
Prawie wszystko… 
 
Kiedy człowiek bardzo, ale to bardzo na coś czeka, czas płynie 
wolniej niż zwykle. Jeszcze całe cztery dni – wzdychała Zuzia, 
zaglądając do szafy, by popatrzeć na białą, komunijną 
sukienkę. 
– Już prawie wszystko masz – uśmiechnął się tato. 
– Jak to „prawie” – przestraszyła się Zuzia.  
– Wianuszek jest, rękawiczki są, torebka też... 
– A jednak czegoś ci brak. 
– Białe buty i rajstopy kupiłyśmy z mamą jeszcze w tamtym 

tygodniu. Czego jeszcze brakuje? 
– Rozgrzeszenia! – oświecił ją tato. 
– A to wcale nie jest takie pewne... – odezwał się Mateusz (brat 
bliźniak Zuzi)– Będziesz musiała powiedzieć księdzu, że jesteś 
niegrzeczna dla brata, a wtedy... 
– Mamo, czy on mógłby przestać! 
– Mateusz, przestań – odezwała się mama. 
– Sakrament spowiedzi, to poważna sprawa. 
– Wiem, wiem – mruknął pojednawczo Mateusz do siostry. – 
Już się nie gniewaj. 
W piątek stremowane bliźniaki pomaszerowały do kościoła do 

spowiedzi. 
Zuzia ze zdenerwowania jąkała się, a Mateusz wprawił 
wszystkich w osłupienie rozwijając „kilometrową” ściągę z listą 
grzechów, ale ogólnie wszystko poszło dobrze 
i dwa „aniołki” lekkie i szczęśliwe mogły wrócić do domu. 
Niedzielny ranek był ciepły i słoneczny. 
– Zobaczcie, cały świat się do was uśmiecha – przytuliła 
dzieciaki mama. 
W kościele wszystko było już gotowe. Udekorowany białymi 
kwiatami ołtarz wyglądał prześlicznie. „Oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata” – głosił wielki napis 
ozdobiony rysunkiem, przedstawiającym chleb i wino. 
– Dziś otworzycie swe serce dla niezwykłego gościa – przemówił 
do białej gromadki ksiądz proboszcz.  – Gościa, który przyniesie 
wam w darze samego siebie. Oby Jego miłość stała się światłem 
waszego życia. 
Pan Jezus już się zbliża... – zaśpiewali wszyscy w Kościele, a 
Zuzia poczuła, że serce wali jej jak młotem. Nareszcie się 



doczekała! Była szczęśliwa. Mama ukradkiem wycierała oczy, a 

tato z uśmiechem patrzył na swoje dzieci. Wiedział, że jeszcze 
nieraz pokażą różki, ale już nigdy nie będą same w swoich 
małych i wielkich zmaganiach.  
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