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Wigilia Świętego Mikołaja 

Rankiem w wigilię Bożego Narodzenia Pysio obudził się bardzo wcześnie. 

Za oknami było jeszcze ciemno, tak więc krasnalek przeciągnął się w swoim łóżeczku  

i wygodnie ułożył na drugim boku. Już, już miał ponownie zapaść w sen, kiedy nagle 

usłyszał wyraźny dźwięk dzwonków i odgłos sunących po śniegu sań. Szybko podbiegł 

do okna i otworzył je. W postaci jadącej na saniach Pysio rozpoznał Świętego 

Mikołaja, który o tej porze roku mieszkał na pobliskiej wysokiej górze. 
- Dzień dobry, Święty Mikołaju - zawołał Pysio. 

- A dzień dobry, dzień dobry, Pysiu! - odkrzyknął Święty Mikołaj, zatrzymując sanie. 

 - A cóż ty robisz o tak wczesnej porze? 

- O to samo chciałem właśnie zapytać ciebie - powiedział Pysio. - To przez to, że 

usłyszałem twoje sanie, wyjrzałem sprawdzić, kto i dlaczego jeździ o tej porze po lesie. 

Święty Mikołaj pokiwał głową. 

- Zapomniałeś, Pysiu, że dziś jest Wigilia? Dzieci czekają na prezenty, które mam im 

przywieźć. Gdybym nie wstał tak wcześnie rano, nie zdążyłbym obdarować wszystkich 

dzieci, muszę więc już o świcie zacząć moją podróż. Powinienem już jechać dalej, jeśli 

chcę zdążyć z wszystkimi podarunkami do pierwszej wieczorne gwiazdki. Udanej 

wigilii, Pysiu! – Święty Mikołaj pożegnał się i odjechał. 

Pysio zamknął okno, usiadł na łóżeczku i zamyślił się. 

- Wydaje mi się... - zaczął i urwał. - Wydaje mi się - zaczął ponownie - że wigilia dla 

Świętego Mikołaja wcale nie jest przyjemnym dniem. Musi bardzo wcześnie wstać, 

cały dzień podróżuje, wraca późnym wieczorem do pustego domu i nie ma ani 

przystrojonej choinki, ani przygotowanej kolacji, nikt na niego nie czeka i nie dostaje 

żadnego prezentu. 

- No, właśnie! - wykrzyknął Pysio. Święty Mikołaj pewnie nigdy nie dostał 

gwiazdkowego prezentu, bo przecież sam sobie go nie daje, a nikt o tym nie pomyślał! 

- Pysio dreptał w podnieceniu po pokoju. Mruczał coś do siebie i mruczał, w końcu na 

głos powiedział: 

- Mam pomysł. Muszę tylko porozmawiać z pozostałymi mieszkańcami lasu! 

Tymczasem Święty Mikołaj cały dzień podróżował po świecie i obdarowywał dzieci 

prezentami. Kiedy zabłysła pierwsza wieczorna gwiazda, usiadł w swych saniach  

i westchnął. - No, udało nam się zdążyć, kochane reniferki, z dostarczeniem prezentów 

na czas. Teraz czeka nas już tylko droga powrotna do domu. Święty Mikołaj zamyślił 

się i trochę posmutniał. Wyobraził sobie pusty domek, bez choinki, bez rozpalonych 

drew na kominku, bez przygotowanej wigilijnej kolacji...Poczuł się nagle bardzo 

samotny. Posiedział tak jeszcze przez chwilę, poczym zdecydowanym ruchem chwycił 

lejce i zaprzęg ruszył w drogę. Kiedy wrócił do lasu, księżyc był już wysoko w górze, 

gwiazdy mocno świeciły na niebie, a śnieg skrzypiał pod płozami. Mijając domek 

Pysia Święty Mikołaj zauważył, że wokoło panuje niezwykła cisza.  

- No, tak - powiedział sam do siebie Święty Mikołaj. - Pewnie ktoś go zaprosił na 

dzisiejszy wieczór. 

Po przybyciu na górę zaopiekował się najpierw reniferami, następnie schował sanie 

do szopy i wolnym krokiem ruszył do domku. W cale nie chciało mu się tam wchodzić. 

Wolałby teraz siedzieć gdzieś z przyjaciółmi i weselić się razem z nimi. Ale cóż,  

o Świętym Mikołaju, kiedy już rozda prezenty, wcale się nie pamięta... 
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Ogarnięty smutnymi myślami otworzył drzwi. Otworzył je i znieruchomiał. Czy to 

jest jego dom? Na środku pokoju stała piękna choinka przystrojona kolorowymi 

bombkami i 

świecidełkami, na 

kominku płonął wesoło 

ogień, wielki drewniany 

stół zastawiony był 

przysmakami, a w koło 

stali rozradowani i 

uśmiechnięci mieszkańcy 

lasu. 

