MSZA ŚW. – I NIEDZIELA ADWENTU 2015
WEJŚCIE:
Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
zaświeć jasną zorzą,
my czekamy na Twe przyjście
razem z Matką Bożą.
Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
gwiazdka niech zaświeci.
Przyjdź Dzieciątko, przyjdź kochane,
proszą wszystkie dzieci.
OFIAROWANIE:
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
tak jak inni na Ciebie czekali.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
patrz w ciemności światełko się pali.
Jezu przyjdź, wołam Cię, Jezu przyjdź! /4x
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
żebyś przyszedł pomiędzy ludzi.
A ja czekam na Ciebie mój Jezu,
byś drzemiące serca obudził.

DZIĘKCZYNIENIE:
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt. /2x
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas /2x
Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt.
Jezus do nas przychodzi, bo kocha nas jak nikt…
On się w stajni narodził, bo…
On jest Królem Miłości, bo…
LOSOWANIE LAMPIONÓW
Przyjdź Panie Jezu, przyjdź do naszych serc,
przyjdź do Betlejem, gdzie już żłóbek jest,
przyjdź Panie Jezu, gdzie stajenka jest.
Mówię: TAK, TAK, TAK /2X
Mówię Panu: TAK, mówię Panu: TAK,
Mówię: TAK, TAK, TAK.
Jesteś Radością mojego życia o- o-o Panie mój /2x
Ty jesteś moim Panem /3x
na zawsze jesteś Panem mym.
Jesteś Miłością…
Jesteś Pokojem…

KOMUNIA:
Panie Jezu przyjdź /4x
Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
niech miłość zagości w nas.

Imię Pana chwalimy wciąż /3x
NAJWYŻSZY ON!
Bo Imię Pana Warowną Twierdzą,
Skałą Zbawienia, Schronieniem mym.

Bóg tak umiłował świat,
że Syna Swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy
nie zginął, ale życie wieczne miał
o-o Jezus, Jezus, Jezus/2x

Szumią w lesie drzewa,
ptak nad głową śpiewa,
kwiat rośnie wysoko, słońce puszcza oko,
a ja od samego rana, śpiewam dla mojego Pana.
klaszczę…tańczę…

Jezus, Jezus,
Jezus o poranku, Jezus i w południe.
Jezus, Jezus,
Jezus, gdy zapada zmrok.
Kochaj Go… Słuchaj Go…
Szukaj Go…
Ci co zaufali Panu
odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły,
biegną bez zmęczenia.
Bóg jest tu, Bóg jest tam,
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam.
Światłem jest w ciemną noc
i w modlitwie mej słyszę Jego głos.
Bóg jest tu, dobry jest
w każdy czas……. i jeszcze raz!
WYJŚCIE:
Święta Maryjo Królowo,
naszych codziennych spraw,
prowadź nas jasną drogą, /2x
aż do niebieskich bram.

