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Luty 2019 
 

Ofiarowanie Pańskie - Matka Boża Gromniczna  
w liturgii i tradycji Kościoła 
(Ks. Zbigniew Głowacki)  
 

Według kalendarza kościelnego, 2 lutego 
obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, 
które w rodzimej tradycji nazywane jest 
Świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Najświętsza Rodzina z Nazaretu (Dziecię Jezus, 
Maryja i Józef) stoi przed wejściem do świątyni 
ze skromnym darem ofiarnym, dla wykupienia 
przed Najwyższym swego Pierworodnego; są 
też obecni starzec Symeon i staruszka Anna. W 
pieśni Symeona, Pan Jezus zostaje określony 
jako... światło na oświecenie pogan i chwałę 
ludu Twego Izraela” (Łk 2, 32), co tak bardzo 
wiąże się z Janowym dopowiedzeniem, że Jezus 
to „światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 
1,9). Łukasz Ewangelista powie o Nim, że to 
„wschodzące słońce” (Łk 1,79). Jezusa, to 
prawdziwe światło dla człowieka i dla świata, wnosi do świątyni Jego Niepokalana 
Matka Maryja, którą metaforycznie Kościół nazywa Gwiazdą, obok Chrystusa-
Słońca. 
Liturgiczne wspominanie tego zbawczego wydarzenia zostało zapoczątkowane w 
Kościele na przełomie IV i V w., jako tzw. - „święto spotkania” i „święto 
oczyszczenia”. W VII w. zostało przeniesione ze Wschodu do Rzymu, gdzie w 
świątecznym dniu papież rozdawał świece, które niesione były w procesji do 
bazyliki Santa Maria Maggiore. Z biegiem czasu chrystologiczny charakter święta 
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został nasycony mocnymi akcentami maryjnymi, z ukierunkowaniem na tzw. 
oczyszczenie (zgodnie z prawem żydowskim) Najświętszej Maryi Panny. W 
średniowieczu już nie Dziecię Jezus, ale Jego Matka stała się pierwszoplanową 
postacią tego święta. Mimo, iż nowy Kodeks Rubryk w 1960 r. przywrócił dawny 
charakter i nazwę święta, na polskiej ziemi w dniu 2 lutego w uczuciowym odbiorze 
wiernych i w oparciu o rodzimą tradycję, mówi się o Matce Bożej Gromnicznej.  
Od VII w. liturgia tego święta składa się z dwóch części: z procesji ze świecami i Mszy 
św. W Rzymie na początku procesja miała charakter pokutny, ale później zmieniała 
się w swym symbolu w radosną wędrówkę Kościoła w kierunku blasku chwały Króla 
Niebios. 
 Obecna liturgia zakłada dwie formy procesji, w obrębie kościoła i poza jego 
murami. Przed procesją dokonuje się błogosławienia świec-gromnic. Procesja z 
nimi przygotowuje wiernych, by mogli przejść przez burze ziemskiego życia z 
Jezusem-Światłością. Po uroczystej Mszy św. wierni wracając do domu z kościoła, 
starali się donieść płonącą świecę, by jej płomieniem naczernić krzyż na tragarzu 
(belka nośna drewnianego stropu) domostwa, w formie Bożego błogosławieństwa 
i tak ustrzec rodzinne gniazdo przed złym duchem i pożogą. Ozdobna świeca 
gromniczna miała w głównej izbie domu rodzinnego swoje godne, ale i podręczne 
miejsce (za obrazem, nad łóżkiem, przy domowym ołtarzyku).  
Poświęcona gromnica była „używana” w rozmaitych okolicznościach życia rodziny, 
zwłaszcza przy grożących jej niebezpieczeństwach. Zapalano ją przede wszystkim 
przy konającym członku rodziny, by jej blask pomagał konającemu człowiekowi 
łatwiej przejść z Jezusem-Światłością przez mroczny próg śmierci. Wiązano to z 
gorącą modlitwą zgromadzonych w intencji umierającego. Niezwykłe burze, 
połączone z piorunami-gromami (stąd gromnica) przynaglały wiernych do zapalania 
tej świecy i ustawiania jej w oknie od strony nadchodzącego zagrożenia - wszystko 
to było łączone z modlitwą różańcową, litaniami i suplikacjami. W dawnych czasach, 
przy braku światła, gromnica była świetlaną bronią przed wilkami (znany motyw 
ikonograficzny - Matka Boża Gromniczna broniąca od wilków)). W różnych 
zakątkach naszego kraju wierni modląc się w blasku świeżo poświęconej gromnicy, 
prosili z wiarą o zdrowie, zwłaszcza w chorobach gardła, zębów i głowy.  
Motyw gromnicy, związany z polskimi przedmiotami kościelnymi, znalazł swoje 
miejsce w naszej rodzimej literaturze, prozie i poezji (Skarga, Wujek, Przybyszewski, 
Kuncewiczówna, Morcinek, Brandys, Rej, Mickiewicz, Kasprowicz).  
W ikonografii gromnica występuje bardzo często w scenie Ofiarowania Chrystusa 
w świątyni, a także w scenach Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Bogu dzięki i 
chwała wiernym, że tradycyjne obchody Święta Ofiarowania Pańskiego z Matką 
Bożą Gromniczną pozostaje żywy. Mimo dnia pracy udział w liturgii jest jednak 

bardzo liczny. 2 lutego również w szpitalach kapelani poświęcają sporą ilość 
gromnic, które rozniesione przez biały personel na poszczególne oddziały, są 
zapalane przy śmiertelnych burzach i gromach nachodzących ludzi w chwilach 
agonii. I to jest pocieszające! Wiara i tradycja naszych przodków trwa i żyje również 
w młodych sercach i umysłach.  
Święto Ofiarowania Pańskiego - Matka Boża Gromniczna kończy tradycyjnie 
pojmowany czas bożonarodzeniowy. 2 lutego urywa się śpiew kolęd, rozbierane są 
choinki i szopki betlejemskie, z miejsc naszego przebywania znikają ostatnie 
akcenty związane z Bożym Narodzeniem; ale w naszych sercach oby jak najdłużej 
panowała atmosfera Bożej radości. 
 

Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 

Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, 
Światło gromnicy. 

Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi, 
Gdy nasze łoże obstąpią szatani, 

Twojej obrony niech każdy uprosi - 
Gromniczna Pani! 

Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, 
Gdy na wsze strony lecą błyskawice, 

Gdy ciemność straszna od dołu do góry: 
Święćmy gromnice! 

Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy, 
Pod Twoją obronę się uciekamy, 

Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy, 
Ciebie błagamy! 

Tyś jasna gwiazda na morzu żywota, 
Pokus się o Cię rozbiją bałwany! 

Kto się ucieka do Cię, Matko złota, 
Jest wysłuchany. 

Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, 
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, 

Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie 
Jako gromnica!  

        Józef Strug 


