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przetrzyma”. B óg  w tedy na pew no bardzo pomaga. N ie zapomnij, co  pow iedział A postoł: 
„W szystko m ogę w  Tym, który m nie umacnia” (Flp 4,13).

Prośmy dzisiaj Chrystusa o Jego wsparcie dla naszej m iłości. Prośmy o  dar D ucha  
Św iętego. Duch Św ięty n ie tylko nas ośw ieca, ale także nas uzdalnia do m iłości, do cier
p liw ości, do radości, do wytrwania.
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ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO -  2 II 2001

Ofiarowanie się Bogu -  nasze codzienne zadanie

1. Ofiarowanie Jezusa w ypełnieniem  Prawa

Św ięto dzisiejsze nazywam y w Polsce świętem  Matki Bożej Gromnicznej. Jednak w ła
ściw a jego  nazwa brzmi św ięto Ofiarowania Pańskiego. Zazwyczaj w  to św ięto zwracamy 
uw agę w  hom ilii na słow a starca Symeona, odnoszące s ię  do ofiarowanego w  świątyni 
jerozolim skiej D ziecięcia  Jezus. Natchniony Duchem Świętym  M ędrzec Boży, nazw ał 
Jezusa „światłem  na ośw iecenie pogan” (Łk 2,32a ). Łączym y ten temat Chrystusa jako  
św iatłości świata z  w ym ow ą poświęcanej w tym dniu św iecy gromnicznej.

W  tym roku zwróćm y uwagę na sens samego ofiarowania, które miało m iejsce w  świąty
ni czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa. Akt ten był wypełnieniem  Prawa Pańskiego, 
które głosiło , że  „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu” (Łk 
2,23). Prawo zobowiązywało także rodziców do złożenia w  ofierze „pary synogarlic, albo 
dwóch m łodych gołębi” (por. Łk 2,24). Matka dziecka doznawała przy tym oczyszczenia.

Maryja z  Józefem  ujawniają się  w  tym zdarzeniu jako ludzie bogobojni, pilnie w ypeł
niający przepisy Prawa Pańskiego. Trzeba to podkreślić dzisiaj, gdy jesteśm y świadkami 
lekcew ażenia przepisów prawnych: tych państwowych, często także kościelnych, a nawet 
Bożych. Tego rodzaju postawa jest odziedziczona po czasach komunistycznych. Przypo
mnijmy, że  w  czasach reżimu kom unistycznego władze państwowe różnych szczebli w y
dawały n iesłuszne przepisy i niesprawiedliwe zarządzenia. C zęsto były one niezgodne 
z podstawowym  prawem moralnym, naturalnym i objawionym. Chcąc je  zachować, trze
ba było niekiedy łam ać sw oje sumienie. D latego też w ielu  ludzi lekcew ażyło takie prawo. 
U w ażało, że nie obowiązuje ono w  sumieniu. U  niektórych jednak to lekcew ażenie n ie
słusznego prawa ludzkiego rozciągnęło się na prawo B oże i kościelne. Ta ukształtowna 
tendencja winna być dzisiaj wyprostowana. Powinniśm y przywracać szacunek dla prawa 
B ożego. W spominane dzisiaj Ofiarowanie Pańskie jest przykładem zachowania wierności 
Prawu Pańskiemu. Jaką jeszcze inną w ym ow ę ma to ew angeliczne zdarzenie?

2. Z teologii ofiarowania

Jezus został ofiarowany B ogu przez rodziców, jako m ałe dziecię. Gdy potem  dorósł 
i podjął publiczną działalność, sam będzie spełniał dzieło sw ego życia  w obec Ojca i ludzi,
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w łaśnie w  postaw ie ofiarowania, służby. Całe Jego życie  było nieustannie odnawianym  
ofiarow yw aniem  s ię  Bogu. W  podobnej postawie przeżywała sw oje ziem skie życie  Mary
ja  i św. Józef, a potem  uczn iow ie Chrystusa, którzy zapisali s ię  w  dziejach K ościoła jako  
św ięci. M usim y tu przypom nieć, że to osobiste, często odnawiane i ponawiane ofiarow y
w anie s ię  B ogu  stanowi o naszej św iętości. C złow iek  powinien s ię  ofiarow yw ać, czy li 
składać sieb ie w  ofierze. Jest to m ożliw e, gdy umie sobą kierować, rozporządzać, gdy 
um ie sob ie panow ać -  jakby pow iedział kard. Karol Wojtyła. Warunkiem ofiarowania  
sieb ie B ogu  czy  też drugiemu człow iekow i jest w ięc umiejętność bycia dysponow alnym  
w  stosunku do dobra, zw łaszcza dobra osobow ego, czy li w  stosunku do człow ieka. N ależy  
tu przy okazji przypom nieć, że  człow iek  ma prawo jedynie sam ego siebie składać w  o fie 
rze, sam ego sieb ie ofiarow yw ać. N atom iast nie ma prawa innych ludzi ofiarow yw ać, po
św ięcać kom uś lub czem uś, chyba że  w chodzą tu w  grę m ałe dzieci, które powierzam y  
opiece B ożej. Ofiarowanie osobow e winno być osobistą decyzją człow ieka pośw ięcające
go s ię  kom uś. Dodajm y jeszcze, że  każde ofiarowanie s ię  Bogu, czy li stawanie s ię  darem  
dla Boga, n iezw ykle ubogaca człow ieka, upełnia jego  człow ieczeństw o. Stąd też, należy  
pow iedzieć, iż ofiarowanie s ię  Bogu jest warunkiem spełnienia s ię  człow ieka, staje się  
źródłem jeg o  osob istego szczęścia.

3. N asze ofiarowanie się Bogu

W spom inane dziś ofiarowanie Jezusa w  świątyni przypomina nam dziś o naszym  jak
by podwójnym  ofiarowaniu się Bogu. Pierwsze m iało m iejsce w czasie chrztu św iętego. 
W chw ili gdy narodziliśm y się do życia  dziecka B ożego, zostaliśm y powierzeni Bogu. 
Dokonali tego za nas nasi rodzice. B yło to ofiarowanie -  z  naszej strony nieświadome. N asi 
rodzice nas tam zastępowali. Gdy dorośliśmy i staliśmy się uczniami Chrystusa z wyboru, 
nastąpiło drugie ofiarowanie się Bogu, które potem było i jest wielokrotnie ponawiane. Opie
rając się na doświadczeniu historycznym, musimy powiedzieć, że  życie w  postawie takiego 
ofiarowania wprowadza nas na drogi świętości. Warto być Bogu poświęconym . Warto każ
dego dnia na nowo ofiarowywać się Bogu, ofiarowywać wszystkie m yśli, słow a i uczynki, 
jednym  słow em  -  całe nasze życie. W tedy życie nasze spełnia się na w iększą chw ałę Bożą.

Czy żyjesz w  postaw ie ofiarowania? czy  codziennie rano powierzasz s ię  Bogu? czy  
ofiarujesz Mu w szystk ie dzienne sprawy? Warto to czynić. W tedy życie  staje s ię  w ielką  
pieśnią śpiew aną dla Pana Boga.
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Bóg mnie wybrał, abym żył dla Niego.

a. Przed kilkom a m iesiącam i cały świat pasjonował się dramatycznym przebiegiem  
w yborów  prezydenckich w  U SA . Jednym z najbardziej charakterystycznych zw yczajów  
w szystk ich  now oczesnych  społeczeństw  demokratycznych jest odbyw ający s ię  w  nich


