Svijeće ne mogu same moliti, ali mogu
oraspoložiti za molitvu. Na različite načine
prate nas kroz život.
Svaka svijeća odraz je onoga svjetla
koje je tada u Betlehemu
došlo u tamu našega svijeta.
Kao što svjetlo svijeća rasvjetljava tamu,
neka i naše postojanje zasvijetli po Isusu Kristu,
čiji život je poruka za naš život.
Svijeća nas podsjeća na krštenje, na početak
našega puta s Kristom i na to da smo pozvani
na istinski, vječni život.
Osjetili uvijek iznova značenje Svjetla
u Vašem osobnom životu!
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Bože,
palim svijeću.
Možda ne znam točno što bih trebao moliti.
Ova svijeća je dio onoga što imam
i onoga što jesam.
Neka ta svijeća bude svjetlo kroz koje me prosvjetljuješ
u mojim poteškoćama i mojim odlukama.
Neka bude vatra po kojoj u meni spaljuješ
sve ono što je zlo, kako bi nastalo dobro.
Neka bude vatra po kojoj griješ moje srce
i učiš me ljubiti.
Bože,
ne mogu dugo ostati u ovoj crkvi.
S ovim svjetlom neka ovdje ostane dio mene
koji ti želim pokloniti. Pomozi mi da nastavim
svoju molitvu u svojem životu i u poslovima ovoga dana.
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Bože,
preda mnom stoji svijeća.
Gori nemirno,
malo s malim, malo s velikim plamenom.
Bože, i ja sam često nemiran.
Neka postanem miran u Tebi.

UZMI I
PROČITAJ

Ona mi daje svjetlost i toplinu.
Bože, neka i ja postanem svjetlo za svijet.
Svijeća se smanjuje, troši se u svojoj službi.
Bože, neka i ja postanem čovjek koji služi.
S ovom svijećom mogu upaliti druge svijeće.
Bože, neka i ja doprinesem tomu
da drugi počnu svijetliti.
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