
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotygodniowa Msza Święta z udziałem Dzieci, godz. 11:00 
Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego. Święto 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
 (27 grudzień 2020 r.) 

 

Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej  
w Świętej Wodzie w Wasilkowie 

 

1. 
Wejście: 

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. 

5. 
Zakończenie: 

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi  
Ciemna noc w jasności promienistej brodzi  
Aniołowie się radują, Pod niebiosy wyśpiewują:  
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo! (x2) 
      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! (x2) 
„O niebieskie Duchy i posłowie nieba  
Powiedzcież wyraźniej co nam czynić trzeba: 
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy”.  
Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo! (x2) 

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. 

 

4. 
Uwielbienie: 

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? 
 

2. 
Ofiarowanie: 

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. 
 

 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać (Ps 69, 31). 
 

 

 

 

Refren psalmu: 
 

Pan Bóg 
pamięta o 

swoim 
przymierzu.  

 



Znajdziesz słowa 

związane z okresem  

Adwent ukryte w 

wykreślance? 

ADWENT, CZTERY, 

MARYJA, FIOLET, JAN 

CHRZCICIEL, JÓZEF, 

LAMPION,OCZEKIWANIE

, RORATY, ŚWIECA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Słowo do Dzieci: 

Boże Narodzenie to bardzo rodzinne święta. Zazwyczaj przynajmniej 

część Świąt spędzamy z rodziną. Jeśli nie jest  to możliwe, 

prawdopodobnie kontaktujemy się w tym czasie telefonicznie, listownie 

lub za pomocą internetu. Dzisiaj w kościele obchodzimy święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  Jednak kiedy Józef, Maryja i Jezus mówili 

o rodzinie, prawdopodobnie mieli na myśli znacznie większą grupę niż 

oni sami. Pomyśleliby o dalszej rodzinie, to jest o dziadkach, ciotkach i 

wujkach, kuzynach, siostrzeńcach i siostrzenicach. Dzisiejsze święto to 

dobry dzień, by podziękować członkom naszym rodzin, za to co od nich 

otrzymujemy: za miłość, bezpieczeństwo, wsparcie, czas i utrzymanie. 

Dziś jest też dobra okazja, by prosić Pana Boga, aby pomógł nam 

wybaczyć to, co wymaga jeszcze przebaczenia członkom naszych rodzin. 

 

 

 

 

„Błogosławieństwo Symeona i Anny”. Znajdziesz 20 różnic? 
 

 

 

Adres: ul. ks. Wacława Rabczyńskiego 2; 16-010 Wasilków,  

www.sanktuarium-swieta-woda.pl 

 

 

 

 

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).  

 

Dzisiejsza Ewangelia: 

 Łk 2,22-40. 

http://www.sanktuarium-swieta-woda.pl/

