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DLACZEGO SĄ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA? 

Do Wigilii Bożego Narodzenia pozostało dwa dni. Ponieważ mojej mamie brakowało kilku 

składników do wigilijnych potraw, udałyśmy się do galerii handlowej. Głośno. Tłoczno. Przyglądam się 

ludziom, których mijam. Widzę kobietę, która krzyczy na płaczące dziecko, mężczyznę, który nerwowym 

głosem tłumaczy, że musi być na jakimś spotkaniu i wróci późno, parę, która szybko pakuje prezenty, 

wyliczając, co będzie dla kogo. Wyłapuję strzępki rozmów: „Jeszcze mąki nie kupiłam! Trzeba się wrócić!”, 

„Oni też przyjadą?! Naprawdę?!”, „Mamy dla wszystkich prezenty? A dla ciotki i wujka kupiłaś?” Wszyscy 

się spieszą. Panuje ogólny chaos. 

Poczułam, że jestem bardzo zmęczona. Kiedy mama weszła do jednego ze sklepów, usiadłam  

na pobliskiej kanapie. Kątem oka dostrzegłam mężczyznę, siedzącego obok. Ubrany był elegancko, choć  

na luzie. Jego głowę pokrywała siwizna. Błądził wzrokiem po innych. Sprawiał wrażenie zamyślonego  

i tajemniczego. W pierwszej chwili wydawało mi się, że kompletnie mnie nie zauważył. Był pochłonięty 

obserwowaniem osób w tłumie. Gdy jednak miałam zamiar poprzeglądać portale na telefonie, odezwał się 

nagle: 

  Bez sensu to wszystko... 

  Słucham? - zapytałam, bo nie domyślałam się, o co mu może chodzić. 

  Bez sensu. Gonitwa tych wszystkich ludzi. Przejmowanie się prezentami, promocjami, tym, kto 

przyjdzie, jak wszystko się uda, a jednocześnie tak, aby wszystko było przesadnie piękne,  

z przytupem, by inni zazdrościli. To bez sensu. – powtórzył. 

Spojrzałam na niego. 

  Dlaczego pan mi to mówi? – odezwałam się po chwili. 

  Dlaczego ci to mówię? Ponieważ ostatnimi czasy w ogóle nie mam z kim rozmawiać. 

  Nie ma pan przyjaciół, rodziny? – spytałam trochę zaniepokojona. 

  Cóż, mam. Choć raczej miałem. -  odpowiedział i popatrzył gdzieś przed siebie. 

  To w końcu ma pan rodzinę czy nie? - zniecierpliwiłam się. 

  To zbyt skomplikowane. Przepraszam, to nieważne. Niepotrzebnie zaczynałem temat. I tak nie ma mi 

kto pomóc – próbował zakończyć rozmowę. 

  Ależ skąd! - zaprzeczyłam – Niech pan opowie! Może ja panu pomogę? 

  Ty? - zaśmiał się – A to ciekawe. Jak w ogóle masz na imię? 

  Kasia – powiedziałam. 

  No więc, Kasiu, jak miałabyś mi pomóc?- zapytał. 

  Jeszcze nie wiem. Chciałabym jednak pana wysłuchać. Może w ten sposób jakoś się przydam. 
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  Dobrze - mężczyzna ponownie się zaśmiał. - Skoro tak mówisz... To ci opowiem. 

  Słucham uważnie – szepnęłam.   

  Jeszcze 20 lat temu powiedziałbym, że jestem w pełni szczęśliwy. Miałem żonę, dwójkę dzieci, syna  

i córkę. Oboje z żoną pracowaliśmy, aby naszym dzieciom niczego nie brakowało. Byłem zatrudniony 

w firmie mojego ojca, jednak dopóki był on zdrowy i w pełni sił, nie rezygnował ze swojego 

stanowiska. Ja byłem szczęśliwy, dużo czasu spędzałem z córką i synem. Każde nasze Święta były 

magiczne. Zawsze razem czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę, jedliśmy kolację, rozpakowywaliśmy 

prezenty. Pamiętam, jak podarowałem synowi pod choinkę małego lekarza. - uśmiechnął się na samo 

wspomnienie – Miał 5 lat, a jego radość na twarzy mówiła wszystko. Dzisiaj jest chirurgiem, pracuje 

w klinice. Jestem z niego bardzo dumny. 

  Skoro pan był tak szczęśliwy ze swoją rodziną, to w takim razie co się stało? Co się zmieniło? – 

wtrąciłam. 

  Mój świat wywrócił się do góry nogami, gdy przejąłem firmę po ojcu. Z początku starałem się 

wszystko godzić. Lecz gdy firma miała coraz więcej osiągnięć i wznosiła się coraz wyżej, ja byłem 

coraz bardziej niedostępny w domu. Widząc, jakie sukcesy przynosił mój biznes, zacząłem coraz 

bardziej nastawiać się na zarabianie pieniędzy. Popadałem w pracoholizm. Firma była najważniejsza. 

