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

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31).
Refren psalmu:
1.
Wejście:
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości /2x
a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.

Przychodzę, Boże,
pełnić Twoją wolę.

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!

3.
Komunia Święta:
Pan jest Pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.

4.
Uwielbienie:
Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie! /2x
Trzymaj mnie mocno dziś,
zawsze chcę przy Tobie być, /2x
Panie!

5.
Zakończenie:
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

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
(J 1 35-42)

Czy przypominasz sobie kogoś, kto Ci w czymś pomógł? Może ktoś
podzielił się z Tobą drugim śniadaniem, powiedział Ci o cennych
wynikach swojego odkrycia lub otworzył przed Tobą zamknięte drzwi?
Doceniamy takich ludzi, ponieważ mają wewnętrzną wolność
i szczodrość serca, by dać nam coś wartościowego. Nie zatrzymują
dobra dla siebie. W taki sposób sportretowano w dzisiejszej Ewangelii
Świętego Jana Chrzciciela. Rozpoznał On w Panu Jezusie szczególne
objawienie Miłości Pana Boga. Nie zatrzymał jednak tej informacji dla
siebie. Powiedział o swoim odkryciu swoim uczniom, choć wiedział, że
pójdą za Panem Jezusem. Otworzył dla nich drzwi, choć dla Niego
samego oznaczało to stratę uczniów. Na tym niekiedy właśnie polega
prawdziwa, bezinteresowna, niesamolubna chrześcijańska miłość.

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.

Dwunastu Apostołów. Pokolorujesz mazakami?
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

