
MATERIAŁY LITURGICZNE NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W 2021 R. 
(do wykorzystania w parafiach) 

 
OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ŚWIEC 
 
WPROWADZENIE 
Drodzy bracia i siostry, przed czterdziestoma dniami obchodziliśmy święto Narodzenia 
Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten 
sposób nie tylko wypełnił przepis Prawa Starego Testamentu, lecz spotkał się ze swoim ludem, 
który z wiarą Go oczekiwał. Symeon i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, 
przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Podobnie i my, 
zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i 
poznamy przy łamaniu chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale. 
 
MODLITWA BŁOGOSŁAWIENSTWA 
Módlmy 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. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
Albo: 
 
Módlmy się. Boże, światłości prawdziwa, źródło światła wiecznego, † oświeć serca wiernych, 
aby wszyscy, którzy zgromadzili się w tej świątyni, z płonącymi świecami, * mogli kiedyś 
oglądać blask Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
Po poświęceniu świec i procesji (wg zasad podanych w Mszale) opuszcza się akt pokutny, ale 
odmawia się Chwała na wysokości Bogu… przed kolektą można dokonać wprowadzenia do 
liturgii następującymi słowami. 
 
WPROWADZENIE DO LITURGII 
W liturgii Kościoła przeżywamy dziś święto Ofiarowania Pańskiego, które od 23 lat – z 
inicjatywy św. Jana Pawła II – jest również Dniem Życia Konsekrowanego. Zazwyczaj osoby 
życia konsekrowanego zbierały się licznie w katedrach, aby pod przewodnictwem biskupa 
wspólnie obchodzić to święto. W związku z tegorocznymi obostrzeniami epidemicznymi, które 
w katedrach pozwalają być tylko przedstawicielom osób konsekrowanych, gromadzimy się by 
świętować Dzień Życia Konsekrowanego w naszym kościele parafialnym (rektoralnym). 
Chcemy podziękować za życie i posługę wspólnot życia konsekrowanego, które żyją i 
posługują pośród nas, dając świadectwo życia radami ewangelicznymi (tutaj proszę wymienić 
wspólnoty życia konsekrowanego obecne na terenie parafii). Będziemy też dziś w naszym 
kościele świadkami odnowienia ich ślubów, które dokona się po homilii.  
Przeprośmy zatem Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć z tej 
świętej wieczerzy Eucharystii. 
 
KOLEKTA 
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, 
został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, † pokornie Cię błagamy, * spraw, abyśmy 
mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z  Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. 
 



KOMENTARZ PRZED CZYTANIAMI 
Poprzez gest ofiarowania Maryja i Józef wypełniają przepisy prawa i zapowiedzi proroków, 
oddając jednocześnie Bogu to, co sami od Boga otrzymali najcenniejszego. Jezus Chrystus, 
Pan wkraczający do swojej świątyni, rozpoczyna czas zbawienia, czas okazywania przez Boga 
swojej łaski, czas objawienia się wielkich rzeczy jakie przygotował ludziom. Symeon i Anna, 
ludzie całkowicie poświęceni Bogu, trwający na modlitwie, słuchający natchnień Ducha 
świętego, wskazują nam postawę jaką mamy przyjąć wobec ofiarującego się nam Boga. 
 
HOMILIA 
Do wykorzystania list na Dzień Życia Konsekrowanego (w załączniku) 
 
KOMENTARZ PRZED ODNOWIENIEM ŚLUBÓW ZAKONNYCH 
Każda ze wspólnot instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego a 
także dziewice i wdowy konsekrowane, pustelnicy i pustelnice, poświęcają się Bogu poprzez 
rady ewangeliczne. Przyjmując dobrowolnie ten styl życia Chrystusa ubogiego, posłusznego i 
czystego, chcą dawać o tym świadectwo przed światem. W święto Ofiarowania Pańskiego 
osoby konsekrowane przypominają sobie te zobowiązania złożone Bogu, i choć każda z tych 
wspólnot składa je w sobie właściwej formie, to teraz wszystkie razem odnowią swoje śluby 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 
 
Konsekrowani, odnowienie profesji: 
 
Wszechmogący wieczny Boże / 
w Trójcy Świętej Jedyny/ 
w Święto Ofiarowania Pańskiego / 
stajemy dziś przed Twoim obliczem. / 
W łączności ze wszystkimi / 
osobami konsekrowanymi całego Kościoła / 
i wobec obecnego w tym kościele Ludu Bożego, / 
odnawiamy złożone Tobie przyrzeczenia i śluby: 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. / 
a także inne zobowiązania właściwe każdej wspólnocie/. 
Przyjmij Ojcze Miłości i Miłosierdzia / 
nasze oddanie się Tobie. / 
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny / 
Matki Chrystusa Odkupiciela / 
umacniaj nas swoją łaską, / 
abyśmy żyjąc święcie / 
byli dla współczesnego świata / 
czytelnym znakiem Twojej obecności. / Amen. 
 
