
Jak bukiet róż 

- Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą… – w kościele 
słychać było słowa modlitwy wymawiane do mikrofonu przez 
księdza wikariusza. 

- Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami 
grzesznymi… - odpowiadali ci, którzy po raz kolejny 
zgromadzili się w październiku na nabożeństwie różańcowym. 
Można było zobaczyć zgięte kolana, przymknięte oczy i dłonie 
przesuwające bezszelestnie paciorki różańca – tajemnica 

pierwsza…,tajemnica druga…, tajemnica trzecia… . 

Zuzia i Karolinka klęczały w drugiej ławce, ale w ich rękach nie 
było widać różańców. Zuzia próbowała liczyć dziesiątki na 
palcach, jednak po jakimś czasie się pogubiła. Zaczęła więc 
rozmyślać o nowej sukience i butach, które mama obiecała jej 
kupić. 

- Karolina – szepnęła do ucha koleżance – jak myślisz, 
ładniejsza jest zielona czy niebieska sukienka? 

 

-Chyba niebieska – odpowiedziała szeptem Karolina, która 
także nie mogła doczekać końca nabożeństwa. 

- Wiesz, jutro jadę z mamą na zakupy – trochę głośniej 
szepnęła podekscytowana Zuzia 



- Tak? To może mogłabym pojechać z wami? – szept Karoliny 

także stawał się głośniejszy 

- No jasne! Mama na pewno się zgodzi! – prawie głośno 
powiedziała Zuzia i nagle poczuła na swoich ramionach czyjąś 
dłoń. To ksiądz proboszcz, który przechodził z konfesjonału do 
zakrystii i usłyszał rozmowę dziewczynek. Nachylił się do ucha 
Zuzi i szepnął: 

-  Przyjdźcie do zakrystii po nabożeństwie. Będę tam na was 
czekał. 

Dziewczynki do końca odmawianego różańca, skruszone, nie 
odezwały się do siebie ani słowem. Każda z nich myślała o 
spotkaniu z księdzem proboszczem, które miało nastąpić już za 
kilka minut. Obawiały się. Miał prawo się na nie zdenerwować, a 
teraz pewnie będzie na nie krzyczał albo naskarży rodzicom. 

  

- Mam dla was prezenty – powiedział ksiądz proboszcz. Jego 
pogodna mina nie zapowiadała żadnej awantury ani robienia 
wyrzutów. Sięgnął do kieszeni i 

wyciągnął dwa kolorowe różańce. 

- Proszę, to dla was – ksiądz 
uśmiechnął się. 

Zuzia i Karolina niepewnie wyciągnęły 
ręce i wzięły niespodziewane 
prezenty. 

- Widziałem, że modliłyście się bez 
różańców, dlatego pomyślałem, że 

sprezentuję Wam takie misyjne 
różańce. Do której klasy chodzicie? 

- Do drugiej. – odpowiedziały 
dziewczynki, stojąc ze spuszczonym 
wzrokiem. 

- No, to pewnie dostaniecie różańce z 
okazji pierwszej Komunii Świętej. Ale 



to nie powód, żeby do tego czasu nie mieć się na czym modlić – 

ksiądz proboszcz jeszcze raz posłał uśmiech w stronę 
dziewczynek. – Cieszę się, że przychodzicie na nabożeństwo. 
Lubicie modlić się różańcem? 

- Tak, ale czasami nam się nudzi… - odważyła się powiedzieć 
cicho Zuzia. 

- Tak, rozumiem… Pewnie chcecie powiedzieć, że kiedy 
powtarzamy wciąż te same słowa, myśli uciekają w stronę 
codziennych spraw, problemów i trudno się skupić? 

Dziewczynki pokiwały głowami i pomyślały, że ksiądz proboszcz 
rzeczywiście je rozumie. 

- Pamiętajcie jednak, – ciągnął kapłan - że w powtarzaniu tych 
samych słów jest głęboki sens. Wszystkie sprawy które cisną 
się nam do głowy możemy w czasie różańca polecać Matce 
Bożej, która przecież jest także i naszą Mamą. Papież Jan Paweł 
II, którego ulubioną modlitwą był właśnie różaniec, mówił, że 
modląc się w ten sposób, rozmawiamy z Maryją, powierzamy 
Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. 

Ksiądz proboszcz zamyślił się, a dziewczynki nie śmiały się 
odezwać. Po chwili usłyszały dziwne pytanie: 

         - Kochacie wasze mamusie? 

         - Tak, bardzo. – odpowiedziały bez wahania. 

         - A czy kochacie waszą Mamę, Maryję? 

         - Tak… 

         - Jeśli tak, to przychodźcie na nabożeństwo. Ona na was 
czeka, na każde wasze „Zdrowaś Maryjo”, które jest jakby różą 
składaną u Jej stóp. Jeśli chcecie podarowywać Jej całe bukiety, 
to jak najczęściej odmawiajcie różaniec i noście go zawsze przy 
sobie. 

Dziewczynki ściskając mocno w dłoniach podarunek 
rozpromienione wracały do domu. Spoglądając na kolorowe 
różańce dziękowały Matce Bożej za wielką dobroć księdza 



- Całkiem nie potrzebnie tak bałyśmy się proboszcza – z 

uśmiechem zauważyła Zuzia. 

  

 


