Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
3. Niedziela Adwentu, Gaudete* (13 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).
Refren psalmu:

1.
Wejście:

Raduj się duszo, w Bogu,
Zbawcy moim.

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!

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:

Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.

4.
Uwielbienie:

O, wychwalajcie Go wszystkie narody
i wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
a Jego wierność trwa na wieki.
O alleluja, alleluja! /4x

5.
Zakończenie:

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem.
Czuwa nade mną Bóg! /3x
Mój Bóg!

*Gaudete – łacińska nazwa 3. Niedzieli Adwentu. Jest to Niedziela Radości. W tym dniu Kapłan może włożyć
szaty liturgiczne koloru różowego, mające oznaczać radość z przyjścia Pana Jezusa i daru odkupienia.

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Radości. Do radości zachęcają nas
wszystkie trzy dzisiejsze czytania. Pan Bóg chce nas nakarmić tą radością
ze stołu głoszenia Słowa Bożego, to jest z ambony, która służy do
głoszenia Dobrej Nowiny. Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy
radowali się i dziękowali Bogu w trakcie każdej Eucharystii za wszystko,
co otrzymujemy. Nawet w trudnych sytuacjach Pan Jezus jest przy nas,
idzie obok nas. Pan Bóg stworzył nas w taki sposób, byśmy u Niego
szukali spełnienia naszych podstawowych jak i najgłębszych potrzeb.
Pan Bóg nie chce żebyśmy liczyli tylko na siebie, nie chce żebyśmy byli
samowystarczalni. Pan Bóg chce żebyśmy traktowali Go jako naszego
najlepszego Przyjaciela, do którego modlimy się, z którym rozmawiamy.
Wszechmogący Pan Bóg nas zawsze wspiera, jeśli Mu na to pozwalamy.

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.

Rozszyfrujesz powyższy cytat biblijny posługując się kluczem (legendą)?
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