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The background to today’s first reading from the prophet Malachi is another Old 

Testament reading, namely the book of Ezekiel, chapter 10 which is about a 

devastating event, namely the departure of the glory of God from the temple of 

Jerusalem; the glory, or ‘Shekinah’ in Hebrew, of the Lord leaves the temple and 

doesn’t return. The main reason for it was that the people of Israel became wicked and 

corrupt. But the departure of the glory of God struck deeply to the heart and mind of 

the people of Israel. Even later on after the return from the Babylonian exile and the 

rebuilding and rededication of the temple nothing was the same anymore. The people 

of Israel didn’t experience the glory of the Lord in the new temple. They always 

doubted that the Lord had returned. So they only dreamed about what the temple 

would look like if the Shekinah, the glory of the Lord, would return. 

With this in the background we can understand the reaction of Simeon who, filled with 

the Holy Spirit, says extraordinary things about this baby who is presented to Him by 

Mary and Joseph. He calls Him the salvation which God prepared for humanity, He 

calls Him the light sent to enlighten the nations, the glory of the people of Israel. The 

fact that Simeon says these fantastic things about a baby is a clear sign that the Holy 

Spirit was speaking through Him, because you wouldn’t say such things about a baby, 

which had no religious significance in Jewish society.  

But why would God choose to return to the temple as a baby? We all know that when a 

baby enters a room he or she is a star. Well, thanks be to God we could welcome two 

babies among us within the past one and a half month. Both times when the babies 

were brought into this church, first by Mariola and Michal and then by Hanna and 

Klaudiusz, everybody jumped to see the babies. I just love watching babies without 

saying a word; because to me time stops when I look at a baby; a baby simply invokes 

something in me. A baby always reminds me of sheer innocence and purity, my own 

innocence and purity and inspires me to return to the innocence and purity of my heart 

and just to love. 

The prophet Malachi says that when the glory of the Lord returns He will purify us like 

a fuller whose job was to bleach clothes. So when the Lord returns He will purify us, 

purge us of all that keeps us from God. God wants to burn away in us all that is not 

love or mercy, what is not directed towards wanting the best for others. God wants to 

purify us of all our negativity and judgmental attitude. In its simplicity, purity and love 

a baby purifies us, calls forth in us what is best in us, our mother or father instinct, and 

inspires us to be more loving and caring people. Just imagine as Mary hands over to 

you her baby. You suddenly feel responsible for this tiny human life. When I see my 

friend holding his baby and looking at him with love and care it reminds me how God 

looks at me and happy He is over me, His beloved Son. So I understand why Simeon, 

filled with the Holy Spirit, says those extraordinary things. He is amazed, but also 

purified. That’s the point and promise of the feast of the Presentation of the Lord. 



This is no more just about Mary and Joseph presenting the Lord Jesus to the Father, 

but also about the Lord Jesus presenting himself to Simeon, who symbolises you and 

me. 

God does not live in stone buildings, but in hearts made of flesh and blood. So when 

you leave home from the church today do not think that you are leaving the Lord Jesus 

behind in the tabernacle. Remember you will carry Him with you in your heart and 

mind, because He was presented to you both through His Word when we were reading 

today’s readings and also when you received Holy Communion. Today’s feast of the 

Presentation of the Lord as a baby should remind you that the Lord wants you to go 

back to the innocence of your heart; to remember what a loving person you used to be 

when you were little, and how purely you need to love others and care about God and 

others. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tłem do dzisiejszego pierwszego czytania z/od proroka Malachiasza jest kolejne/inne 

czytanie ze Starego Testamentu, a mianowicie Księga Ezechiela, rozdział 10, które opowiada 

o katastrofalnym wydarzeniu, a mianowicie o „odejściu” chwały Bożej ze świątyni w 

Jerozolimie; chwała Pańska, po hebrajsku „Szekina”, opuszcza świątynię i nie powraca. 

Głównym powodem było to, że lud Izraela stał się niegodziwy i skorumpowany. Utrata 

chwały Bożej uderzyła głęboko w serce i umysł ludu Izraela. Nawet później po powrocie z 

niewoli babilońskiej oraz odbudowie i ponownym poświęceniu świątyni nic już nie było 

takie samo. Lud Izraela nie doświadczal chwały Pana w nowej świątyni. Zawsze wątpili, że 

Pan powrócił. Więc tylko marzyli o tym, jak wyglądałaby świątynia, gdyby powróciła 

Szekina - chwała Pana. 

