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ŚWIETY FRANCISZEK Z ASYŻU:  

„CZYTANIE PISMA ŚWIETEGO TO ZASIĘGANIE RADY 

U CHRYSTUSA”. 

 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
Jezus zwraca uwagę na konieczność oczyszczenia intencji w relacji z 

Bogiem: „Co wyszliście obejrzeć na pustynię?”. Jakub Apostoł nawołuje: 

„bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie”. 

A Izajasz przypomina: „On sam przychodzi, by was zbawić”. Zbawienie jest 

dziełem Boga, a Bóg jest blisko ze swoją łaską. Na Eucharystii możemy 

doświadczyć tej obecności i wyjść w codzienność „z radosnym śpiewem, ze 

szczęściem wiecznym na czołach”. 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje, że przed każdym z nas staje konieczność 

dokonania wyboru. Taki jest los uczniów. Jan posyła swoich i czyni ich siewcami 

rozmaitych wątpliwości. Jezus także posyła uczniów po to, aby się stali 

świadkami Jego mocy.  

Czyimi uczniami chcemy być my? Jezusa, 

którzy szerzą chwałę Bożą, czy Jana 

Chrzciciela – człowieka, którzy szukają bóstwa 

Boga? 

  

„Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” – 

- mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. 

PRZYBĄDŹ O PANIE, ABY NAS WYBAWIĆ! 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona 

ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie 

polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 

obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość 

naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! 

Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; 

przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. Wtedy przejrzą 

oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak 

jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, 

przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach; 

osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. Oto słowo Boże. 

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła. Trwajcie cierpliwie bracia, aż do przyjścia Pana. 

Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i 

późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już 

bliskie. Nie uskarżajcie się już, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. 

Oto Sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, 

którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto słowo Boże. SŁOWA EWANGELII według św. 

Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 

słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, 

trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim 

głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”. Gdy oni 

odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Co wyszliście obejrzeć na 

pustyni? Trzcinę kołyszącą? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie 

szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. 

Po co wiec wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej 

niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca 

przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 

najmniejszy w królestwie większy jest niż on”. Oto słowo Pańskie 

 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

P U S T E L N I C Y 
Wielu pustelników mieszkało w pobliżu źródła. Każdy z nich zbudował sobie 

swoją chatę i spędzał dni w głębokiej ciszy, na rozważaniach i modlitwie. Każdy 

w skupieniu wzywał obecności Boga. Bóg chciał ich odwiedzić, ale nie udało Mu 

się znaleźć drogi. Widział jedynie odległe od siebie punkciki, pośród rozległej 

pustyni. Pewnego dnia, z powodu nagłej konieczności, jeden z pustelników udał 

się do drugiego. Na ziemi został mały ślad kroków. Drugi pustelnik zrewanżował 

się za wizytę i ślad się pogłębił. Również inni pustelnicy zaczęli się odwiedzać. 

Zdarzało się to coraz częściej. Pewnego dnia, Bóg, zawsze wzywany przez 

dobrych pustelników, z wysoka ujrzał całą pajęczynę dróżek, które łączyły ich 

chaty. Bardzo zadowolony, powiedział: „Teraz tak! Teraz mam już drogę 

wytyczoną, mogę pójść odwiedzić ich”. 

Prosiłem Boga, by oddalił ode mnie moją pychę i Bóg powiedział: „Nie”. 

Powiedział, że to nie do Niego należało oddalenie pychy, ale że to ja powinienem 

z niej zrezygnować. 

Prosiłem Boga, by uzdrowił mego syna, inwalidę, ale Bóg powiedział: „Nie!”. 

Powiedział, że ciało jest jedynie czymś przejściowym. 

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie cierpliwością, a Bóg powiedział: „Nie!”. 

Powiedział, że cierpliwość jest owocem cierpienia. Że nie udzieli mi jej, muszę 

sam sobie ją zdobyć. 

Prosiłem Boga, by obdarzył mnie szczęściem i Bóg powiedział: „Nie!”. 

Powiedział, że On obdarzy mnie swoimi darami. Zdobycie szczęścia jest moim 

zadaniem. 

Prosiłem Boga, by pozbawił mnie bólu i Bóg powiedział: „Nie!”. Powiedział, że 

cierpienie odsuwa nas od trosk tego świata i zbliża nas bardziej do Niego.  