Kapłan przewodniczący liturgii: 

Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło przez sakrament chrztu świętego i w szczególny 
sposób przez profesję rad ewangelicznych, niech wam dopomaga wiernie trwać aż do końca 
życia. Maryja, Matka Jezusa i Matka każdego powołanego, niech was strzeże, abyście żyli 
zgodnie ze wskazaniami Reguł i Konstytucji waszych wspólnot. Niech Założyciele i 
Założycielki będą dla was światłem na drodze powołania. 

A ja na dalszą drogę radosnej i pokornej służby Bogu w Kościele, z serca wam błogosławię: w 
Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Wszyscy: Amen 



MODLITWA WIERNYCH 
Zgromadzeni w kościele wokół Jezusa, na wzór Maryi i Józefa ze świątyni jerozolimskiej, 
ofiarujmy Bogu wszystko to co stanowi nasze codzienne życie, przedstawiając Mu nasze 
prośby. 
1. Módlmy się za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby nieustannie 

ofiarowywali światu dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, który jest światłością 
dla świata pogrążonego w ciemności grzechu i niepewności jutra. Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się za wszystkie osoby konsekrowane odnawiające dziś swoje zobowiązania wobec 
Boga, a które wobec świata dają świadectwo życia czystego, ubogiego i posłusznego, aby 
czyniły to z radością i wielkodusznością pociągającymi innych do naśladowania tego stylu 
życia. Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się za wszystkich, doświadczających epidemii koronawirusa, aby ludzkie wysiłki w 
celu jej opanowania przyniosły efekty w duchu powszechnej solidarności i braterstwa 
niezależnie od pozycji materialnej poszczególnych osób. Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za wszystkich spieszącym chorym: lekarzy, pielęgniarki, cały personel 
medyczny oraz osoby konsekrowane wspierające ich służą przy chorych, aby poprzez te 
gesty „miłosiernych samarytan” nieśli chorym nadzieję, a rodzinom trącym swoich bliskich 
z powodu epidemii umocnienie. Ciebie prosimy… 

5. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych (można wymienić zmarłych z intencji 
mszalnych), zmarłe osoby konsekrowane, aby dobry Bóg objawiający się nieustannie jako 
Zbawiciel i karmiący ich przy stole eucharystycznym, obmytych Krwią Chrystusa, przyjął do 
wiecznej radości nieba. Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się za nas samych zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy napełnieni światłem 
Chrystusa w Jego Słowie oraz darze Ciała i Krwi Pana, na wzór Symeona i Anny stawali 
się świadkami Bożej obecności w świecie i narzędziami przekazywania innym dobrej 
nowiny Ewangelii. Ciebie prosimy… 

Przyjmij Boże nasze wspólne prośby: za nas samych, za świat i za Kościół oraz osoby 
konsekrowane i racz nas wysłuchać w wielorakich potrzebach naszych. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 
 
Zgodnie z zasadami liturgicznymi, w mszach świętych z liczniejszym udziałem wiernych, 
można odmówić Wierzę w jednego Boga… 
Prefacja o Ofiarowaniu Pańskim nr 43. 
W Modlitwach eucharystycznych 1-3: wspomnienie tajemnicy dnia. 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas swoją łaskę, 
† Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa, * 
spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 
 
KOMENTARZ PRZED BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM 
Ustanawiając Dzień Życia Konsekrowanego i wyjaśniając jego cel św. Jan Paweł II stwierdził: 
„Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, 
którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne 
«charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo” (Vita consecrata 
1). Niech nasza modlitwa i życzliwość nie tylko dziś, ale i każdego dnia towarzyszy osobom 
konsekrowanym, zwłaszcza tym żyjącym i posługującym wśród nas, aby poprzez światło 
Chrystusa rozproszyć towarzyszącą ludziom niepewności. 
 
 



Można także wykorzystać jedną z następujących modlitw i odmówić ją po komentarzu: 
 
(zmodyfikowana modlitwa z Roku Życia Konsekrowanego) 
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn, by dążyli do 
życia w doskonałej miłości poprzez praktykowanie rad ewangelicznych: ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa. W tym Dniu Życia Konsekrowanego składamy Ci dzięki za ich odważne 
świadectwo wiary i pociągający przykład życia. Ich dążenie do świętości uczy nas składania 
Tobie coraz doskonalszej ofiary z samych siebie. Prosimy Cię, przez wstawiennictwo Maryi i 
św. Józefa ofiarujących Jezusa w świątyni jerozolimskiej, ubogacaj nadal swój Kościół, 
powołując synów i córki, którzy odnajdując tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko skarbu 
Królestwa Niebieskiego. Amen. 
 
lub 
 
(modlitwa św. Jana Pawła II z Vita consecrata 112) 
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez 
miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. 
Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w 
swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, 
którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim 
przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku 
niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu. O to Cię prosimy, aby we wszystkich 
i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca 
wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. 
 
lub 
 
(Rok św. Józefa: modlitwa z Listu Apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde”) 
Witaj, św. Józefie, opiekunie Odkupiciela, 
i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 
Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 
Tobie zaufała Maryja; 
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 
i prowadź nas na drodze życia. 
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 
i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 


