Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
4. Niedziela Adwentu (20 grudzień 2020 r.)
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
w Świętej Wodzie w Wasilkowie

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31).
1.
Wejście:

Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:
Ref: Amen – jak Maryja, amen – jak Maryja,
Amen – widocznie Bóg tak chce.
Tak, jak Maryja, wypełniaj wolę Boga
I zanieś tam swój uśmiech,
Gdzie często płyną łzy.
Kiedy w twym sercu nic więcej prócz bólu, mów:
Gdy z ciebie szydzą i kiedy się śmieją, mów…

Refren psalmu:

Na wieki będę sławił łaski
Pana.
2.
Ofiarowanie:

Bóg tak umiłował świat,
Że Syna swego Jednorodzonego dał,
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginął, ale życie wieczne miał.
O… Jezus, Jezus, Jezus

3.
Komunia Święta:

Idzie mój Pan, idzie mój Pan,
On teraz biegnie, by spotkać mnie.
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

5.
Zakończenie:

4.
Uwielbienie:
Chwalcie Pana wszystkie narody,
Wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem łaska Jego można jest nad nami,
A wierność Jego trwa na wieki.

Jezus jest Panem mym
Jezus po wszystkie me dni.
Jezus jest Panem mym
Jezus po wszystkie me dni.
W tym Imieniu jest moc,
W tym imieniu!
W tym Imieniu jest moc,
W tym Imieniu jest siła,
Która zwycięża zło!

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
Łk 1,26-38.

Choć obecnie jest wiele różnych gier komputerowych, chyba każde dziecko
lubi grać w chowanego. Lubimy dreszczyk poszukiwań i radość
znajdywania. Być może ta zabawa jest atrakcyjna, ponieważ wszyscy, bez
względu na wiek, jesteśmy poszukiwaczami. Jeden ze świętych, święty
Augustyn powiedział, że nasze serca zawsze będą niespokojne, dopóki nie
spoczną w Panu Bogu. Zatem wszystkie nasze poszukiwania są ostatecznie
poszukiwaniem Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Maryja nigdy
nie ukrywała się przed Panem Bogiem. Nie miała powodu, aby to robić.
Pan Bóg zesłał do Maryi Archanioła Gabriela. Przed nim również Maryja nie
ukrywała się. Archanioł oznajmił Maryi pomysł Boga wobec Jej życia.
Maryja przyjęła wolę Bożą, zgodziła się urodzić Syna Bożego, Pana Jezusa.

Przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10, 17).
Słowo do młodzieży i dorosłych znajduje się na stronie naszego Sanktuarium, link jest na dole strony.

Szyfr adwentowy. Rozszyfrujesz powyższy tekst?

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14).
Adres: ul. ks. Wacława Rabczyńskiego 2; 16-010 Wasilków,
www.sanktuarium-swieta-woda.pl

