Msza Święta Wigilijna z udziałem Dzieci, godz. 21:00
Czwartek (24 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).

1.
Wejście:

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 Ziemie
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
Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem
zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się
zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się x2

2.
Ofiarowanie:

Refren psalmu:

Dziś się narodził
Chrystus Pan,
Zbawiciel.
3.
Komunia Święta:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali z wielkiej radości:
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.
I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.

5.
Uwielbienie:

Gwiazdy tańczyły w noc,
gdy przyszedł Pan.
Ziemia śpiewała w takt niebiańskich gam.
Ref.: Raduj się, śpiewaj pieśń
Oto Król narodził się, Jemu cześć.
Maryja cieszyła się, widząc Króla ziem.
Pasterze w pokłonie chylili czoła swe.
Mędrcy przybyli, znając miejsce to.
Złożyli dary, uwielbiając Go.
I ja o Panie składam serce swe.
U Twego żłóbka pobłogosław mnie.

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.
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?

4.
Komunia Święta:

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.
Witaj, Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z Matki Człowiekiem.

6.
Zakończenie:

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku
Ref.: Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem.
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi.

Słowo do Dzieci:

Na początku tego tygodnia, w poniedziałek, mieliśmy najkrótszy
dzień w roku. Od wtorku dni są już coraz dłuższe. Święta Bożego
Narodzenia zbiegają się zatem w czasie z porą roku, kiedy światła na
ziemi jest coraz więcej. Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii Maryja
urodziła Jezusa w nocy. Pan Bóg zesłał na ziemię swojego syna, by
wyprowadzić nas z ciemności, by objąć nas światłem swojej miłości.
Dzięki temu, że Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł na świat, światło
Pana Boga świeci w naszych ciemnościach. Miłość Pana Boga do
każdego człowieka nigdy nie gaśnie.

Dzisiejsza Ewangelia:
Łk 2,1-14.

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.
Kropkowanka pt. „Maryja
z Dzieciątkiem Jezus
w stajence”. Połączysz
kropki od 1 do 151?

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