 Prosiłem Boga, by spowodował rozwój mego ducha i Bóg powiedział: „Nie!”. 

Powiedział, że muszę wzrastać sam i że On przytnie mnie odpowiednio, abym 

mógł owocować. 

Spytałem Boga, czy mnie kocha i Bóg powiedział: „Tak!”. On dał swego jedynego 

Syna, który umarł za mnie i powiedział, że pójdę do nieba, gdyż wierzę.  

Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych, tak jak On mnie kocha i Bóg 

powiedział: „Wreszcie zrozumiałeś!” [KORZYSTANO: B. FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA]. 



J E Z U S O W E   P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O UCZCIE KRÓLEWSKIEJ (10) 
Przypowieść o uczcie królewskiej – to kolejna, piękna, ujmująca mądrością i 

prostotą opowieść Jezusa, która przybliża nam zrozumienie tajemnicy 

Królestwa Bożego. Oto ona:  

A JEZUS ZNOWU W PRZYPOWIEŚCIACH MÓWIŁ DO NICH: Królestwo niebieskie 

podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc 

swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał 

jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest 

gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje 

pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, 

pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swoje wojska i kazał wytracić 

owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta 

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na 

rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci 

wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 

zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i 

zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: 

„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 

Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, 

w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, 

lecz mało wybranych. 

Jezus postawił znak równości między Królestwem Bożym i królem, a królem jest 

Bóg. A Bóg jest Miłością. To On zaprasza ludzi na ucztę, bo chce ich uszczęśliwić. 

Bóg stworzył człowieka i obdarzył go życiem i swoją radością. Dzieli się z nami 

wszystkim, co ma najlepszego. On chce naszego szczęścia. Zaprasza nas na 

ucztę, która w tej przypowieści symbolizuje życie wieczne. Pan Bóg jest zawsze 

z nami, Jego ukochanymi dziećmi. Historia Boga i Jego stworzenia – człowieka 

pokazuje wzajemną bliskość. Najpierw raj i troska o pierwszych ludzi, potem 

prowadzenie Narodu Wybranego, w końcu Bóg decyduje się na wcielenie. Jezus 

– Bóg był z nami przez 33 lata i po okropnym przyjęciu Go tu na ziemi 



zdecydował się na pozostanie z nami w ustanowionej przez Niego Eucharystii aż 

do skończenia świata poprzez zgodę na Krzyż, śmierć i zmartwychwstanie.  

Pan Bóg stworzył nas i nie oddziela się od nas. On jest Panem odpowiedzialnym 

za człowieka. My, Polacy mamy dwa powiedzenia, które w pewnym stopniu 

opisują stosunek Boga do nas: „Przyjaciela poznaje się w biedzie, a także: „Gdy 

trwoga to do Boga”. Do kogo ucieka małe dziecko, gdy jest przerażone? Do 

mamy, albo do taty – do osób, które najbardziej je kochają. 

Św. Jan, który znał Jezusa, tak mówi: „Bóg jest Miłością”. Ten, który kocha, dzieli 

się szczęściem z tymi, których kocha. Kiedy wnikniemy w sytuacje, które miały 

miejsce w naszym życiu zauważymy, że wszystkie naznaczone radością i 

szczęściem opierały się na miłości. Jeśli miłujesz, to miłujesz innych, 

samolubstwo jest negatywne. Jeśli jesteś szczęśliwy, to z innymi – nie sam. Św. 

Paweł w Dziejach Apostolskich napisał zdanie, które bardzo dobrze obrazuje 

relacje z drugą osobą. „Więcej szczęście jest w dawaniu aniżeli w braniu” 

(Dz20,35). 

Zatem czym jest uczta? 1. Wiecznością.2. Szczęściem. 3. Spełnieniem. Znowu 

przytoczmy św. Pawła, który tak mówi o wieczności: „… ani oko nie widziało, ani 

ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy 

przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (Kor2,9). 

UCZTA – to prawdziwa komunia Boga z człowiekiem; to także Msza święta – W 

S P Ó L N O T A   M I Ł O Ś C I. 

Tyle o samej uczcie. Przyjrzyjmy się tym, których Bóg zaprosił pierwszych. 

„Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść” i dalej: „Powiedzcie zaproszonym”. 