Majac to na uwadze, możemy zrozumieć reakcję Symeona, który wypelniony Duchem 

Świętym, mówi niezwykłe rzeczy o tym dziecieciu, które zostało mu przedstawione przez 

Maryję i Józefa. Nazywa Go zbawieniem, które Bóg przygotował dla ludzkości, nazywa Go 

światłem posłanym, aby oświecić narody, chwałą ludu Izraela. Fakt, że Symeon opowiadal  

te niesamowite rzeczy o malym Jezusie , jest wyraźnym znakiem, że Duch Święty 

przemawiał przez Niego,  nie opowiadalbys przeciez takich rzeczy o dziecku, które nie 

miałoby religijnego znaczenia w społeczeństwie żydowskim. 

Ale dlaczego Bóg miałby powrócić do świątyni jako dziecko? Wszyscy wiemy, że kiedy 

dziecko pojawia sie w pokoju, natychmiast jest ono gwiazdą. Dzięki Bogu w ciągu 

ostatniego półtora miesiąca mogliśmy powitać wśród nas dwoje dzieci. Za każdym razem, 

gdy dzieci były przynoszone do tego kościoła, najpierw przez Mariolę i Michała, a następnie 

przez Hannę i Klaudiusza, wszyscy zerwali sie z miejsc, aby zobaczyć dzieci. Ja uwielbiam 

oglądać dzieci w milczeniu; ponieważ dla mnie czas się zatrzymuje, kiedy patrzę na dziecko; 

dziecko po prostu coś we mnie wywołuje. Dziecko zawsze przypomina mi autentyczna 

niewinność i czystość, moją własną niewinność i czystość i inspiruje mnie do powrotu do 

niewinności i czystości mego serca i po prostu do miłości. 

Prorok Malachiasz mówi, że gdy powróci chwała Pana, On oczyści nas jak ten, którego 

zadaniem było wybielanie tkanin. Kiedy Pan powróci, oczyści nas, oczyści nas ze 

wszystkiego, co dzieli nas od Boga. Bóg chce wypalic w nas wszystko to, co nie jest 

miłością lub miłosierdziem, co nie pozwala nam pragnac tylko tego, co najlepsze dla innych. 

Bóg chce nas oczyścić z całej naszej negatywności i osądu. W swojej prostocie, czystości i 

miłości dziecko oczyszcza nas, przywołuje w nas to, co w nas najlepsze, instynkt matki lub 

ojca i inspiruje nas do bycia bardziej kochającymi i troskliwymi ludźmi. Wyobraź sobie, ze 

Maryja oddaje ci jej dziecko. Nagle czujesz się odpowiedzialny za to maleńkie ludzkie życie. 

Kiedy widzę, jak mój przyjaciel trzyma swoje dziecko i patrzy na niego z miłością i troską, 

przypomina mi to, jak Bóg patrzy na mnie i jest szczęśliwy, ze patronuje mi jego umiłowany 

Syn. Rozumiem więc, dlaczego Symeon, wypelniony Duchem Świętym, mówi te niezwykłe 

rzeczy. Jest zdumiony, ale także oczyszczony. Taki jest cel i obietnica święta Ofiarowania 

Pana. 

Nie chodzi już tylko o Maryję i Józefa przedstawiających Pana Jezusa Ojcu, ale także o Pana 

Jezusa objawiajacego się Symeonowi, który to symbolizuje was i mnie. 



Bóg nie żyje w kamiennych budynkach, ale w sercach istot z krwi i kości. Kiedy dziś 

wyjdziecie z kościoła, wracajac do domu, nie myślcie, że zostawiacie Pana Jezusa w 

tabernakulum. Pamiętajcie, że będziecie nosili Go ze sobą w waszych sercach i umyslach, 

ponieważ został wam przedstawiony zarówno przez Jego Słowo , kiedy czytaliśmy dzisiejsze 

czytania, jak i podczas Komunii Świętej. Dzisiejsze święto Ofiarowania Pana jako dziecka 

/dzieciecia powinno przypominać, że Pan chce, abyście wrócili do niewinności waszego 

serca; aby pamiętać, jakimi kochajacymi istotami byliscie, kiedy byliscie mali, i jak oddanie 

musicie kochać innych, troszczyć się o Boga i innych. 


