«Схиляємо
свої коліна перед Тобою,
Богине небесна»

1. Пісня «В Назареті родилася Марія»
2. Молебень до Святої Богородиці з духовним наставником
о.Романом Сливкою.
3. Виступ учнів 7 класу.

1.Одяглося небо у блакитні ризи
І радіє вся земля,
Бо на світ родилась Богом оповита
Непорочна Діва Марія.

2.Дівчинка – Лілея ,що зійшла з Едему,
Щоби грішних всіх спасти.
І Пречистим Світлом осінила темряву,
Щоб у правді нам іти.
3.Непорочне серце кришталево чисте,
А душа любов’ю горить.
І Творець Вселеної у Тобі вмістився,
Через Тебе чудеса творить.

4.Яка ж Ти гарна
Радосте моя!
Пренепорочна,
Вибач, що беруся
Твою красу оспівувати я…
Та чи спинитись? –
Ні, я не спинюся.
5.Яка ж Ти гарна, що іще додам?
Мій подив не поміститься у слові:
Якщо не Ти, хто поможе нам?
Великий Бог: діла Його чудові.
6. Яка ж Ти гарна, квітко чистоти,
Пренепорочна в зоряній короні.
Коли б не Ти, о, що коли б не Ти?
Хто нас згадає при Господнім троні.
7.Яка ж Ти гарна
Матінко моя!
Пренепорочна, вибач, що беруся
Твою красу оспівувати я.
Та чи спинитись? –
Ні, я не спинюся.
Яка ж Ти гарна, о Маріє…
8. Коли в моїм серці надія згасає,
Коли моє серце у грудях болить,
Тоді я до мами мерщій поспішаю,
Вона зрозуміє, порадить, простить.
9.Отак поспішаєм до Тебе щоднини
Небесная Мати, Пречиста, Свята.

Поглянь милосердно на нашу Вкраїну
Без Твого Покрову вона сирота.
10.О, Мати Пречиста, Маріє, Маріє!
Любове велика і світу Надіє!
Ми всі Тебе просим – поглянь оком щирим
Моли Свого Сина, щоб жили ми в мирі.
За нас заступися у тяжку хвилину,
Візьми під Покров Свій мою Україну!
11.Ти людям віддала Свій скарб найцінніший –
Єдиного Сина, що муки терпів
За нас недостойних. А Ти, Наймиліша,
Усе нам простила – зневаги і гнів.
12.То ж зглянься над нами в нелегку годину,
Своєю Любов’ю врятуй наш народ.
Від горя й біди збережи Україну,
Не дай нам терпіти від людських незгод.

