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Już z samego rana Basia wysprzątała swój pokój, uczesała lalki 
i wystroiła je w najładniejsze sukienki, a ukochanemu misiowi za-
wiązała pod szyją wielką różową kokardę. Zastrugała też wszystkie 
połamane kredki z pudełka.

Urodziny Basi.indd   4 2011-11-03   14:44:11



5

Szykowała się wielka uczta. Mama upiekła pyszne drożdżowe 
bułeczki i ugotowała ogromny garnek słodkiego kompotu z wiśni. 
Największą zaś ozdobą tego dnia miał być wielki czekoladowy tort  
z czterema świeczkami.
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Trochę zmęczona, ale rozpromieniona i szczęśliwa, całując 
mamę na dobranoc, dziewczynka szepnęła jej do ucha: chciałabym, 
aby wszystkie moje urodziny były takie, jak te. Najpiękniejsze ze 
wszystkich.
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Drogie Dzieci!
Jeżeli chcecie dowiedzieć się, co przeczytane opowiadanie ma 

wspólnego z ewangeliczną przypowieścią, przeczytajcie jej treść,  
a następnie znajdźcie wspólną myśl, która łączy słowa z Pisma Świę-
tego z tekstem książeczki. Odkrycie jej pomoże Wam lepiej zrozu-
mieć przypowieść z Ewangelii, a przez jej treść także naukę Pana 
Jezusa, którą do nas kieruje. 

przypowieść o uczcie
Łk 14, 15-24

Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę  
i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, po-
słał swojego sługę, aby powiedział zaproszonym: 
Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Wtedy zaczę-
li się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy 
kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść je 
obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedli-
wionego. 

Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je 
wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawie-

dliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę  
i dlatego nie mogę przyjść. 

Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wte-
dy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź 
co prędzej na ulice i zaułki miasta, i wprowadź tu 
ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. 
Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś,  
a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: 
Wyjdź na drogi i między opłotki, i zmuszaj do wej-
ścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem po-
wiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli 
zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.
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Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę. Zaprosił na nią wielu 
sąsiadów i przyjaciół.
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