
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Msza Święta z udziałem Dzieci, godz. 11:00 
2. Niedziela Adwentu (6 grudzień 2020 r.) 

 
Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej  
w Świętej Wodzie w Wasilkowie 

 

 

4. 
Uwielbienie: 

Uwielbiam imię Twoje Panie, 
Wywyższam Cię i daję Ci hołd. 

W przedsionku chwały Twej staję, 
Z radością śpiewam Ci pieśń. 
O Panie Jezu, chcę wyznać, że 

Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. 
Chcę Ci dziękować dziś ze wszystkich sił, 

Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. 
 

1. 
Wejście: 

Jezus daje nam zbawienie, 
Jezus daje pokój nam. 

Jemu składam dziękczynienie, 
chwałę z serca mego dam. 

Jezus siłą mą, 
Jezus pieśnią mego życia, 

Królem wiecznym On 
niepojętym w mocy swej. 

W Nim znalazłem to, 
czego szukałem do dzisiaj, 

sam mi podał dłoń, 
bym zwyciężał w każdy dzień. 
W Jego ranach uzdrowienie, 

w Jego śmierci życia dar, 
Jego krew to oczyszczenie, 

Jego życie chwałą nam. 

5. 
Zakończenie: 

Idę tam, gdzie mój Pan i Maryja, 
Niosę radość i miłość, i śpiew. 
Jezus sam swą mi dał przyjaźń,  

On prowadzi mnie. 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31) 

2. 
Ofiarowanie: 

Wspaniały Dawco miłości 
Składamy na Twoim stole: 

Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, 
Choć i tak to od wieków jest Twoje. 

Wspaniały dawco miłości 
Składamy na Twoim stole: 

Radość i szczęście, trudy i znoje, 
Choć i tak to od wieków jest Twoje. 

3. 
Komunia Święta: 

Czekam na Ciebie, dobry Boże, 
Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się. 

Niechaj Twa łaska mi pomoże, 
Chcę czystym sercem przyjąć Cię. 

Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże, 
Przyjdź i nie spóźniaj się. 
Przyjdź do mnie, Panie, 
Przyjdź z łaską swoją, 

Przyjdź i nie spóźniaj się. 
Wśród licznych trosk i niepokojów, 

Kiedy już sił nie starcza nam, 
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem, 

Tyś nasza moc, nasz Bóg i Pan. 

Refren psalmu: 
 

Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.  
 



Znajdziesz słowa 

związane z okresem  

Adwent ukryte w 

wykreślance? 

ADWENT, CZTERY, 

MARYJA, FIOLET, JAN 

CHRZCICIEL, JÓZEF, 

LAMPION,OCZEKIWANIE

, RORATY, ŚWIECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowo do Dzieci: 

Boże Narodzenie jest coraz bliżej. Do przygotowania drogi Panu wzywa nas 

w dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel. Większość z nas zaczyna myśleć o 

przygotowaniach do tych Świąt. Są kartki do napisania, są prezenty do 

zamówienia, jest jedzenie do kupienia, są pierniczki do upieczenia… To co 

jednak powinno być najistotniejsze w przygotowaniach do Świąt Narodzenia 

Pana Jezusa nie ma wymiaru materialnego. Chodzi o przygotowanie naszego 

serca na narodzenie Pana Jezusa. Możemy to uczynić przez proste codzienne  

czynności.  Możemy odrobić pracę domową czy posprzątać pokój zanim 

przypomną nam o tym rodzice. Możemy szczerze uśmiechnąć się do kolegi, 

którego do tej pory nie zauważaliśmy lub wręcz wyśmiewaliśmy. Możemy 

uczyć się kochać miłością 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 poniżej.  

Kącik hagiograficzny* 
Święty Jan Chrzciciel  

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza „Bóg 
jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana 

Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej 
bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo 

zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel. Przyszedł 
na świat 6 miesięcy przed narodzeniem Pana Jezusa. Był 
odważnym głosicielem ewangelicznych wartości, czyli 
wartościowego, dobrego sposobu życia, który pokazał 
nam sam Pan Jezus. Jan Chrzciciel jako jedyny wśród 
świętych cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się 
jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich 
innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich 

śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. 
 

 hagiografia - dział piśmiennictwa kościelnego obejmujący 
żywoty świętych oraz legendy o nich. 

Uzupełnisz? 
ADWENT: 

OBEJMUJE ZAWSZE CZTERY: 
_ I _ _ _ _ _ _ _  

JEGO SYMBOLEM JEST: 
_ _ E _ _ _ _         _ D _ _ _ _ _ _  

TO CZAS: 
 _ _ _ _ K _ _ _ _ _ _   

NA PRZYJŚCIE: 
_ B _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Pokolorujesz? 

 

Adres: ul. ks. Wacława Rabczyńskiego 2; 16-010 Wasilków,  

www.sanktuarium-swieta-woda.pl 

 

http://www.sanktuarium-swieta-woda.pl/

