
 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – 28.06.2020-  ZABRNIE  

PRZED KOŚCIOŁEM:     

 - Powitanie dzieci i  rodziców przez ks. Proboszcza    
 Modlitwa:…………………………………  

 pokropienie wodą święconą  

      DZIECI PROSZĄ RODZICÓW O BŁOGOSŁAWIENSTWO

                                    ( A. L )  
 

1. W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej. 
           Gdy mamy przyjąć do serca Boga. 
           Co złego było już nie pamiętaj
           Ojcze kochany i Matko droga. 

                                 (  W. W. )
2. Wznieście swe dłonie błogosławiące.     

  Naznaczcie krzyżem wasze pociechy. 
           By serca nasze były gorące. 
           By uciekały precz od nas grzechy.

Kapłan : A teraz rodzice pobłogosławcie swoje dzieci

                   OJCOWIE ( LUB OJCOWIE CHRZESTNI ) :
                     I  MAMY ( LUB MATKI CHRZESTNE ) :

   Ojciec – Błogosławieństwo Twojego Ojca  
        Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia. 
       W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. 

  Matka – Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą
       Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką
       A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.
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Procesja do kościoła - pieśń ….

• Krótkie przywitanie się z Panem Jezusem po wejściu do 
świątyni (dzieci klękają) :

•        …… śpiew lub modlitwa ……….

• Rozpoczęcie  Mszy Św.    

 PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE DZIECIOM KOMUNII

Matka : ( p. R. W.  ) Czcigodny Księże Proboszczu, przed kilkoma 
laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy 
nasze dzieci do kościoła prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To 
święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie św. staraliśmy się w 
nich podtrzymywać, umacniać i rozwijać. Sami jak   potrafiliśmy, 
mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby 
lepiej poznały Chrystusa, pokochały Go swoim dziecięcym sercem, 
żyły Jego nauką oraz uczyły się służyć Bogu i człowiekowi.  
 Dzisiaj wobec zgromadzonej tu wspólnoty parafialnej i całego 
Kościoła, prosimy Cię, abyś udzielił naszym dzieciom pierwszej 
Komunii św. Prosimy również o modlitwę w czasie tej Najświętszej 
Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze, w miłości do Boga i 
człowieka oraz wierności Kościołowi świętemu

  Kapłan: Kochani rodzice. Uczynię to,  z wielką radością. Czy 

możecie nas zapewnić, że Wasze dzieci znają Chrystusa, wierzą Mu i

kochają Go?

Ojciec:  ( p. G. T. ) Tak, nasze dzieci modlą się

 z nami i uczęszczają na Mszę Świętą, biorą również udział w 

katechizacji, są po spowiedzi świętej. W ten sposób przygotowały się

do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. My przykładem 

swojego życia będziemy pomagać im wytrwać w dobrym.
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 PROŚBA DZIECI DO PANA JEZUSA   

                          ( P. Ł. )

Tak długo czekałam na tę chwilę, mój Panie, 
Kiedy z mego serca uczynisz sobie mieszkanie,
Kiedy przyjdziesz do mnie w kruszynie chleba
I staniesz się mym pokarmem w drodze do nieba

                       ( P. C.)
       Przyjdź i pozostań w mym sercu już na zawsze

           Bo tylko z Tobą przez życie, Panie Jezu iść pragnę.
           Spraw, niech Cię kocham, kocham coraz goręcej
           I wierzę w Ciebie z każdym dniem coraz więcej.

Liturgia Słowa –

 I czyt.   –    ( J. Ś. )

  Psalm   -  ( wszyscy  )

 II czytanie  - ( M. P )

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

          KOMENTARZ PRZED ZAPALENIEM 

ŚWIEC DZIECI OD PASCHAŁU  
       

                     ( K. T. )

1. Kiedyś, nasi Rodzice i Rodzice Chrzestni przynosząc nas do  
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Chrztu przyrzekali Bogu w naszym imieniu,  że będziemy Go
     kochać i wiernie Mu służyć. Dzisiaj trzymając w ręku nasze   
     świece chrzcielne sami chcemy odnowić obietnice Chrztu św. 
    O pomoc w ich dochowaniu prosimy Matkę Bożą, naszego Anioła 

Stróża i świętych Patronów. 

  

    Ojcowie od paschału, zapalają świece i przekazują dzieciom

 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych   

 Śpiew pieśni ,, Com przyrzekł Bogu”  

                  Modlitwa wiernych:
  
                                        ( D. G  )
  1.Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią Ojca Świętego, 
biskupów, kapłanów i wszystkich, którzy idą za Tobą w Kościele 
świętym

                     Ciebie prosimy …….

                              ( W. S. ) 
2. ) Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi 
rodzicami i rodzicami chrzestnym, aby ich codzienność była 
budowana na żywej wierze, nadziei i miłości
                         Ciebie prosimy …….

                              ( M. W.  )

2. Jezu Miłości Przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami 
naszych nauczycieli, wychowawców oraz  Dyrekcję naszej 
szkoły. 

                     Ciebie prosimy …….

