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Wierzenia na Matki Boskiej Gromnicznej
W Gromnicznej to znów się gromnice poświęciło i krzyże były wypalane na, na belku.
Kiedyś  były  drewniane  domy,  na  belku.  Ja  teraz  to  tak  na  drzwiach  tylko
pobłogosławię taki krzyż zrobię gromniczny i Matki Boskiej. […] Dymkiem tym. Zapala
się świeckę i koniec włosków tak się weźmie, upali, z jednej strony, i z drugiej, ciutkę,
żeby głowa nie bolała. Takie były no zwyczaje, ja wiem, czy to praw, może i prawda.
Matka Boska przecie, zwierzyny… zwierzyna pouciekała, wilki jak zapaliła świece to
napadły ją wilki jak szła w nocy, ale światła się bojały i do tej pory się zwierzyna
światła, prawda, boi. Najźlejszy pies nie podejdzie jak światłem mu błysknąć w oczy,
czy to, ucieka.
[…]  Aaa,  od  burzy  to,  prawda i  trzeba wierzyć  najmocniej  w  to.  Bo  sąsiad  mój
opowiadał, o tam jest na końcu pod lasem, że u swojego szwagra był, a ten szwagier
to jest niewierzący. Nie wierzy tam, że niby to chodzi do kościoła od ludzkiego oka,
nie będę go sądzić, bo nie mam prawa, ale tak jak on opowiadał o nim, że takie
pioruny biły,  ja  jak pioruny biją  to  biore krzyżyk,  pasyjke,  postawiam na oknie i
gromnice, nie świece, tylko postawie na oknie i, i modle się na różańcu, siądę przy
stole i się modlę, i wola Boża  – mówię – niech się dzieje. Cóż, Bóg jest wszędzie, a
co ma być to  będzie.  Zawsze sobie to  powiem. A on mówi,  był  u  tego swojego
szwagra, to mówi: „Postaw gromnice, postaw”. A on mówi: „ A co ty tam będziesz mi
tu tłumaczył o gromnicach?”Takie mota rozmaite przywary i tam - gromnice świcita, ja
tam nie świce”. Jeszcze nie zdążył powiedzieć już piorun strzelił w mieszkanie. Tak.
Przy nim, przy nim. Nowe mieszkanie, jeszcze nie wykończone. […] I strzelił piorun,
ale że jeszcze Bóg był miłosierny, łaskawy, że wpadł ten piorun od tak, bo w ten
komin wysoko, co wmurowany, do mieszkania i w kuchnie i wypad.
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