Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
3 Niedziela Zwykła
(24 styczeń 2021 r.)
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej
w Świętej Wodzie

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31).
1.
Wejście:
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem,
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się,
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się /x2
Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świeć
do Jezusa prowadź mnie /x2
Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemię.
Narodził się, by uratować mnie.
Narodził się i nie zostawił mnie /x2
Czekaja tam, Józef i Maryja,
śpiewają nam, śpiewają „gloria”,
to gloria, święta historia. /x2

Refren psalmu:
Naucz mnie chodzić Twoimi
ścieżkami.

2.
Ofiarowanie:
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym.

3.
Komunia Święta:
Serca nasze pełne Boga,
usta pełne Jego chwały.
Bóg sam siebie dał na pokarm
w Eucharystii cały.
Bóg jest naszej drogi celem,
Bóg jest naszym zmartwychwstaniem.
Naszym przyjacielem drogim,
naszym zaufaniem.
Połamany chleb pokoju,
Twym mieszkaniem, Panie, jestem,
Ty przygarniasz mnie do siebie
swoim boskim gestem.

4.
Uwielbienie:
Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, dzięki Jezu,
dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz mnie.

5.
Zakończenie:
Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku,
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku.
Ref.: Hejże, ino dyna, dyna, narodził się Bóg
Dziecina, w Betlejem, w Betlejem.
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie,
huczą, buczą delikatnej osobie, osobie.
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
wkoło szopę o północy obiegli, obiegli.
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy,
których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi.

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
(Mk 1, 14-20)

Przyzwyczajenia wyznaczają nasz rytm dnia. Jemy śniadanie, idziemy do
przedszkola, szkoły, czy pracy, wracamy do domu, jemy, czytamy,
kładziemy się spać. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan na co dzień łowili ryby na
Morzu Galilejskim i je sprzedawali. Przyszedł do nich Pan Jezus i powiedział
„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Choć Pan Jezus nie do
każdego z nas kieruje propozycję tak radykalnej zmiany trybu życia, to
każdego z nas prosi „nawróćcie się i uwierzcie w Ewangelię”. Ewangelia
jest dobrą nowiną o życiodajnej i kochającej obecności Pana Boga, który
przychodzi przez Jego Syna. Jeśli uwierzymy w tą dobrą nowinę to to, jak
żyjemy, jak się odnosimy do innych, jak zachowujemy się, będzie
radykalnie inne, przesiąknięte ciepłem, przyjaźnią, życzliwością i miłością.

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.

Powołanie Apostołów. Znajdziesz 21 różnic?

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

