
KILKA MYŚLI O… 
pustym miejscu przy stole

To banalne stwierdzenie, ale każdy z 
nas ma w domu stół, lecz tylko jako 
mebel, taki jak komoda, biurko, któ-
ry jest mniej lub bardziej potrzebny.
Stół stracił już dla nas pierwotne zna-
czenie, stołu przy którym spotyka się 
cała rodziną, razem świętując, rozma-
wiając, dzieląc się przeżyciami dnia 
codziennego, śmiejąc się ze spraw 
banalnych, prostych, nawzajem sie-
bie wspierając w trudnych sprawach, 
wspólnie rozwiązując problemy.
Większość z całkowitą pewnością 
może stwierdzić, że pierwotne zna-
czenie stołu zatraciło się bezpowrot-
nie.
Nadchodzi czas Bożego Narodzenia, 
czy wtedy coś się zmienia?
Kiedyś niedziela była świętem, wręcz 
każdy dzień nim był. Każde spotka-
nie z rodziną było unikatowe, ważne. 
Ludzie nie mogli się nie spotkać choć 
raz przy stole przy wspólnym obie-
dzie.

Dzisiaj ucieczką od tra-
dycji są słowa: „Nie 

mam czasu dla 
własnej rodziny 

! ”.Teraz bardziej cenią sobie rodzinę 
, ale nie troszczą się o nią w spo-
sób naturalny, lecz według własnej 
recepty:
„ Kochanie nie mogę być w domu, ale 
kiedyś to docenisz, bo robię to dla 
Twojego dobra”.
Z rodzina jest po części jak z wiarą „ 
Wierzę, ale nie praktykuję”.
Mamy rodziny, lecz równie dobrze, co 
pokazujemy swoim postępowaniem 
mogłoby ich nie być.
Dopiero w dniu śmierci bliskiej osoby 
zdajemy sobie sprawę
„ Co ja zrobiłem/ łam ? dlaczego nie 
poświęciłem/ łam jej/jemu więcej 
czasu? Dlaczego nigdy nie miałem/ 
łam czasu?”.
Tylko wtedy nadchodzi gorzka reflek-
sja o naszym życiu. W takich chwi-
lach potrafimy w pewien sposób się 
nawrócić. Zrozumieć nasze błędy i 
przez pewien krótki czas zrehabili-
tować krzywdy wyrządzone rodzinie. 
Jeśli jesteśmy tacy względem wła-
snych bliskich , stawiając ich na dru-
gim miejscu po własnej karierze, to 
jak zachowamy się widząc żebrzące 
dziecko lub dorosłego człowie-

ka. Czyż nie przejdzie-
my obojętnie 

stwierdzając „ Sami sobie zasłużyli 
na ten los, ja nic nie pomogę”. 
Większość stwierdzi, że jest to sym-
boliczne miejsce pozostawione dla 
Jezusa. Jednak jeśli do domu przy-
szedłby zmarznięty, wychudzony, 
bezdomny człowiek, czy przyjęliby-
śmy go do w nasze progi na wiecze-
rzę? Kazalibyśmy jemu znaleźć sobie 
innych ludzi, których będzie nacią-
gał…
Lecz właśnie w takich osobach obja-
wia się nam Jezus, w ten sposób Go 
przyjmujemy.
„ Na tym miejscu będzie siedział Je-
zus, który dzisiaj się narodził”, lecz 
czy jesteśmy rzeczywiście gotowi na 
Jego przyjście?
Wierzymy w Jezusa, w Jego przyj-
ście… ale tylko częściowo.
Wybieramy tylko te prawa, które są 
łatwe do zrealizowania w naszym ży-
ciu, a pozostałe odrzucając.
Z tą gorzką refleksją dotyczącą na-
szego życia pozostawiam wszystkich 
z ich własnymi przemyśleniami.

Natalia Nowak kl. III d



Puste miejsce przy stole oznacza, że 
myślimy o tych osobach, które święta 
spędzają sami i to, że jesteśmy goto-
wi ich przyjąć pod swój dach na świę-
ta. U mnie przy wigilijnym stole nie 
raz była obca osoba, czy lekarz, któ-
ry akurat miał dyżur i musiał być w 
Środzie czy też pacjent mojego Taty, 
który był zupełnie sam.

Marika, studentka

*****
 
Pierwszym skojarzeniem jest:, bo 
taka jest tradycja, jest to miejsce zo-
stawione dla Pana Jezusa, który przy-
będzie w osobie biedaka, jednak dla 
mnie ma trochę inne znaczenie, przy-
pomina mi o ludziach, którzy, przy 
tym stole siedzieli, którzy już odeszli, 
a bardzo byśmy chcieli, żeby razem z 
nami byli.

Asia, studentka

*****

Zwyczaj „dodatkowego nakrycia” istnieje 
w moim domu, jednak nigdy nie pojawiła 
się osoba, która zasiadłaby z rodziną do 
stołu.
Uważam, że jest to bardziej tradycja, niż 
naturalna potrzeba.