 - Wesołych Świąt, 

Święty Mikołaju! - 

wykrzyknęli chórem. 

 Świętemu Mikołajowi 

ze wzruszenia zabrakło 

słów. Wszyscy zaczęli go 

całować, ściskać i 

składać życzenia. W 

pewnej chwili przed całe 

zgromadzenie wyszedł 

Pysio i wręczył Świętemu 

Mikołajowi pakunek. 

 - To prezent od nas wszystkich - powiedział nieśmiało. - Dla ciebie. 

Święty Mikołaj powoli odpakował zawiniątko. W środku znajdowało się czerwone 

serduszko z napisem "Kochamy Cię, Święty Mikołaju" i odciski łapek wszystkich 

zwierząt z lasu. 

- Dziękuję wam, bardzo dziękuję - wyszeptał Święty Mikołaj, a po policzku spłynęła 

mu łza wzruszenia. - Ja również bardzo was kocham! 

Tego wieczoru dom Świętego Mikołaja rozbrzmiewał śmiechem i radością. Wszyscy 

z zapałem pałaszowali wigilijne przysmaki, a potem, siedząc przy kominku, śpiewali 

kolędy. Każdy z podziwem patrzył też ukradkiem na Pysia - organizatora tej pięknej 

niespodzianki. Bo to on właśnie biegał przez cały dzień od domku do domku  

i wtajemniczał mieszkańców w swój plan. Oczywiście, każdy lubił i szanował Świętego 

Mikołaja, ale nikt dotąd nie zastanowił się, jak samotny musi się on czuć w wigilijny 

wieczór. Zatem każdy z zapałem pomógł, ile mógł, w przygotowaniu niespodzianki 

 i tak oto mogli teraz cieszyć się i weselić wszyscy razem. 

Kiedy wieczór dobiegł już końca i uczestnicy udawali się na spoczynek, przyrzekli 

sobie, że jak tylko święta się skończą, zasadzą piękną choinkę, stojącą teraz w 

wielkiej donicy, z powrotem w lesie, tuż przy domu Świętego Mikołaja. Będzie to 

pamiątka pierwszej wspólnie spędzonej wraz z nim Wigilii. Od tego bowiem 

zdarzenia już co roku miały odbywać się takie spotkania, aby nigdy więcej Święty 

Mikołaj nie był samotny w tak radosnym dniu...                                   
   Napisała Grażyna Szynkarczyk 
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Święta Rodzina 
Maryja, św. Józef to rodzina Pana Jezusa, nazywana Świętą Rodziną. 

Rodzina Święta stanowi wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, gdyż pierwsze 
miejsce zajmował w niej zawsze Bóg. Dom Pana Jezusa znajdował się w Nazarecie. 
Matka Boża, jak każda mama przygotowywała posiłki, prała, sprzątała, św. Józef 
był stolarzem i ciężko pracował, by zarobić na chleb, ubrania, na życie. W Świętej  
Rodzinie wszyscy byli dla siebie dobrzy, serdeczni, pomagali sobie, razem się modlili  
i cieszyli. Święta Rodzina była bardzo szczęśliwa, gdyż był w niej Pan Jezus  
i wszyscy się bardzo kochali. Każdy marzy o takiej rodzinie. Chciejmy być podobni do 
Świętej Rodziny na te święta Bożego Narodzenia. Papież Jan Paweł II tak mówił w 
Ziemi Świętej w marcu 2000r. o rodzinie: „Proszę Rodzinę Świętą, by inspirowała 
wszystkich chrześcijan do obrony rodziny przed tak licznymi dziś zagrożeniami, jej 
natury, jej trwałości i jej misji.” 

Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, jest wielkim bogactwem cnót 
moralnych. Obrońcą rodziny była Matka Teresa z Kalkuty - Misjonarka Miłości, 
która w swym liście do Polaków we wrześniu 1996r. tak pisała o rodzinie: „Módlcie 
się razem jako rodzina. Rodzina, która razem się modli pozostaje zjednoczona. A jeśli 
będziecie trzymać się razem, będziecie wzajemnie się kochać taką miłością, jaką Bóg 
kocha każdego z nas. Z całych sił starajmy się utrzymać jedność rodziny, wnośmy 
pokój w naszą rodzinę.” 

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, życzę Państwu i waszym dzieciom 
wielu łask bożych i oby nowo narodzony Pan Jezus znalazł miejsce w naszych 
rodzinach, by był z nas zadowolony, szczęśliwy i przez nas kochany.  

 
Katarzyna Tuszyńska 

nauczyciel religii 
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