
BOŻE NARODZENIE



Wśród nocnej ciszy…

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:

Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,

Do Betlejem pospieszajcie

Przywitać Pana.





JAŁMUŻNA
Pewien święty, przechodząc przez miasto, spotkał dziewczynkę w podartym ubraniu, która prosiła o 
jałmużnę. Zwrócił się wtedy do Boga:

-Panie dlaczego pozwalasz na coś takiego? Proszę Cię, zrób coś.

Wieczorem w dzienniku telewizyjnym zobaczył mordujących się ludzi, oczy konających i ciała 
biednych dzieci. I znów zwrócił się do Boga:

-Panie, zobacz ile biedy. Zrób coś.

Nocą, święty człowiek usłyszał głos Pana, który powiedział:

-Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!





DOBRY POWÓD

Pewien żółw żył sobie spokojnie na wsi. Któregoś dnia kuzynka mieszkająca w mieście zaprosiła go 
do siebie. Żółw przyjął zaproszenie. Odległość nie była duża – zaledwie kilometr, ale dla

żółwia była to prawdziwa wyprawa. Jednak dopiero rankiem wyruszył mając nadzieję, że w miarę 
szybko osiągnie cel wyprawy.

„Idąc pewnym i niezmiennym krokiem – dotrę na miejsce jeszcze przed południem – myślał. A więc 
w samą porę, aby zasiąść do stołu”. Szedł i szedł, podśpiewując radośnie, ale do południa

przebył zaledwie kilkaset metrów. Gdy usłyszał dzwon bijący godzinę dwunastą, mruknął ze złością: 
„Co za głupi dzwon, nie minęła jeszcze godzina od czasu jak wyszedłem z domu, a ten już

wydzwania południe . Ten zegar na pewno jest zepsuty”.

Szedł i szedł…… Słońce już skryło się za horyzontem, na niebie zabłysły gwiazdy, lecz żółw nie przebył 
nawet połowy drogi.

„Świat nie jest taki jak dawniej! Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się za wcześnie. Zegary 
wciąż się psują. A dni są krótsze niż te przepisowe 24 godzinne” , złorzeczył żółw pod pod nosem 
maszerując dalej. Nieustannie przeklinał drogę, która wydawała mu się zbyt kręta i zarośnięta 
krzewami.

Zawsze znajdzie się powód, aby źle myśleć o innych”. Bruno Ferrero.



CHRYSTUS SIĘ 
NARODZIŁ

Wieść tę noszą aniołowie w cztery 
świata strony:

Niech się cieszą wszyscy ludzie, 
Chrystus się narodził.

Na posłaniu pośród siana, w kącie 
cichym, mrocznym

i w drewnianej stajeneczce Chrystus 
się narodził.

W mieście, co zwie się Betlejem,

dzisiaj w środku nocy,

rzecz niezwykła miała miejsce,

Chrystus się narodził.



OSTATNIE MIEJSCE

Piekło było już prawie całkiem zapełnione, a przed bramą oczekiwało jeszcze wiele osób. Diabeł nie 
miał wyjścia, musiał zablokować drzwi przed nowymi kandydatami. Pozostało tylko jedno wolne 
miejsce tylko dla największego grzesznika.

Czy jest wśród zgromadzonych zawodowy morderca? – zapytał

Nie usłyszał pozytywnej odpowiedzi i zmuszony był do egzaminowania wszystkich oczekujących.

A ty, co zrobiłeś? – spytał kolejnego kandydata.

-Ja nic, jestem uczciwym człowiekiem, a znalazłem się tu przez przypadek.

-Niemożliwe. Musiałeś coś jednak zawinić.

-Ja starałem się być jak najdalej od grzechu. Widziałem jak inni krzywdzili drugich, ale nie brałem w 
tym udziału. Widziałem dzieci umierające z głodu i sprzedawane. Byłem świadkiem wzajemnych 
oskarżeń i świństw jakie czynili sobie ludzie, ale ja byłem wolny od pokus i nic nie uczyniłem.

-Czy rzeczywiście to widziałeś i nic nie uczyniłeś? – pytał z niedowierzanie diabeł.

-Jak najbardziej, absolutnie nic nie zrobiłem.

-Wejdź do piekła mój przyjacielu. Ostatnie miejsce należy do ciebie.



Anieli w niebie śpiewają,
Bogu cześć, chwałę oddają,
Wesele opowiadają,
Wszemu światu znać dawają, Kolęda.

Narodził się nam Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel:
Izaijasz prorokował,
Że się z Panny narodzić miał. Kolęda.



Zmieniają się czasy,

Przechodzą zwyczaje,

Lecz, zawsze coś jeszcze 

Z przeszłości zostaje.

I tak nam pozostał, 

Ten biały opłatek,

braterskiej miłości i zgody 
zadatek.



Radosnych Spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia

i Szczęśliwej Nowej Każdej Chwili.

Niech Bóg nas błogosławi, każdego z nas.