Ci, którzy zostali zaproszeni przez Boga są także głównymi bohaterami tej 

przypowieści. Na przyjęcia, czy na kawę zaprasza się znajomych, przyjaciół i im 

chcemy poświęcić czas. Ci, których zaprosił Bóg, też należeli do ludzi,  z którymi 

On obcował od dawna. Należeli do potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba… 

Ludzie, do których Jezus skierował tę przypowieść, to saduceusze, faryzeusze, 

uczeni w Piśmie, kapłani i przywódcy ludu. Ludzie bogaci, wykształceni, ci 

których Bóg wspomagał i ubogacał. Pan Bóg posłał do nich swojego Syna, aby 

być bliżej nich. Zaprosił na ucztę, by dzielić radość i szczęście Królestwa Bożego. 

Oni tymczasem miłość zamienili na suche prawo i dobrobyt. Odrzucili 

zaproszenie Boga. Nie rozpoznali Go w Jezusie. Św. Marek przytoczył o nich 

słowa Jezusa: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem daleko jest ode Mnie” 

(Mk7,6). 

„Nie chcieli przyjść”, „zlekceważyli”. A przecież byli pierwsi wśród zaproszonych 

do Królestwa, na ucztę. Oni „nie byli jej godni”. 

Na rozkaz króla słudzy zaprosili na ucztę wszystkich: „złych i dobrych”. Kim oni 

są? To narody pogańskie, spoza kręgu Narodu Wybranego. W ten sposób 

Królestwo stało się udziałem wszystkich. Trzeba jednak zrozumieć tę sytuację. 

Mogłoby się wydawać, że owi wszyscy mogą pozwolić sobie na wiele. Nie – 

uczta ma swoje wymagania. By uczestniczyć w niej, potrzebna jest szata. Ona 

jest oznaką gotowości do świętowania. Ten, kto przyszedł na ucztę bez 

przygotowania – bez szaty – został ukarany tak, jak ci, którzy wzgardzili 

zaproszeniem. Z przypowieści wynika, że nie wystarczy skorzystać z zaproszenia. 

Czasami korzystamy z zaproszenia tak, jakbyśmy wyświadczali Bogu łaskę. Ale 

to królewskie zaproszenie jest łaską. Bóg okazuje nam łaskawość, gdy woła. 

Dlatego potrzebne jest przygotowanie, owa adwentowa gotowość. W 

przypowieści jeden z uczestników był nie przygotowany. Cóż się z nim stało? 

„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów”. 

W tej przypowieści Jezus zwraca uwagę na czas zaproszenia. Nie oznacza 

godziny, ani dnia itd. Odrywa zaproszonych od ich codziennych zajęć, od pracy, 

od wychowywania dzieci, od budowania domu. Tak właśnie zachowuje się 

śmierć. Przychodzi, kiedy chce. Ten, który jest przygotowany ma swoją szatę. 

Takimi powinniśmy być my – chrześcijanie. W godzinę śmierci powinniśmy być 

gotowi na ucztę. Na przygotowanie mieliśmy całe życie. 



W I E L K A  T A J E M N I C A  W I A R Y  (2) 

ARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK, METROPOLITA PRZEMYSKI, 

WICEPRZEWODNICZACY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI: 

 Każda Msza Święta jest Tajemnicą wiary. „A więc wskazaniem 

Niewidzialnego Boga, więcej: wprowadzeniem w krąg Jego 

oddziaływania. Jest swoistym spotkaniem i to niezwykle ważnym, od 

którego zależy bardzo wiele, niekiedy sens naszego życia i 

egzystowania. Wiara jest łaską światła w ciemnościach i daje więcej 

niż jesteśmy w stanie oczekiwać mimo, że nie zawsze zdajemy sobie 

z tego sprawę.… dowiadujemy się, że „realizm wiary” jest także 

nieustannym szukaniem, tęsknotą i pokojem, który jest w Bogu, a 

nie we mnie. I to dzięki Niemu przychodzi do mnie, bo wiara jest 

Boskim wymiarem w nas; dzięki niej staję się żywy, odczuwalny, 

osobowy także nasz kontakt z Bogiem, „który się objawia, a 

jednocześnie ukrywa tak doskonale”. Jakie to pokrzepienie 

dowiedzieć się, że „znalezienie Boga polega na szukaniu Go 

nieustannie” (św. Grzegorz z Nysy). 

 Przewodnikiem, który najlepiej, najpełniej i najbezpieczniej 

wprowadza w tajemnicę Eucharystii jest sam Jezus, warto skorzystać 

z pomocy, aby lepiej zrozumieć, przybliżyć się do Niego, stanąć obok. 

