
Co należy czynid, aby zachowad i otoczyd szacunkiem duchowe i materialne dziedzictwo rodzin diecezji tarnowskiej? 
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- Zachęcad do podtrzymywania tradycji 
   pokoleniowych np. wieoce żniwne 
- Zachęcad do dbania o kapliczki, krzyże 
  przydrożne 
- Ukazywad piękno diecezjalnych 
  zabytków sztuki sakralnej poprzez np. 
  wydawanie albumów im  
  poświęconych 
- Wykorzystywad media diecezjalne do 
   ukazywania zwyczajów i tradycji  
   ludowych diecezji 

- Dbad o zachowywanie tradycji i 
  zwyczajów ludowych (święcenie 
  palm, wieoców żniwnych, ziarna 
  siewnego itp.) 
- Dbad o rozwój patriotyzmu,  
  odprawiad Msze św. za Ojczyznę,  
  kazania patriotyczne 
- Zachęcad do poznawania historii i 
  tradycji własnego regionu 
- Organizowad pielgrzymki do  
  różnych sanktuariów naszej 
  diecezji 
- Organizowad konkursy np. palm,  
  na najlepiej wykonany różaniec, 
  szopkę itp. 
- Organizowad np. Orszaki Trzech  
  Króli, Korowód Wszystkich  
  Świętych, jasełka , aby  
  przeciwstawiad się nowinkom 
  przychodzącym z Zachodu 

- Działalnośd stowarzyszeo lokalnych np. 
  Koła Gospodyo Wiejskich  
  podtrzymujących dawne tradycje i  
  zwyczaje, także stroje ludowe 
- Dbanie o lokalne kapliczki i krzyże 
  przydrożne 
- Opracowywanie kronik lokalnej 
  społeczności i monografii 
- Organizowanie pielgrzymek do 
  różnych sanktuariów naszej diecezji 
- Wspólne modlitwy przy kapliczkach  
  (Msza św. okolicznościowa, Różaniec, 
    majówka) 
- Wspólne modlitwy za zmarłych przed 
  pogrzebem (w kaplicy lub w domu) 
- Organizowanie jasełek i innych 
  przedstawieo 
- Organizowanie konkursów ze  
  znajomości lokalnych tradycji i  
  zwyczajów dla dzieci i młodzieży 

- Przekazywanie tradycji religijnych (wspólna 
  modlitwa, błogosławieostwo dzieci,  
  zwyczaje wigilijne: opłatek, kolędy) 
- Przyprowadzanie dzieci na różne 
  uroczystości związane z tradycjami  
  religijnymi (procesja na Boże Ciało, roraty,  
  Różaniec, majówki) także przy kapliczkach 
- Przekazywanie tradycji rodzinnych i  
  patriotycznych 
- Uczenie szacunku dla przeżyd i wspomnieo  
  ludzi starszych 
 

  



1. Jak dzisiaj przekazywać młodemu człowiekowi prawdę o wartości tradycyjnych przejawów pobożności (np. nabożeństw 

kościelnych, obrzędów religijnych związanych z przeżywaniem roku liturgicznego, roli kapliczek i krzyży przydrożnych, 

 itp. ) i zachęcać do ich praktykowania? 
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- Zaangażowanie mediów diecezjalnych 
  radio, prasa, internet, wydawnictwo  
  w propagowanie tradycji ludowych 
- Promowanie muzeum diecezjalnego 
- Organizowanie różnych konkursów  
  (plastycznych, fotograficznych, 
   literackich itp.) o diecezji 
- Zwracanie uwagi na postacie świętych 
  z diecezji (aplikacja na smartfony) 

- Zachęcanie do udziału w  
  uroczystościach religijnych i  
  patriotycznych 
- Ukazywanie znaczenie różnych 
  tradycji i obrzędów dla lepszego 
  przeżywania wiary (lampiony na  
  roratach, posypanie głowy 
  popiołem, święcenie potraw) 
- Przedstawianie postaci świętych 
  z diecezji tarnowskiej 
- Zachęcanie do udziału w różnych 
  przedsięwzięciach np. zaduszki, 
  Orszaki Trzech Króli, jasełka 
  wspólne kolędowanie itp. 
- Zachęcanie do brania udziału w  
  różnych konkursach religijnych 
 

- Zachęcanie do udziału w  
  uroczystościach patriotycznych i  
  religijnych 
- Nadawanie patronów szkół,  
  przedszkoli, ulic, rond nazw osób 
  zasłużonych dla lokalnej społeczności 
- W szkołach audycje na okolicznośd 
  świąt patriotycznych 
 

- Ukazywanie wartości tradycji i  
  zachowywanie jej w życiu rodzinnym 
- Wspólne celebrowanie zwyczajów 
  (łamanie się opłatkiem, kolędowanie, 
   święcenie pokarmów, ziół, świece roratnie) 
- Podkreślanie udziału i zasług poprzednich  
  pokoleo w walce o wolnośd Ojczyzny 
  (domowe lekcje historii) 
- Zachęcanie do udziału w różnych  
  konkursach religijnych 



 

3.  Wolne wnioski 

Postawienie problemu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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