Z powodu mojej nieobecności w domu żona zaczęła mi robić wyrzuty. Coraz częściej się z nią 

kłóciłem. Właściwie przestałem rozmawiać ze swoimi dziećmi. Byłem tak pochłonięty pracą, że nawet 

Boże Narodzenie potrafiłem spędzać w biurze. Nie rozumiałem, jak bardzo krzywdzę żonę i dzieci. 

Wszystko było mi obojętne. Po siedmiu latach awantur, braku zaangażowania i mojej obojętności żona 

rozwiodła się ze mną. Z początku uznałem, że to dobrze, ponieważ myślałem, że ona miała tylko  

do mnie pretensje i mnie nie wspierała. Dopiero po tym, jak będące wtedy na studiach dzieci nie 

chciały się ze mną kontaktować,  pomyślałem, że coś jest nie tak. Co z tego, że pod choinką miały 

zawsze najdroższe, największe prezenty, skoro nie podarowałem im tego, co najważniejsze, czyli 

miłości? Co zmienia fakt, że mieli na stole najpyszniejsze potrawy, skoro nie było mnie na kolacji? 

Spojrzałam na niego. Jego twarz wyrażała ogromny smutek, a w oczach miał łzy. 

Widziałam, jak tego żałuje. Zrozumiałam, dlaczego gonitwę ludzi w galerii uważał  

za bezsensowną. Każdy w tym momencie stara się jak najlepiej przygotować wieczerzę wigilijną, jak 

najpiękniej udekorować stół, podarować bliskim jak najwspanialsze prezenty. A przecież najważniejsze tego 

dnia jest to, abyśmy byli razem, spędzali ten czas z najbliższymi. Liczy się dobrze spędzony z kimś czas,  

a nie podarunki, które bez dobrych intencji nie mają jakichkolwiek wartości. Widziałam cierpienie 

mężczyzny z powodu tego, jak potraktował swoją rodzinę. Zapytałam: 

  Co w takim razie robi pan teraz? Jak spędza pan święta? 

Długo nic nie mówił. W końcu odpowiedział: 

  Od 5 lat święta spędzam sam. Bez kolacji, oczekiwania. Wtedy wspominam to, co było piękne,  

ale już do mnie nie wróci. Pamiętam moment, kiedy po raz kolejny spędzałem wieczór wigilijny sam, 

w firmie, nie mając już żony. Patrząc na mój stan konta, a jednocześnie myśląc o samotności, pojąłem, 
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jak wielki popełniłem błąd. Firmę oddałem swojemu młodszemu bratu, sam zatrudniłem się gdzie 

indziej, żyjąc zdecydowanie skromniej. I tak jest to dziś. 

Zamyśliłam się. Wiedziałam, że trzeba mu pomóc zrobić pierwszy krok w odbudowaniu kontaktu  

z bliskimi. 

  Próbował się pan porozumieć? Z żoną, dziećmi? -  zapytałam po chwili milczenia. 

  Bardzo bym chciał, ale brakuje mi odwagi. Boję się odrzucenia. To wszystko jest zbyt 

skomplikowanie, 

  Sądzę, że powinien pan zadzwonić do nich i poprosić o dołączenie do ich wigilijnej kolacji – 

stwierdziłam. 

  Myślisz, że mnie przyjmą? Wyśmieją mnie! – odpowiedział. 

  Siedząc w domu i czekając, nic pan nie zdziała – zdenerwowałam się. – Oni sami nie zadzwonią  

do pana i nie zaproszą. To pan popełnił błąd. Jednak żeby go naprawić, musi się pan z całych sił starać 

– kontynuowałam. 

  Co mam więc zrobić? -  zapytał ze smutkiem. 

  Proszę zadzwonić do żony i dzieci. Spróbować z nimi porozmawiać. Opowiedzieć to, co pan mi 

opowiedział. Myślę, że zrozumieją. – nalegałam. 

W tym momencie zadzwoniła do mnie mama. 

  Muszę już iść. Powodzenia, proszę pana! – powiedziałam na pożegnanie. 

Mój rozmówca odparł: 

  Dziękuję, że ze mną porozmawiałaś, Życzę ci Wesołych Świąt. 

 

Tegoroczne Święta były zupełnie inne. Każdego roku zawsze niecierpliwie oczekiwałam 

prezentów, kolacji. Dzięki historii tego człowieka zrozumiałam, że najważniejsze jest spędzanie czasu  

z innymi. Razem. Cieszyłam się, teraz Święta miały swoją wartość. Bóg  narodził się wśród nas i w nas. 

Tydzień po Bożym Narodzeniu,  sprawdzając Facebooka, zobaczyłam wiadomość od nieznanego 

nadawcy. Jej treść brzmiała: „Dziękuję. Rozmowa z Tobą sprawiła, że moje życie zmieniło się.” Byłam 

szczęśliwa. Rozmowa z nieznajomym sprawiła, że oboje inaczej popatrzyliśmy na Święta. To było najlepsze 

Boże Narodzenie w moim życiu. Prawdziwe Boże Narodzenie. 

*** 

Święta Bożego Narodzenia są po to, by odnaleźć siebie, by zrozumieć, co jest najważniejsze,  

by Bóg narodził się w każdym z nas. 
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