Świece – rzecz jasna – nie potrafią się modlić, ale mogą
do modlitwy nastrajać. W różnorodny sposób towarzyszą
nam w życiu.
Każda świeca przypomina w pewien sposób to Światło,
które niegdyś w Betlejem weszło w ciemności naszego
świata.
Jak światło świecy rozjaśnia ciemność, tak niech naszą
codzienność rozjaśni życie Chrystusa, który jest dla nas
dobrą nowiną.
Świeca przypomina nam chrzest, początek naszej drogi z
Chrystusem i wezwanie nas do prawdziwego, wiecznego
życia.
Oby znaczenie światła w Twoim życiu, stawało się coraz
głębsze!
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Boże, zapalam święcę.
Czasami nie wiem, jak powinienem się modlić.
Ta świeca jest cząstką tego, co posiadam
i tego, kim jestem.
Niech ona stanie się światłem, którym Ty mnie oświecasz
pośród moich trudności i decyzji!
Niech będzie ogniem, którym Ty wypalisz we mnie wszelką
niegodziwość, aby powstało tym samym to, co Dobre i to,
co Nowe.
Niech ona stanie się ogniem, którym ogrzejesz moje serce i
nauczysz mnie kochać.
Panie,
nie mogę teraz zostać dłużej w tym kościele.
Ale z tym światłem pozostaje tutaj cząstka mnie samego,
którą chcę Tobie podarować.
Pomóż mi, Panie, kontynuować tę modlitwę
w ciągu moich zajęć dnia dzisiejszego.
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Panie, przede mną stoi świeca.
Pali się niespokojnie:
raz małym, raz dużym płomieniem.
Boże, również ja często jestem niespokojny.
Spraw, bym wyciszył się przed Tobą!
Świeca daje mi światło i ciepło.
Spraw, Boże, abym także ja stał się światłem dla
świata!

WEŹ I
PRZECZYTAJ

Świeca maleje, spala się w swojej służbie.
Panie, spraw, abym stał się człowiekiem usługującym!
Od tej świecy można zapalić inne świece.
Spraw, Boże, aby za moją przyczyną
także inni stawali się światłem!
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