                               (A. L ) 
  4.  Panie Jezu Chlebie Życia, bądź zawsze w naszych sercach i
tych   którzy w tym roku po raz pierwszy przyjmą Cię do swoich serc
abyśmy przyjmowali Cię często i z miłością.
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                    Ciebie prosimy …….

                            (  W. W )
5. Jezu nasz Panie , błogosław nam uczestniczącym w tej 
Eucharystii, naszemu Rodzeństwu naszym Bliskim  i naszym 
Gościom, abyśmy wiernie trwali przy Tobie. 

                            Ciebie prosimy ….

  5.                  PROCESJA Z DARAMI

      Komentarz                  ( J. Ś. i  P. Ł. )

Panie idziemy do Ciebie z radosnymi sercami, przynosząc do ołtarza
nasze dary :

Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego 

Niosąc do ołtarz zapaloną świecę prosimy Cię Panie Jezu pomóż       
nam być Twoim światłem dla świata. 

 Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii w której 
Jezu     przemieniasz nasze serca wypełniając je swoją miłością. 

Dar serca -  Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić tym co 
mamy. Z dobroci serc naszych rodziców składamy  dar ołtarza dla 
naszej świątyni

  Woda  -  Źródło życia , przez  nią podczas chrztu Świętego staliśmy
się dziećmi Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar 
spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów. 

  Wino -  które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla
nas umocnieniem na drodze do świętości. 

 Chleb -  owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Za chwilę stanie się 
Ciałem Chrystusa, które będziemy przyjmować do swojego serca 

8



 Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie 
było darem dla Ciebie i naszych bliźnich. 

              

•  PRZED KOMUNIĄ ŚW. DZIECI ZAPRASZAJĄ PANA JEZUSA 

 1.  Wreszcie nadchodzi ta chwila wspaniała, ( W. S. )

       Gdy w swoim sercu powitam Pana.

  Przyjdź do mnie , Jezu, Najświętszy Panie,

        Serce oddaje Ci na mieszkanie.

2.  Przyjdź, Jezu, ukryty w Chlebie,     ( K. T.)    

      Tak długo czekałem na Ciebie,

       Głód serca Twym Ciałem dziś zaspokoję,

       Z Tobą na zawsze złączę życie moje.

   …….. Komunia święta 

PODZIĘKOWANIA :

Panu Jezusowi: 

                              ( A. L. )
(1) Dziś Pan Jezus, dobry - jak kawałek chleba,
stał się mym pokarmem, abym żyła dla nieba.
I tak cicho, jak Baranek zszedł do serca mego,
aby mnie uświęcić darem Ciała swego.

                            ( M. W. )

A Ty nie słów oczekujesz, lecz naszej wierności,
byśmy żyli dla Twej chwały, w prawdzie i miłości.
I teraz już wiem – Ty pragniesz w każdą niedzielę,
spotkać nas na Eucharystii, tu w naszym kościele.
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Podziękowanie Księdzu Proboszczowi

                                          (P. C. )
Kochany Księże  Proboszczu - 
Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy
Przyszedł do mnie w białym Chlebie,
To do modlitw mych najszczerszych
włączyłem Księże Proboszczu Ciebie.

                                    ( D. G.   )

                           Kochani Rodzice:
W dniu naszej I Komunii Świętej zwracamy się do Was ze słowami 
wdzięczności. To Wy po raz pierwszy przynieśliście nas do świątyni 
abyśmy przez Chrzest Święty stali się Dziećmi Bożymi. Wy pierwsi 
ukazaliście nam miłość Boga, składaliście do modlitwy nasze ręce, 
uczyliście znaku krzyża i prowadzili do kościoła. Dziękujemy Wam 
za naukę wiary.

                                     ( P. Ł. )                               
Dziękujemy Wam za to, że daliście nam życie, za waszą cierpliwość 
i troskę o nas. Prosimy Pana Jezusa, aby był Wam nagrodą za 
wszystko, co dla nas czynicie. Dziękujemy naszym Drogim 
Rodzicom Chrzestnym, naszemu kochanemu Rodzeństwu, kochanym
Babciom i Dziadkom i tym wszystkim, którzy są dziś razem z nami i 
za nas się modlą.
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                           Nauczycielom i wychowawcom

                                  (  M. P. )

W tej ważnej chwili naszego życia chcemy pamiętać również o 
naszych, nauczycielach i wychowawcach. Z serca dziękujemy Wam 
za waszą cierpliwość, poświęcenie i troskę nas. Dziękujemy, że 
prowadzicie nas śladami św. Jana Pawła – Patrona naszej szkoły! 
Niech dobry Bóg zawsze wam błogosławi i hojnie obdarza wieloma 
łaskami.
Dziękujemy również Pani Organistce i wszystkim, dzięki którym 
dzisiejsza Liturgia mogła mieć tak piękny i uroczysty charakter.

• Poświęcenie różańców książeczek i obrazków
• Rozdanie chlebów 
•  Błogosławieństwo końcowe
• Pieśń na zakończenie:  ,, MY CHCEMY BOGA”
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