Cotygodniowa Eucharystia z udziałem Dzieci,
godz. 11:00
4 Niedziela Zwykła
(31 styczeń 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:
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.
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje.
Wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

Słysząc głos Pana, serc nie
zatwardzajcie.

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.

3. Komunia Święta:
Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /2x
Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud.
On chce Chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.

4. Uwielbienie:
Jesteś Królem, jesteś Królem,
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. /2x

5. Zakończenie:
Gwiazdy tańczyły w noc, gdy przyszedł Pan,
Ziemia śpiewała w takt niebiańskich gam.
Raduj się, śpiewaj pieśń,
oto Król narodził się.
Jemu cześć i chwała.
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.

Słowo do Dzieci:

Dzisiejsza Ewangelia:
(Mk 1, 21-28)

Zapewne możemy przypomnieć sobie sytuację, kiedy zrobiliśmy lub
powiedzieliśmy coś, czego później żałowaliśmy. Kiedy patrzymy wstecz na
takie zdarzenia, często zadajemy sobie pytanie, jak mogliśmy zrobić lub
powiedzieć coś takiego. Może się zdarzyć, że powiemy coś w stylu „nie
wiem, co we mnie wstąpiło” lub „nie byłem wtedy sobą”. W ten sposób
przyznajemy, że to nie nasza najlepsza strona, nie nasze prawdziwe „ja”.
W dzisiejszym czytaniu Ewangelii słyszymy historię człowieka, który
również zagubił swoje prawdziwe „ja”, ale Pan Jezus pomógł stać się
znowu sobą. To, co Pan Jezus zrobił dla tego człowieka, może zrobić
również dla nas wszystkich, jeśli Mu na to pozwolimy.

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.

Uzupełniając (rysując lub wycinając) brakujące obrazki należy pamiętać, że obrazki nie mogą
powtarzać się w rzędzie, kolumnie i w każdym kwadracie złożonym z 9-ciu pól.

Rozwiążesz obrazkowe sudoku pt. „Pan Jezus i Dzieci”?

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

