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Słowo Boże
w oach dziecka

Dziś Wigilia. W całym domu pachnie 
świętami. Mama w ogóle nie wychodzi 
z kuchni. Na kolacji będzie nas oro: mama, 
tata, babcia Marysia, Kajtek, jego rodzice, 
no i ja oywiście  – Karolina. 

Teba więc co nieco pygotować. Rano 
tata pyniósł choinkę i ubraliśmy ją tym 
razem zupełnie inaej. Już od dwóch tygo-
dni robiliśmy z Kajtkiem ozdoby z papieru 
i ze słomy. Ze szkoły pojechaliśmy na ta-
kie warsztaty, gdzie uyliśmy się je robić. 
Mama mówiła, że powinniśmy otwoyć 
sklep, bo tyle tego narobiliśmy, że stary 
nie na jedną, ale chyba z pięć choinek. 
Właśnie skońyliśmy z choinką, a tu dzwo-
nek… Otwieram dwi…

- Babciu, jak dobe, że już jesteś! Ści-
skam babcię tak mocno, 
aż mama, wychodząc 
z kuchni, woła:

- Karolinko! Puść 
babcię, bo ją chyba 
udusisz.

- Babciu chodź naj-
pierw do pokoju, zoba 
naszą choinkę. 

– Babcia wchodzi do 
pokoju, staje w progu 
i …zaniemówiła. Wi-
dzę, że po poliku pły-
ną jej łzy. 

– Babciu, babciu, nie 
pła! Co się stało? 

– Dziecinko, ta choin-
ka wygląda prawie tak, 
jak z mojego dzieciń-
stwa. Tylko wtedy nie 

Pójdę z pasteami
było takich światełek. Wtedy na gałązki 
pyepiało się takie malutkie świeki. 
Karolinko, ale skąd takie ozdoby? 

– Zrobiliśmy je wszystkie z Kajtkiem. 
- Gdy byłam mała, wieszaliśmy też ma-

lutkie jabłuszka i oechy owinięte w sre-
berka.

- Mamy oechy, to jesze powieszę. 
- No, ale teraz chodźmy do kuchni, bo coś 

tu pywiozłam.
- Babciu, ale ciężka ta siatka. Co tam 

jest?
- Pywiozłam kutię i pierogi z kapustą.
- Pychota!!!
Babcia dużo jesze opowiadała o a-

sach swojego dzieciństwa, o tym jak wtedy 
świętowano.
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- Karolinko, najważniejsze, to pamiętać, 
dlaego są te święta. Kto jest w nie najważ-
niejszy.

- Babciu, ja pamiętam. Na religii pypo-
minaliśmy to sobie dokładnie. Czytaliśmy 
z Ewangelii Łukasza całą tę historię. Naj-
ważniejszy jest Pan Jezus. To jego urodziny 
świętujemy. Czytaliśmy o tym, jak anioł 
Gabriel zapowiedział Marii, że urodzi syna 
i to będzie Jezus – Zbawiciel. I o tym, jak Ma-
ria, Józef i wielu innych ludzi wędrowało do 
Betlejem na is ludności. Najsmutniejsze 
było to, że nigdzie nie mogli znaleźć miejsca 
na nocleg. Nikt nie chciał ich pyjąć, a pe-
cież Jezus – to Boży Syn. W końcu znaleźli 
miejsce, ale w takiej biednej stajence. 

- Tak Karolinko. Jezus to prawdziwy Król, 
a jako Dziecię narodził się w ubogiej stajni. 
Zawiniętego w pieluszki Maria położyła 
w żłobie. 

- Babciu, chciałabym być takim pa-
stuszkiem, który wraz z innymi pasł swoje 
owieki na polach betlejemskich. 

- Dlaego? 
- Bo oni pierwsi dowiedzieli się o naro-

dzinach Zbawiciela. Był wieór, niektóy 
ali. A tu nagle jasność taka… i aniołowie 
z radosną wieścią. Chociaż ja to bym się chy-
ba strasznie wystraszyła takiego anioła. 

- I oni się pestraszyli. Usłyszeli jednak: 
- Nie bójcie się! – Anioł pyniósł wa-

niałą nowinę!
- No właśnie i ja też bym tak chciał razem 

z nimi pójść do Betlejem, do stajenki, py-
witać Jezusa.

- Wnusiu, to się da zrobić.
- Jak to babciu?
- Pecież w Boże Narodzenie o 5.00 rano 

idziemy na Jutnię. O tej poe będzie jesz-
e zupełnie ciemno. Gdy będziemy zbliżać 
się do kościoła, zobaymy światło bijące 
z jego okien. To pypomina nam oświetlone 
pola betlejemskie, a my jak pastee zmiea-
my, by powitać Jezusa. Często też śpiewamy 
wtedy w kolędzie: „Bracia patcie jeno, jak 
niebo goreje”. Dawniej, gdy chodziło się pie-
szo, a nie jeździło samochodami, ludzie ze 
wszystkich stron schodzili się do kościoła, 
niosąc w ręku jakieś światło. A w kościele 
nie było elektrynych lamp, tylko świece.

- Babciu, pamiętam jak w zeszłym roku 
byliśmy na jutni. Kościół był pełny, tak 
dużo ludzi pyszło. Najpierw zagrały or-
gany. A później zaęliśmy pierwszą kolędę. 
Wszyscy śpiewali z taką radością, tak gło-
śno, z serca. Wtedy poułam, że Jezus się 
narodził. 

- Tak kochanie. Jutnia to wyjątkowe na-
bożeństwo. Od tylu już lat co roku jestem na 
jutni i wtedy najbardziej peżywam tę ra-
dosną wieść o narodzinach Bożego Syna… 

Anna Wantulok


