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Święto Wiary i Światła – Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

2 luty 2023 

 

 

Propozycja celebracji we wspólnocie: 

 

Na rozpoczęcie śpiewamy: 

Z Tobą ciemność nie będzie 

ciemna wokół mnie 

A noc tak jak dzień zajaśnieje. 

 

Gromadzimy się z wyciętymi 

z papieru sercami, na których są 

wypisane nasze imiona, każdy z nas 

trzyma również dodatkowe  „czyste 

serce” bez imienia. 

 

Odpowiedzialny za wspólnotę 

zapala Święcę Wiary i Światła. 

 

Odpowiedzialny czyta: 

"Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi 

według Prawa Mojżeszowego, 
rodzice przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby Go przedstawić 

Panu".  

Pan Jezus jest prawdziwą świątynią, 

On także Światłem świata, które 

rozjaśnia mrok i daje nadzieje. Każdy 

z nas pragnie, By Jezus rozjaśnił 

swoją obecnością i miłością nasze 

życie. 

 

 

Podpowiedzi 

Prowadzący spotkanie może 

w krótkich słowach wyjaśnić 

symbolikę i to co za chwilę wspólnie 

będziemy przeżywać: 

 

 

 

Serca możemy wykonać wcześniej 

podczas spotkania, lub w domu.  

 

 

 

Przyozdobiona świeca jest 

ustawiona w centralnym miejscu, 

a obok niej znajduje się 

przygotowana wcześniej np. 

z kartonu łódź.  Łódź jest z jednej 

strony symbolem Kościoła 

Chrystusowego jako wspólnoty, 

której przewodniczy papież 

zastępca Chrystusa na ziemi, 

z drugiej jest znakiem naszej wiaro-

świetlanej rodziny jako wspólnoty 

i całego międzynarodowego ruchu.  
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Święto Ofiarowania Pańskiego 

przypada czterdziestego dnia po 

Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka 

ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 

jerozolimskiej i dokonania przez 

Maryje i Józefa.  

 

Śpiewamy: 

Z Tobą ciemność nie będzie 

ciemna wokół mnie 

A noc tak jak dzień zajaśnieje. 

 

Odpowiedzialny czyta: 

W czasie Ofiarowania starzec 

Symeon wziął na ręce swoje Pana 

Jezusa i wypowiedział prorocze 

słowa: "Światłość na oświecenie 

pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). 

Wszyscy powtarzamy: "Światłość na 

oświecenie pogan i na chwałę 

Izraela" 

 

Po kolei podchodzimy do naszej 

wspólnotowej świecy  i wkładamy do 

łodzi papierowe serca. 

 

W tym czasie ktoś ze wspólnoty odczytuje 

słowa papieża Franciszka. 

Papież Franciszek powiedział do 

naszych wspólnot: „To przesłanie jest 

sercem Ewangelii! Przypomina nam, 

że każdy człowiek, szczególnie 

najsłabszy i najbardziej kruchy, jest 

kochany przez Boga i ma swoje 

miejsce w Kościele i w świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płomień świecy symbolizuje Jezusa 

- Światłość świata, Chrystusa, który 

uciszał burze, był, jest i na zawsze 

pozostanie z nami. 

 

 

 

 

Po wspólnym wypowiedzeniu słów: 

"Światłość na oświecenie pogan i na 

chwałę Izraela" po kolei 

podchodzimy do naszej 

wspólnotowej świecy  i wkładamy do 

łodzi (można do niej przyczepić) 

serce z naszym imieniem – znak 

naszej obecności we wspólnocie 

oraz serce bez imienia – prośba by 

Jezus zaprosił do naszych wspólnot 

nowych członków.  
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To «ewangelia maluczkich», o której 

przypomina nam św. Paweł, gdy 

pisze do Koryntian: „Bóg wybrał to, co 

niemocne, aby mocnych poniżyć”      

(1 Kor 1, 27) – powiedział Papież. – 

Obecność Wiary i Światła była i jest 

proroctwem, bo często osoby 

najsłabsze są odrzucane, uznawane 

za bezużyteczne. A wasze proroctwo 

jest dziś jeszcze ważniejsze, aby 

zwalczać kulturę odrzucenia 

i przypominać wszystkim, że 

różnorodność jest bogactwem i nigdy 

nie może stać się powodem do 

wykluczenia i dyskryminacji.“ 

 

Na zakończenie odmawiamy 

Modlitwę Wiary i Światła oraz 

śpiewamy W jak wspólnota. 

Odpowiedzialny gasi świecę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli przesłanie papieża zostało 

przeczytane a członkowie wspólnoty 

jeszcze podchodzą do świecy i łodzi 

wspólnie śpiewamy: 

Z Tobą ciemność nie będzie 

ciemna wokół mnie 

A noc tak jak dzień zajaśnieje. 

 


