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Celebracja słowa Bożego.  
Jezus jest moim Światłem.  

(Łk 2, 22–40)

Pieśń na wejście
Twoje słowo jest lampą dla moich stóp
i światłem na mojej ścieżce.

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim.

Wprowadzenie
Kochane dzieci! W życiu codziennym często zapalamy świece. Za-

palamy je na torcie urodzinowym, czasem podczas uroczystej kolacji 
świeca pali się na stole. Widzimy świece zapalone w kościele. Świece 
palą się na ołtarzu podczas każdej Mszy Świętej. Podczas chrztu zapa-
la się świecę od Paschału. Z zapalonymi świecami odnawiamy przy-
rzeczenia chrzcielne w Wigilię Paschalną. Niesiemy świece w procesji 
w święto Ofiarowania Pańskiego. Ponadto podajemy je umierającym 
i zapalamy na grobach. 

Podczas dzisiejszej celebracji słowa Bożego postawimy sobie 
pytanie, dlaczego tak jest? Co świeca oznacza? Za chwilę przeczy-
tamy fragment Ewangelii, który opowiada o wydarzeniach z życia 
Jezusa, które miały miejsce w Jerozolimie czterdzieści dni po Jego 
narodzeniu. Rodzice przynoszą Jezusa do świątyni, by Go przed-
stawić kapłanowi. Są ubodzy, nie stać ich na ofiarowanie baranka. 
Wszystko przebiega normalnie, aż do chwili, kiedy Symeon i Anna 
zobaczywszy Dziecko, rozpoznają w Nim Mesjasza. Proszę, posłu-
chajcie uważnie!
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Modlitwa
Módlmy się! Boże, Ty zapalasz nasze pochodnie i rozjaśniasz na-

sze ciemności, prosimy Cię o tę łaskę, byśmy dziś przyjęli światło, jakie 
wnosisz w nasze życie. Amen. 

Czytanie słowa Bożego
Ewangelia – Łk 2, 22–32

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 
Józef i Maryja przynieśli Dziecię Jezus do Jerozolimy, aby Je przedsta-
wić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pier-
worodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli bowiem 
złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie 
z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Świę-
ty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, 
aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha poszedł do 
świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga 
i mówił:

„Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twojemu w pokoju, 
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego Izraela”. 

Homilia
Spotykamy dzisiaj w Ewangelii Maryję z Dzieciątkiem Jezus i św. 

Józefa, którzy przychodzą do świątyni w Jerozolimie. W tym dniu do-
konuje się niespodziewane wydarzenie. Wychodzi im naprzeciw star-
szy człowiek o imieniu Symeon, który otrzymał od Boga niezwykłą 
obietnicę, że zobaczy Chrystusa – Zbawiciela. Kiedy Symeon zobaczył 
i wziął na ręce Dziecię Jezus, wiedział na pewno, że On jest Chrystu-
sem – Zbawicielem, Który przynosi ludziom wielką Światłość i że od-
tąd ludzie nie będą musieli bać się ciemności ani żyć w ciemności.

Dzisiaj jest taki dzień, kiedy słyszymy tę radosną nowinę, że wszy-
scy, którzy stali się przyjaciółmi Boga zawsze są opromienieni Bożym 
światłem którą przynosi Jezus. Dla każdego z nas jest to bardzo ważne. 
Nikt nie lubi siedzieć w ciemności. Lubimy jasność i słoneczne dni. Dzi-
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siaj Symeon nam pokazuje, że Chrystus, który jest Światłością rozświe-
tla wszystkie pochmurne dni i smutne sytuacje.

Kiedy jesteśmy w kościele, widzimy na ołtarzu świece. Świece 
i wieczna lampka paląca się przy tabernakulum są znakiem Chrystusa, 
Światłości naszego życia. Zapalona świeca daje światło i ciepło. Doko-
nuje się to dzięki temu, że świeca się spala. Podobnie lampa oliwna pali 
się dzięki temu, że spala się oliwa nalana do wnętrza lampy. Światło 
i ciepło otrzymujemy w zamian za to, świeca się spala, oddaje się. 

Każda paląca się świeca jest znakiem Chrystusa, który powiedział 
o sobie: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie cho-
dził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). Światłość 
oznacza królestwo Chrystusa, królestwo dobra, miłości i sprawiedliwo-
ści. Ciemność oznacza królestwa szatana, czyli zła i nieprawości. 

Jesteśmy zaproszeni, by przyjąć Jezusa i Jego światło, by być jak kie-
rowca, który ma dobrze oświetloną jezdnię i jedzie bezpiecznie. Wie-
my, że kierowca, który ma zepsute reflektory sam naraża się na wypa-
dek samochodowy i zagraża bezpieczeństwu pieszych na drodze oraz 
innym samochodom. 

Jezus zaprasza nas dzisiaj, by iść za Nim, by Jego światło oświetlało 
naszą drogę, by starać się być podobnym do Niego. Wtedy będziemy 
wnosić Światłość; gdy będziemy żyć dobrze i starać się pomagać in-
nym. Wówczas Światło będzie promieniować na innych i oni będą sta-
rać się lepiej postępować. 
(Chwila ciszy)

Czynność liturgiczna – zapalenie świec
Przyjęcie Chrystusa jako światłości możemy wyrazić poprzez przy-

jęcie zapalonej świecy. 
(Na ołtarzu znajduje się jedna paląca się duża świeca. Prowadzący zaprasza uczestników 
do podejścia do ołtarza i do przyjęcia zapalonej świecy, jaką podaje każdemu dziecku)

Podczas przekazania zapalonych świec prowadzony jest dialog:
C: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki!

 
Modlitwa powszechna

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, którego w świątyni rozpoznał Sy-
meon i zanośmy do Niego nasze prośby:
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C: Jezu Chryste, prosimy Cię, by Twoja obecność i miłość do nas rozja-
śniała wszystkie nasze smutki. 

W: Prosimy Cię, Panie Jezu.
C: Jezu Chryste, prosimy Cię, byśmy Cię rozpoznawali w naszych bra-

ciach i siostrach.
W: Prosimy Cię, Panie Jezu.

C: Jezu Chryste, prosimy Cię, byśmy zanosili Twoje światło przez 
uśmiech i życzliwą pomoc do naszych bliźnich.

Ojcze nasz…

Modlitwa
Módlmy się! Panie Jezu, Ty zapraszasz nas do Królestwa Światłości. 

Prosimy Cię, abyś prowadził nas, kierował nami i chronił w każdym 
momencie. Spraw, niech przez nasz uśmiech, serdeczność i chętną po-
moc bliźni przyjmują światło, jakie Ty nam dajesz. Amen.

Błogosławieństwo
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń na zakończenie 
Świeć, Jezu, świeć.


