Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
5 Niedziela Wielkiego Postu
(21 marzec 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:
Jeśli masz chwile smutne w swym życiu,
Powierz się Matce.
Kiedy rozpacz rozdziera twe serce,
Ofiaruj się Jej.
Matce, która pod krzyżem stała,
Matce, która się z Synem żegnała.
Która uczyć cię będzie pokory,
Cierpienie znieść ci pomoże.
Ona Matka…
Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę,
Powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza,
ofiaruj się Jej.
Jeśli zgubisz swą drogę do Boga,
Powierz się Matce.
Gdy w twym sercu znów gości trwoga,
Ofiaruj się Jej.
.

Stwórz, o mój Boże,
we mnie serce czyste.
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 nam 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 przygarniesz mnie do siebie
Swoim boskim gestem.

4. Uwielbienie:

To mój Pan, wiele mi uczynił, On moim Bogiem.
To mój Pan, wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił.

5. Zakończenie:

Gdy srebrników garść w sakwie dźwięczy ci
On boleje tym, Jego serce drży
Kiedy błądzisz znów zło przygryza cię
Jesteś gotów Mu obiecywać że:
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem
Za miłości gest Chryste oddam Ci całe życie
Za ten jeden gest Jezu pójdę dziś Twoim śladem.

Sudoku: uzupełnij brakujące obrazki? Obrazki nie mogą się powtarzać w
rzędzie, kolumnie i w każdym kwadracie złożonym z 9-ciu pól.

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).
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