Więcej: odnaleźć się w Nim, a przez Niego i  z Nim oddawać chwałę, 

uwielbiać, przepraszać, wynagradzać i błagać, aby przymnożył nam 

wiary. W Eucharystii On ciągle jest i działa nieustannie. Pozwólmy 

się prowadzić Jezusowi. Jezus nie tylko zna drogę, On jest drogą”. 

 



MODLITWA: OJCZE NASZ (3) 

„K T Ó R Y Ś   J E S T   W  N I E B I E” 

Gdzie niebo styka się z ziemią. 
Na kartach starej księgi w klasztornej bibliotece dwóch mnichów przeczytało o 

istnieniu miejsca na krańcach świata, gdzie niebo styka się z ziemią. Postanowili 

wówczas wyruszyć razem na jego poszukiwanie, mając przy tym nadzieję, że w 

ten sposób spotkają również i Boga. 

 Na początku podróży przyrzekli sobie, że nie ma sensu wracać, dopóki tego 

miejsca nie znajdą. Tak przepłynęli morza, wyszli cało z niezliczonych niebezpieczeństw, 

znieśli wszelkie możliwe wyrzeczenia i ofiary, jakie pociąga za sobą tak wymagająca 

podróż po ziemi, pełnej najrozmaitszych zakątków! A ileż po drodze napotkali nęcących 

pokus, które mogą człowieka odwieść od raz wytyczonego celu. Ileż kilometrów 

pokonali, jakże się oddalili od swego klasztoru i ileż razy bliscy byli zrezygnowania!  W 

końcu jednak dzięki wytrwałości udało im się przezwyciężyć każdą próbę i pokusę. 

Wreszcie stanęli u tego wejścia. Nie tracąc czasu, z sercem podchodzącym im do gardeł, 

odważyli się w końcu zapukać. Były to jednak nie tyle drzwi, ile brama, prowadząca… 

do ich własnego klasztoru, więc za chwilę obaj znaleźli się w swoich celach, które tak 

dobrze znali. 

MOJA „KARTA PAMIĘCI”: Niebo jest tam gdzie ty. Bóg jest obecny w każdym, 

nawet najmniejszym zakątku świata. Pewnego razu słynny myśliciel spytał swych 

uczniów: „Gdzie mieszka Bóg? A oni zaczęli się śmiać: „Co za pytanie! Przecież cały 

świat jest pełen Jego chwały…” Mistrz po chwili dodał: „A jednak Bóg mieszka tylko 

tam, gdzie pozwala Mu się wejść”. To liczy się najbardziej: zaprosić Boga, pozwolić, żeby 

wszedł. Ale to jest możliwe tylko tam, gdzie się znajdujemy i gdzie prowadzimy swe 

codzienne życie.  „STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ” – mówi Bóg w Piśmie Świętym. Czy 

otworzysz Mu dzisiaj?  

MOJA MODLITWA:     JESTEŚ ZE MNĄ 
Kiedy się budzę, Ty jesteś ze mną.  

Kiedy chodzę, Ty jesteś ze mną. 

Nawet kiedy nie myślę o Tobie, Ty jesteś ze mną. 

Kiedy się bawię, Ty jesteś ze mną. 

Kiedy zasypiam , Ty jesteś ze mną. 

Nawet kiedy Cię nie widzę, Ty jesteś ze mną. 

I jeślibym zapomniał o Tobie, Ty mnie nie opuścisz. 

Ty, Boże, jesteś ze mną na każdym kroku. 
                                                                                                   [KORZYSTANO: B. TERERRO: MODLITWA OJCZE NASZ] 



LEGENDA O CHOINCE 
 

Noc w Betlejem, kiedy się narodził mały Jezus, była jasna i cicha. 
Do stajenki, w której Dziecię się narodziło, zaczęli przybywać z radością 
i weselem aniołowie, pasterze i zwierzęta. Radość i wesele udzieliło 
się również roślinom rosnącym obok stajenki. Wśród traw 
rozlegał się łagodny radosny szept: - Narodził się Zbawiciel świata.  

Wszystkie kwiaty wysyłały swą woń w stronę stajenki 
i podnosiły swe kielichy, aby choć trochę zobaczyć, co tam 
się dzieje. Były jednak zbyt niskie, aby wszystko zobaczyć. 
Najlepiej powiodło się trzem drzewom, które rosły 
niedaleko siebie, prawie przed drzwiami szopy, w której 
był żłobek z Dzieciątkiem. Były to: palma, oliwka i świerk. 

