Cotygodniowa Msza Święta z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
(3 styczeń 2021 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:

Do stajenki, do stajenki,
gdzie leży maleńki.
Do stajenki, do stajenki,
gdzie maleńki Jezus.
Ref.: Kózki, owieczki, dzwonki, dzwoneczki
chwalą z aniołami Pana nad panami /2x
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie niebo jaśnieje.
Do Betlejem, do Betlejem,
gdzie maleńki Jezus.

3.
Komunia Święta:
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi

Refren psalmu:

Słowo
Wcielone
wśród nas
zamieszkało.
.

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)

4.
Uwielbienie:

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.

2.
Ofiarowanie:

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

5.
Zakończenie:

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
J 1,1-5.9-14

Właśnie rozpoczęliśmy Nowy Rok. Początek roku jest pełen nadziei.
To czas nowego początku. Przyroda także jest na skraju nowego
początku. Chociaż jesteśmy w środku zimy, wiemy, że każdy dzień
jest teraz trochę dłuższy od poprzedniego. Wraz z wydłużaniem się
czasu światła dziennego pojawia się nowe życie. Dzisiejsze czytanie
Ewangelii zapewnia nas, że Pan Bóg jest źródłem światła dla nas
wszystkich, zwłaszcza, gdy mamy problem, gdy zmagamy się z
jakimś mrocznym doświadczeniem. Pan Bóg jest prawdziwym
światłem, które oświeca każdego człowieka. Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas, pełne dobra, piękna i prawdy, abyśmy
wszyscy mogli otrzymać z pełni Jego miłości.

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.

Labirynty Bożonarodzeniowe. Odnajdziesz drogi?

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

