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Sakramentalia
Świece egzorcyzmowane
O co modli się kapłan egzorcyzmując świece?
Podczas modlitwy o pobłogosławienie świec kapłan wypowiada w modlitwie między
innymi te słowa: „…Gdziekolwiek te świece będą postawione lub zapalone, niech wyjdą
stamtąd władcy ciemności, niech drżą i uciekają z mieszkań ludzi przestraszone demony
wraz ze wszystkimi swoimi sługami i niechaj już więcej nie zamierzają zakłócać spokoju
lub nękać tych, którzy służą Tobie, Boże Wszechmogący…” (Rituale romana 1954 r., s.
315,394,397).
Co mówi Biblia o świecach?
Pismo Święte nie zawsze wypowiada się o świecach w sposób dosłowny. Wielokrotnie
jednak mówi o świetle. Te fragmenty mogą sugerować pośrednio właśnie świece. I tak:
O świetle mówią już pierwsze wersy Biblii. W Księdze Rodzaju przeczytamy: Wtedy Bóg
rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra,
oddzielił ją od ciemności (Rdz 1, 3-4).
•
Świece przynosi się do kościoła w święto Matki Bożej Gromnicznej (2 lutego).
Podczas Ofiarowania Jezusa w Świątyni starzec Symeon nazwał Dziecię Jezus przyniesione
przez rodziców „światłem na oświecenie pogan”
(Łk 2,32).
•
Sam Jezus powiedział też o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8,12).
•
Świeca symbolizuje też ogień Ducha Świętego. Chrystus mówi:„Przyszedłem ogień
rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49).
•
Księga Psalmów mówi o lampie (świecy), która jest drogowskazem na naszej
drodze:„Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni; Boże mój, oświecasz moje ciemności
(Ps. 18,29).
Świece jako sakramentalium
Płomyk świecy zawsze symbolizuje światło Chrystusa, które oświeca narody, jak również
jest oznaką modlitwy unoszącej się ku Bogu oraz potrzeby naszej duszy, aby ustawicznie
czuwała. Z tego powodu w niektórych kościołach zrodził się zwyczaj zapalania małych świec
przed ołtarzem (należy jednak zaznaczyć, że te świece nie otrzymały żadnego
błogosławieństwa kościoła i nie są sakramentaliami). Mają one stanowić jakby przedłużenie
modlitwy człowieka, który wychodzi ze świątyni z powodu innych obowiązków. Oczywiście
nie wolno tu ulegać pokusie, że zapalenie świecy, zastąpi obowiązek modlitwy. Świece pali
się też na grobach, jako znak wiecznego życia, które - jak mówi liturgia - „zmienia się, ale się
nie kończy”. Świece pobłogosławione przez kapłana, mają w sobie zatopioną modlitwę. Gdy

później zapalamy je w domu, modlitwa zostaje uwolniona i wypełnia pomieszczenia. Dlatego
warto mieć w domu poświęcone świece, które będziemy palić w różnych ważnych
momentach.
Paschał (świeca paschalna)
Jedną z najbardziej znanych świec w kościele jest Paschał symbolizujący
Zmartwychwstałego Chrystusa. Jest uroczyście zapalany w Wielką Sobotę i pozostaje w
prezbiterium aż do Wniebowstąpienia. Zapala się go nowym, poświęconym ogniem, a
następnie od niego świece wszystkich wiernych. Jest to symbol tego, że nasze
zmartwychwstanie będzie następstwem Zmartwychwstania Chrystusa. Paschał jest zapalany
podczas Mszy św. niedzielnych oraz podczas chrztów. Od niego zapala się świece nowo
ochrzczonych. Zawsze jest on wykonany z naturalnego i najczystszego wosku pszczelego.
Świeca paschalna powinna też być wysoka na około 1m i szeroka na minimum 5 cm. Na
Paschale zaznacza się rok, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego czyli alfę i omegę,
jako przypomnienie o tym, że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego. Znak krzyża
na czterech końcach i pośrodku oznacza się pięcioma ziarnami żywicznymi, co odnosi się do
pięciu ran Chrystusa. Żywica nawiązuje też do wonnych olejków, którymi po śmierci
namaszczono ciało Jezusa.
Świeca chrzcielna
To świeca, którą otrzymuje każdy człowiek podczas Sakramentu Chrztu Świętego. Wyraża
ona wiarę w Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, w życie od Niego otrzymane oraz
zobowiązanie bycia światłem dla innych.
Świeca Matki Bożej Gromnicznej
Jest to świeca, którą wierni przynoszą do kościoła na wspomnienie Ofiarowania Pańskiego.
Błogosławieństwo i poświęcenie świec w tym dniu sprowadza się do uproszenia łask dla
ludzi, uleczenia ich ciał i dusz. Kapłan modli się: „Boże, źródło wszelkiego światła, Ty
dzisiaj ukazałeś sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświecenie pogan, pokornie cię
błagamy: pobłogosław te świece i przyjmij prośby swojego ludu, który się zgromadził, aby je
nieść ku Twojej chwale: spraw niech drogą cnót dojdzie do światłości bez końca”.
To właśnie poświęconą tego dnia świecę, zwaną gromnicą wkłada się w ręce umierającego na
znak jego łączności ze Zmartwychwstałym. Nazwa nawiązuje też do ochrony przed gromami,
nawałnicami i burzami, ale również szeroko rozumianym niebezpieczeństwem. Jej światło
ma przypominać o obecności Chrystusa, który broni nas przed złem. Jest to nawiązanie do
słów Symeona, który wspominał o „świetle na oświecenie pogan”.
Błażejki
To dwie świece, związane ze sobą na kształt krzyża, które swoją nazwę zawdzięczają św.
Błażejowi. Jest to patron chorych na gardło. Pomaga też w leczeniu krwotoków. W jego
święto, które przypada 3 lutego, kapłan błogosławi świece i modli się, by osoby nimi
pobłogosławione zostały uwolnione od bólu gardła i wszelkiego innego cierpienia przez
zasługi tego męczennika, który ocalił życie dziecku w śmiertelnym zagrożeniu, kiedy dławiło
się ością ryby.
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