Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
Niedziela Święta Chrztu Pańskiego
(10 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:

Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi,
ciemna noc w jasności
promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
pod niebiosa wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria!
In excelsis Deo.
Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria!
In excelsis Deo.

Refren psalmu:
Będziecie czerpać ze zdrojów
zbawienia.

2. Ofiarowanie:

Ofiaruję Ci moją noc i mój dzień,
moją pracę i mój sen.
Wszystko, co drogie mi, Boże, ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję, A Królem jesteś Ty.
To, co mam, wszystko ofiaruję Ci.

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:

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem łaska Jego można jest nad nami,
a Jego wierność trwa na wieki.

5. Zakończenie:

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!
Powitajmy maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Witaj, Jezu ukochany,
od Patriarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
(Mk 1,7-11)

Dziś formalnie kończymy liturgię Bożego Narodzenia. Dzieciątko Jezus jest
już dorosłe. Pan Jezus wchodzi do rzeki Jordan, aby przyjąć Chrzest Święty.
W ten sposób, w wieku 30 lat rozpoczyna publiczną działalność. Dzieje się
to we wspaniały sposób, gdyż otrzymuje dary Ducha Świętego. Pan Bóg
powiedział wtedy do Pana Jezusa: Jesteś moim Synem umiłowanym, w
Tobie mam upodobanie. My przyjęliśmy dar Chrztu Świętego jeszcze jako
dzieci. Wtedy Pan Bóg też do nas powiedział: Jesteś moim umiłowanym
Synem, jesteś moją umiłowaną Córką, bardzo Cię kocham, błogosławię Cię,
a moja łaska spoczywa na Tobie. Byliśmy oczywiście za młodzi, żeby
docenić prezenty, który wtedy otrzymaliśmy. Dary Ducha Świętego
będziemy rozpakowywać przez całe nasze życie.

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.
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Chrzest Pana Jezusa. Znajdziesz ukryte słowa?

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

