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CZERWONE  ŚWIATŁO 
 

Pewnego razu Paulina zapytała księdza na religii, dlaczego w kościele  przed 

ołtarzem, gdzie jest Najświętszy Sakrament, świeci się zawsze lampka czerwona,          

a nigdy zielona albo niebieska. 

- Ja wiem! - wykrzyknął Marek, którego ojciec jest szoferem.  

-Mogę ci zaraz powiedzieć. 

- Naprawdę wiesz? - zdziwił się ksiądz. - No to powiedz nam wszystkim. 

- Lampka jest czerwona dlatego, żeby nikt nie przeszedł obojętnie tylko 

zatrzymał się i pomyślał, Kto tu został  i czeka wciąż na człowieka. Bo jak jest 

czerwone światło, to znak, że nie wolno przechodzić, tylko stać i czekać. 

-Bardzo ładnie to wytłumaczyłeś, Marku - powiedział ksiądz.  

-Ale w takim razie my też powinniśmy zatrzymać się przed ołtarzem i oddać cześć 

Panu Jezusowi. Czerwone światło jest dla wszystkich. 

- Ja właśnie tak zrobiłam - powiedziała Paulina.  

- Weszłam raz do kościoła i jak zobaczyłam czerwoną lampkę, to poszłam tam, 

uklękłam i pomodliłam się. A jak odchodziłam to powiedziałam „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus". Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, dlaczego ta 

lampka jest czerwona. Teraz to już tak zrobię za każdym razem jak będę 

przechodzić koło kościoła. 

Spodobało mi się to, co powiedziała Paulina i pomyślałem, że też będę tak 

robił, bo mam nawet kościół po drodze. Po lekcjach, gdy wracałem do domu koło 

kościoła, przypomniało mi się czerwone światło i wszedłem.  

W kościele nie było nikogo tylko ja, choć tyle ludzi przechodziło ulicą.  

Uklęknąłem przed tabernakulum, gdzie była czerwona lampka i zacząłem modlić 

się, ale zmówiłem tylko Ojcze nasz, bo mi się spieszyło do domu, gdyż byłem 

głodny.  

Powiedziałem więc Panu Jezusowi:  

Na drugi raz będę dłużej, a teraz już pójdę na obiad - dobrze? 

Obejrzałem się, czy w kościele nie ma nikogo, stanąłem na baczność  

i powiedziałem Panu Jezusowi: Chwalą Tobie, Panie! 

Gdy wracałem było mi bardzo przyjemnie i lekko na duszy.  

Odtąd robiłem tak często. 

Raz pani dała nam zadanie: „List do chorego kolegi", bo właśnie Damian 

Kowalczyk złamał nogę i leżał w szpitalu. Lubię takie zadania, bo są prawdziwe  

i nie potrzeba nic zmyślać. Postanowiłem to zadanie tak napisać, żeby dostać 

szóstkę. Ale u naszej pani to bardzo trudno nawet o piątkę.  

Po lekcjach wstąpiłem do kościoła i powiedziałem Panu Jezusowi, że bardzo chcę 

mieć szóstkę z tego zadania. 

I Pan Jezus mnie wysłuchał. Gdy pani przyniosła nasze listy z ocenami, 

powiedziała. 
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- Najlepszy jest list Leszka. 

Po lekcjach pobiegłem prędko podziękować Panu Jezusowi za tę szóstkę.  

I obiecałem Panu Jezusowi, tak pod słowem honoru, że zawsze do Niego wstąpię, 

jak będę przechodził koło kościoła. No i wynikła z tego bardzo ważna rzecz.  

W środę po lekcjach Staszek, co ze mną siedzi, powiedział mi tajemniczo: 

 

- Słuchaj! Zaraz po lekcjach idziemy na mecz. Dostałem darmo dwa bilety. 

- Jeszcze nigdy nie byłem na meczu, tylko oglądałem w telewizorze. Bardzo 

chciałem iść. Ale bez wiedzy mamy?! 

- O, maminsynek! - wyśmiewał się Staszek.  

- Powiesz w domu, że pani kazała po szkole odwiedzić Damiana w szpitalu i że nas 

obu wybrała do tej delegacji. 

Podobało mi się to, co radził Staszek - bo przecież mogło tak być i mama na 

pewno uwierzy, a ja na meczu będę krótko, tylko żeby zobaczyć jak to jest i zaraz 

biegiem wrócę do domu. 

Gdy przechodziliśmy koło kościoła przypomniało mi się czerwone światło i 

moje słowo honoru. 

- Staszek! Poczekaj chwilę! Ja muszę wstąpić do kościoła! 

- Zwariowałeś! - Wykrzyknął Staszek. - Przecież się spóźnimy.  

Ani mi się śni czekać. 

- No to nie czekaj. Ja cię dogonię. 

Wbiegłem prędko do kościoła i ukląkłem przed ołtarzem. 

- Panie Jezu! Dzisiaj tylko króciutko, bo idę ze Staszkiem na mecz. 

Ale w tej chwili jakby mi coś w duszy powiedziało:  

Tak? Ty sobie pójdziesz na mecz, a tymczasem mama i babcia będą się 

zamartwiać, że ci się coś stało - babcia może z tego zachorować.  

A jak wrócisz z tego meczu, to będziesz kłamał i oszukiwał mamę.  

A wieczorem czy będziesz mógł popatrzeć tatusiowi w oczy?  

Przecież on tak powiedział: cieszę się, że mam takiego syna.  

A teraz z czego się będzie cieszył?  że ma syna kłamczucha. 

 

I nagle zupełnie odechciało mi się meczu. Nie pójdę! Niech sobie Staszek 

idzie sam. Modliłem się dalej - taki długi pacierz, bo mi się wcale nie spieszyło. 

Zdawało mi się, że Pan Jezus patrzy na mnie tak, jak patrzył tatuś, gdy mówił: 

Cieszę się, że mam takiego syna. Jestem dumny z ciebie, Leszku. 

Gdy skończyłem modlitwę, stanąłem na baczność i powiedziałem wesoło 

Panu Jezusowi:  

Dzięki Ci, Panie! Było mi bardzo przyjemnie na duszy.  

Przez całą drogę myślałem jak to dobrze, że jest w kościele to czerwone 

światło, bo wstrzymuje, żeby nie robić źle.        

        


