UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
2019 rok
I Obrzędy wstępne
Dzieci stoją w dwóch rzędach przed Kościołem. Wychodzi do nich ksiądz
Proboszcz, razem z asystą kościelną.
Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzieci: Na wieki wieków. Amen.
Kapłan: Odpowiada dzieciom. I krótko wita zebranych przed świątynią
Na pamiątkę chrztu świętego następuje pokropienie dzieci wodą święconą.
Podczas obrzędu dzieci śpiewają pieśń: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz”
(2 zwrotki)

II Błogosławieństwo
Dzieci proszą swoich rodziców o błogosławieństwo mówiąc do rodziców
Kochani! Wznieście swe dłonie błogosławiące. Naznaczcie nas krzyżem. Byśmy
z Jezusem dziś się zjednoczyli. Nigdy od Niego nie odstąpili. Waszym
błogosławieństwem wzmocnieni na co dzień żyli.
Rodzice, opiekunowie unoszą ręce
błogosławieństwa (wszyscy razem)

nad

głowami

dzieci.

Udzielenie

Rodzic/Opiekun: Błogosławieństwo moje niech z Tobą idzie w drodze do ołtarza
Pańskiego, abyś godnie i radośnie przyjął Ciało Chrystusa. W Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Dzieci w wyruszają w procesji, ręce złożone i śpiewają pieśń: „Oto jest dzień” (2
zwrotki). Zajmują wyznaczone miejsca.
W kościele wychodzi 2 rodziców. Następuje prośba o udzielenie komunii
(propozycja).
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Rodzic 1: Wielebny Księże Proboszczu! Przed kilkoma laty z troską i miłością
chrześcijańską rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich
o chrzest, o łaskę i o wiarę. To święte, Boże życie, które otrzymały na chrzcie,
chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Tak jak sami potrafiliśmy, mówiliśmy
im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa
i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.
Dziś w imieniu zgromadzonych tutaj rodziców, opiekunów i naszych gości
prosimy pokornie o udzielenie w czasie tej uroczystości naszym dzieciom
Pierwszej Komunii Świętej. Jesteśmy przekonani, że dzieci te zostały dobrze
przygotowane i w pełni zdają sobie sprawę z łaski, jakiej dostępują. Mamy
nadzieję, że to pierwsze spotkanie z Chrystusem, obecnym w Eucharystii,
zaowocuje w nich coraz dojrzalszą przyjaźnią z Bogiem na całe ich życie.
Kapłan: Bogu niech będą dzięki. Niech przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć
Chrystusa w I Komunii Świętej
Rodzice wracają na swoje miejsca

III. Początek Mszy Świętej.
Rozpoczyna się Msza Święta...
Akt pokuty (Spowiadam się Bogu.)
Hymn „Chwała na wysokości Bogu”.
Liturgia słowa.
I czytanie
Czyta rodzic
Psalm
Organista/dzieci
Alleluja.
Ksiądz podchodzi do czytania Ewangelii
Kapłan: Pan z wami
Wierni: I z Duchem Twoim.
Kapłan: Słowa Ewangelii według świętego….
Krzyżyk na czole, ustach, sercu
Czytanie z Ewangelii
Homilia
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IV – Odnowienie chrztu świętego

