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Dziwna Wigilia 

 

Wigilia Benowi i jego rodzeństwu zawsze kojarzyła się z ubieraniem choinki, 

wypatrywaniem pierwszej gwiazdki na niebie, z śpiewaniem kolęd po kolacji. Najbardziej 

podobała im się pieśń „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 

Wigilia przypominała mu także miły głos mamy: ,,Dzieci! Siadamy do wieczerzy i 

składamy sobie na wzajem życzenia. Zostawcie teraz prezenty. Zajmiemy się nimi po kolacji 

składającej się z 12 potraw’’. Dziadek mówił, że to nawiązanie do 12 pokoleń Izraela, z którego 

to rodu wywodził się Jezus. Tata natomiast uważał, że „dwanaście” oznaczało ilość miesięcy w 

roku. Rodzice dzielili się wspomnieniami ze swoich młodzieńczych Wigilii. Mama wzruszała się 

opowiadaniem Hansa Christiana Andersena p. t.: „Dziewczynka z zapałkami”, w którym 

dziewczynka musiała sprzedawać na ulicy zapałki, aby zarobić na życie. Wokół ludzie się 

cieszyli ze Świąt w ciepłych domach, a ona marzła. Zaczynała się ogrzewać zapalonymi 

zapałkami… 

Nie wiemy jaka była pora roku, gdy Jezus się urodził. Może było zimno jak w grudniu u 

nas w Zakopanem lub gorąco jak na południu Europy. To nie jest ważne. Dla Świętej Rodziny 

nie było miejsca w gospodzie. 

Teraz zaś Benowi Wigilia kojarzy się z zupełnie czymś innym. Zresztą sami 

posłuchajcie… 

 

Chylice, rok 1957, Wigilia. 

 

-Pomocy! Ratunku, pali się! Wołały głosy z podwórka. 

-Kto tak hałasuje o tej porze? – zapytał sam siebie Ben, była bowiem prawie północ. 

Pobiegł do okna. Ku jego oczom ukazał się płonący dom opieki starszych kobiet „Betajem”. 

Chwytając za cienką narzutę wybiegł z pokoju akademika. Wołał innych studentów, ale oni nie 

mieli odwagi biec razem z nim. 

-Trudno będę musiał sam ratować biedne kobiety - powiedział. Wybiegł na podwórko nie 

zważając na mróz. -Najwyżej się przeziębię. Wiedział, że życie człowieka jest ważniejsze niż 

perspektywa kilku dni pod kocem w łóżku.  



Wbiegając do domu opieki, zastał dwie kucharki i trzy opiekunki. 

-Co mamy robić?- krzyczały. 

-Zawiadomcie straż pożarną i pomóżcie mi! – odkrzyknął. 

-Uwaga, wszystkie panie, które dadzą radę, mają wybiegać za drzwi - wołał Ben. 

Na ścianach osadzał się dym. Kobiety piszczały, krzyczały. Było strasznie. Nasz ratownik 

wbiegał do pokoi i wynosił z nich ofiary pożaru. Nie było czasu na ubieranie się, dlatego 

większość z nich miała na sobie tylko koszulę nocną. 

 W jednym z pokoi kobieta chciała wyskoczyć przez okno, pod którym rosły kłujące krzaki. W 

porę ją powstrzymał.  

Kiedy wszystkie kobiety były już na zewnątrz pobiegł po koce do okrycia. Ujrzał wtedy 

zaklinowaną kobietę w gruzach.  

-Dlaczego Panie Boże mam umierać w tak piękną noc? – krzyczała. 

-Nie pozwolę na to! - pomyślał Ben. Udało mu się ją uwolnić, ale ogień przeszedł na nią i na 

Bena. Wreszcie udało mu się uwolnić od ognia.  

-Proszę pana, proszę pana! -wołały kobiety, które znajdowały się na zewnątrz.  

W tej samej chwili budynek, w którym się znajdowali, zaczął się walić. A wtedy wysmolony i 

poparzony Ben wybiegł z ruin, niosąc na ręku przestraszoną staruszkę. 

 

Ben, choć dostał wiele odznaczeń, nie uważał się za bohatera.  

Później zauważył także podobieństwo słowa „Betajem” do Betlejem.  

Maryja musiała znaleźć miejsce, w którym urodzi Jezusa, natomiast biedne kobiety musiały 

znaleźć nowy dom. 

Pomoc potrzebującemu bliźniemu to obowiązek każdego człowieka.  


