Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
(28 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:

Jezus daje nam zbawienie,
Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie,
Chwałę z serca mego dam.
Jezus siłą mą,
Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On,
Niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to,
Czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń,
bym zwyciężał w każdy
dzień.
W Jego ranach uzdrowienie,
W Jego śmierci życia dar,
Jego krew to oczyszczenie,
Jego życia chwałą nam.

3. Komunia Święta:

Dzielmy się wiarą jak chlebem,
Dajmy świadectwo nadziei.
Bóg ofiarował nam siebie
I my mamy się Nim z ludźmi dzielić.
Chleba tego nie zabraknie,
Rozmnoży się podczas łamania.
Potrzeba tylko rąk naszych
I gotowości dawania.

4. Uwielbienie:

Chwalcie Pana wszystkie narody,
Wysławiajcie Go wszystkie ludy.
Albowiem łaska Jego można jest nad nami,
A wierność Jego trwa na wieki.

Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

2. Ofiarowanie:
Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił, by przed Tobą Panie, stać.
Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą.

5. Zakończenie:

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.

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

Pokolorujesz mazakami?

Rozszyfrujesz werset biblijny?

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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