Przez uchylone drzwi spoglądały ciekawie swoimi 
gałązkami do wnętrza i radowały się każdym uśmiechem Dzieciny. Okazała 
palma szeptała drzewu oliwnemu naradzając się, jakie to dary mogliby złożyć 
dzieciątku, aby Je ucieszyć. 
-Chodź - rzekło drzewo palmowe - pójdziemy złożyć hołd Jezusowi.                      -
Chodźmy - odrzekło drzewo oliwne.              
- Zabierzcie mnie z sobą - szepnął cicho najniższy zielony świerk rosnący 
pośrodku.  
-Ciebie zabrać? A po co? Cóż byś mógł ofiarować Dzieciątku mizerny świerczku? 
Nie masz przecież nic pięknego i ciekawego. Jesteś biedny i brzydki w 
porównaniu z nami. 

Mała choinka zamilkła zawstydzona, ale nie przestała patrzeć z oddali na 
uśmiechające się Dzieciątko. Jeden z aniołów czuwających nad stajenką słyszał 
rozmowę drzew i szorstkie słowa dumnej palmy. Zdjęty litością nad biedną, 
nieznaną choinką postanowił w swej anielskiej dobroci dopomóc.  

Tymczasem palma wyjęła najładniejszy liść ze swej korony i złożyła go przy 
żłóbku mówiąc:  
-Niech ten liść mój będzie wachlarzem lube Dzieciątko i niech udziela ochłody 
wśród skwaru letniego. 
Drzewo oliwne spuściło ze swych licznych gałązek trochę wonnej i jak bursztyn 
przejrzystej oliwy. W tym momencie cała stajenka przesiąkła słodką wonią. 

Choinka patrząc ze smutkiem szepnęła do siebie:  



-Mają rację, zbyt brzydka jestem, abym mogła pokazać się małemu 
Jezusowi. Obawiam się, że mała dziecina mogłaby wystraszyć się mnie, a może 
nawet zapłakać. Za nic w świecie nie chcę być powodem łez małego Jezusa. 

 Lecz w tym momencie odezwał się do świerka anioł, który od początku 
chciał udzielić pomocy biednemu drzewku, tymi słowami:  -Choinko, wcale nie 
jesteś brzydka, zaraz pójdziesz do małego Dzieciątka. 

Choince z niepokojem zaszumiały wszystkie gałązki. Nie wiedziała bowiem, 
co anioł zamierza. Anioł natomiast zwrócił swój wzrok ku górze, gdzie na niebie 
lśniło tysiące gwiazd, uśmiechnął się i skinął ręką.  

O, dziwo! Jedna po drugiej srebrzyste gwiazdki znacząc drogę srebrną 
smugą opadały na zielone gałązki małej, drżącej choinki. Od blasku gwiezdnego 
rozjaśniła się stajenka, a małe drzewko wyglądało jak zaczarowane. Z 
niepokojem udała się choinka do stajenki i spojrzała w oczy Zbawiciela świata, 
zastanawiając się, czy ucieszy Go jej wygląd. Maleńki Jezus uśmiechnął się 
szczęśliwy. Wyciągnął obie rączki w stronę błyszczącej choinki. Oczy Jezusa 
wyrażały radość i zadowolenie, a nieśmiała dotąd choinka ze wzruszenia i 
radości cicho szumiała gałązkami. 

Wówczas powiedział jej anioł: 
-W nagrodę za swą skromność i prostotę będziesz odtąd upiększać 

uroczystość Bożego Narodzenia. Będziesz przynosiła radość wielu ludziom w 
różnym wieku i różnych stanów. 

*** 
PS. Przytoczona wyżej legenda pochodzi prawdopodobnie 
z czasów pierwszych rozbiorów. Wówczas Polacy wiedząc, 
że zwyczaj choinki pochodził z Niemiec, chcieli mieć coś 
własnego, Polskiego.  
Legenda ta posiada swój morał. Proszę też zauważyć, jak 
ona bogato nawiązuje do Ewangelii. Mała, niezbyt ładna, 
ale cicha choinka otrzymała wszystko. Ona oznacza tych 
cichych i miłosiernych. Wywyższający się                i 
pochlebcy będą mieli trudności z otrzymaniem Bożej 
obietnicy. 
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