M. Krajewski

*****

Dla mnie puste miejsce przy wigilijnym 
stole jest przede wszystkim rodzinną tra-
dycją. Oczywiście zawsze znałam historię 
o zabłąkanym, ale nigdy się nad nią nie 
zastanawiałam.

Ola
*****

W moim domu taka tradycja istnieje. Jest 
to znak, że jesteśmy gotowi przyjąć sa-
motną osobę w naszym mieszkaniu.
Można ten symbol także, jako gotowe 
miejsce dla Nowonarodzonego.
Z niecierpliwością oczekujemy na Jego 
przyjście.

Marta
*****

Uważam, że tradycją powinno być zosta-
wianie miejsce przy stole.
Moja rodzina nie zawsze tak robi, ale z 
reguły się staramy.
Wszyscy wiedzą, że raczej żaden podróż-
ny nie odwiedzi naszego domu.
Jednak wolnego miejsca przy stole po-
winno się przestrzegać.

AGATA

Moim zdaniem powinno być jedno wolne 
miejsce przy stole. W mojej rodzinie za-
wsze jest zastawione. Przestrzegamy tej 
tradycji.

Misia
*****

Dla mnie puste miejsce to tradycja. W 
moim zawsze jest takie i oznacza, że w 
naszym domu zawsze jest miejsce dla 
nieproszonych gości.

MD
*****

Jedno wolne miejsce jest tradycją w moim 
domu. Często jest wykorzystywane przez 
jakąś osobę z mojej rodziny, która akurat 
w środku wigilii nas odwiedzi.

A.J.

*****

U mnie jedno wolne miejsce jest tradycją. 
Niestety nie zawsze się zmieści na stole 
wiec czeka w kuchni. 

Sami

*****

Dla mnie dodatkowe miejsce przy stole to 
pusta tradycja.
Kiedyś to może było coś ważnego, ale 
współcześni ludzie nie przywiązują do 
tego wagi, i albo w ogóle nie zastawiają 
wolnego miejsca, albo robią to dla zasady 
i jeszcze dzieci muszą im o tym przypo-
minać.

Tajemniczy Maciek

*****

Uważam, że wolne miejsce przy stole po-
winno być tradycją w każdym domu.
W mojej rodzinie jest to tradycja od po-
koleń.
Wiemy, że żaden podróżny nas nie zago-
ści, jednakże stwarza to pewną atmosfe-
rę.
Zawsze jesteśmy przygotowani na go-
ścia.

Ewa

*****

Moim zdaniem zostawianie pustego miej-
sca przy stole ma na celu symbolizować, 
że nasza rodzina jest gotowa by przyjąć 
niespodziewanego gościa, którym może 
być ktoś niespodziewany z rodziny lub 
osoba, której gorzej w życiu się powiodło 
i jest samotna.
W mojej rodzinie ta tradycja jest obecna.

KK

Wolne miejsce przy stole, czekające na 
wędrowca, który przychodzi do nas na Wi-
gilię, zawsze kojarzyło mi się z tradycją. 
I to wcale nie, dlatego, że nigdy nikogo 
niespodziewanego nie przyjmowaliśmy w 
tym szczególnym dniu, ale dlatego, że na-
sze domy uczyniliśmy twierdzami i rzadko 
podejmujemy kogoś niezapowiedziane-
go. Z drugiej strony wolne miejsce przy 
stole może być symbolem oczekiwania i 
gotowości na przyjęcie w naszym domu 
Chrystusa. Dodatkowy talerz położyć jest 
łatwo, ale czy łatwo zaprosić do domu Je-
zusa, na całe życie, nie tylko na Wigilię?

Marzena Nawrocka

*****

Na dobre już zagościła w naszych zwy-
czajach wigilijnych „tradycja” pustego 
miejsca przy stole. W wielu domach za-
stawiając stół wigilijny pamiętajmy o jed-
nym dodatkowym nakryciu, aby dopełnić 
zwyczajowy….
Myślę, że większość z nas nawet nie spo-
dziewa się przyjścia kogoś niezaproszo-
nego, bo przecież to nie te czasy i nie te 
okoliczności, aby takie coś miało miej-
sce..
Dla mnie jednak to miejsce na jeszcze 
inny wymiar smutny, nostalgii może na-
wet tragiczny. Miejsce to, bowiem jest 
dla Jezusa, a puste jest, dlatego, że tak 
często Go nie zapraszamy. Zapominamy 
o najważniejszym, o prawdziwym sensie 
świąt…
Życzę nam wszystkim, aby w tym roku w 
wigilię Bożego Narodzenia nie było puste-
go miejsca przy naszych stołach.

kl. Bartek

*****

Tradycja: oczekiwanie na kogoś – Chry-
stus nowonarodzony. 
Chęć podzielenia się posiłkiem z drugim.
Powinno przypominać przez cały rok o 
tym, że trzeba się dzielić z potrzebujący-
mi.

Kl. Marcin