Po homilii następuję odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jeden z
rodziców/asysta kościelna podchodzi ze świecą, wręcza Proboszczowi, ten
zapala, a potem rozdaje światło dla dziecka. Dziecko staje na środku z zapaloną
święcą.
Kapłan: Drogie dzieci wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówcie teraz
przymierze chrztu św., w którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu w świętym
katolickim Kościele. A zatem pytam każdego z was:
Wyrzeczenie zła
Kapłan: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Dzieci/Wierni: Wyrzekam się.
Kapłan: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie
opanował?
Dzieci/Wierni: Wyrzekam się.
Kapłan: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dzieci/Wierni: Wyrzekam się.
Wyznanie wiary
Kapłan: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi?
Dzieci/Wierni: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z
martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dzieci/Wierni: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne?
Dzieci/Wierni: Wierzę.
Zakończenie
Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest
naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dzieci/Wierni: Amen.
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V - Modlitwa wiernych
Dzieci podchodzą do mikrofonu. 6 dzieci.
1.Panie Jezu, modlimy się w intencji Ojca Świętego, Franciszka. Prosząc, abyś
Go strzegł i ubogacał swoimi darami dla dobra nas i całego Kościoła świętego.
Ciebie prosimy…
2. Panie Jezu, modlimy się za naszych Biskupów i pasterzy naszej parafii, którzy
uobecniają bezkrwawą Ofiarę Chrystusa, spraw, aby byli dla nas drogowskazem,
jak dochować wierności Tobie.
Ciebie prosimy…
3. Panie Jezu, modlimy się za naszych rodziców, opiekunów, rodzeństwo,
chrzestnych, babcie, dziadków. Umocnij ich Panie, Swoim świętym Ciałem w
trudnych codziennych obowiązkach i Sam bądź ich pocieszeniem.
Ciebie prosimy…
4.Panie Jezu, pobłogosław naszym nauczycielom i wychowawcom, aby ich
powołanie było dla nich powodem radości i zadowolenia. Spraw o dobry Boże,
by wskazywali nam dobre drogi, pomagali w rozumieniu otaczającego nas świata.
Ciebie prosimy…
5. Polecamy Ci, Panie, cały Lud Boży, a w szczególności dzieci przystępujące do
I Komunii Świętej – obdarz nas swoim błogosławieństwem.
Ciebie prosimy…
6. Panie Jezu, obdarz naszych bliskich zmarłych, radością oglądania Boga twarzą
w twarz. Módlmy się za osoby chore i cierpiące, by łaska Jezusa umacniała ich
podczas cierpienia.
Ciebie prosimy…
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VI - Procesja z darami
Zanim ostatnia modlitwa powszechna zostanie wypowiedziana, dwoje dzieci
ustawia się przed mikrofonem. Pozostali - dary. Następuje komentarz do
procesji z darami. Dzieci niosą dary do ołtarza. Po komentarzu pieśń:
„Wspaniały dawco miłości”.
Dziecko 1: Msza Święta, w której uczestniczymy jest ofiarą Jezusa Chrystusa.
Pragniemy dołączyć do niej naszą ofiarę serca. W dniu Pierwszej Komunii
Świętej przynosimy do ołtarza szczególne dary. Są to:
Dziecko 2: Hostie – Oto biała Hostia. Panie uczyń cud z Wieczernika, niech na
słowa kapłana ta hostia stanie się Twoim Ciałem. Prosimy Cię, wspomóż nas
swoją łaską, abyśmy jak najczęściej karmili się Tobą w Eucharystii.
Dziecko 1: Chleb – symbol życia. Boże z Twojej hojności ziemia rodzi chleb, aby
nas nakarmić. Daj nam Panie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i naucz
nas dzielić się chlebem z innymi. Spraw także, aby nam i wszystkim żyjącym na
ziemi tego chleba nigdy nie zabrakło.
Dziecko 2: Wino – Oto wino, owoc winnego krzewu i pracy ludzkich rąk. My
również jesteśmy Twoją winnicą nasz Panie. To wino stanie się podczas
przeistoczenia Krwią Chrystusa. Udziel nam łaski, byśmy z entuzjazmem
ukazywali piękno i godność powołania Dziecka Bożego.
Dziecko 1: Wodę – symbol życia, naszych czystych dusz, ciała, myśli i sumienia.
Jezu jesteś konieczny dla naszego życia tak jak ta woda, która jest symbolem
odrodzenia. Spraw, prosimy, aby każdy człowiek umiał czerpać ze źródła, jakim
jesteś Ty sam.
Dziecko 2: Świece – symbol żywej wiary dziecięcej, zaszczepionej w naszych
sercach na chrzcie świętym. To znak światła i miłości. Niech nas prowadzi światło
wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
Dziecko 1: Kwiaty – dziękujemy Tobie Boże, że stworzyłeś tak urozmaicony i
wspaniały świat. Kwiaty to symbol piękna i wdzięczności. Spraw, byśmy zawsze
pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia.
Dziecko 2: Chlebki – przynosimy komunijne chlebki, które zabierzemy do
naszych domów, aby podzielić się nimi z najbliższymi.
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Dziecko 1: Razem z tymi darami przyjmij również nasz uśmiech, naszą miłość i
nasze cierpienia. Ukryj je Panie u siebie. Wierzymy, że dzięki Twojej łasce staną
się „zasługą” dla naszego zbawienia.
Dzieci wracają na swoje miejsca.
Kapłan: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wierni: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego
imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego…..
VII Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej
Obrzędy Komunii
Kapłan: Wezwani nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym ośmielamy się
mówić:
Wierni: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
Kapłan: Przekażcie sobie znak pokoju
(pochylamy głowy)
Wierni: Baranku Boży….
(klękamy i patrzymy na ołtarz)
Kapłan: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy
zostali wezwani na ucztę Baranka.
Wierni: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Dzieci ustawiają się do przyjęcia Pana Jezusa. Wychodzą wszystkie dzieci.
Dziewczynki po lewej stronie, chłopcy po prawej. Do przyjęcia Komunii świętej
będzie 1 klęcznik. Podchodzi dziewczynka potem chłopiec, klękając na
klęcznikach, dziewczynka przyjmuje Pana Jezusa, wstaje, odchodzi, na jej
miejscu klęka chłopiec przyjmuje Pana Jezusa, wstaje odchodzi, na jego miejsce
dziewczynka itd.
Kapłan: Ciało Chrystusa.
Dziecko komunijne: Amen.
W czasie przyjmowania Komunii św. śpiew: „Pan Jezus już się zbliża” (1
zwrotka), „Idzie mój Pan” (2 zwrotki), „Sercem kocham Jezusa” (3 zwrotki).
Kapłan: Módlmy się… przez Chrystusa Pana naszego.
Wierni: Amen.
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VIII Podziękowania
Podziękowania dla Jezusa czytane przez dzieci. Chłopiec i dziewczynka
podchodzą do ołtarza, stają przodem do Pana Jezusa:
Dziecko 1: Przychodzisz, Jezu dzisiaj do nas, serce szeroko Tobie otwieramy. I
kochamy Ciebie. Wierzymy, że dajesz nam się cały w tej najszczęśliwszej dnia
godzinie. I ufamy Tobie całym sercem!
Ty przyszedłeś pod postacią Chleba, w maleńkiej Hostii białej. Pozwól Panie
Jezu i prośbę naszą wysłuchaj – ustrzeż nasze dusze od grzechu, byśmy zawsze
byli razem.
Dzieci wracają, wychodzą kolejne 2 dzieci (mają kwiaty wedle uznania), do
podziękowań kapłanom:
Dziecko 1: Drogi Księże Proboszczu!
Tak troskliwie o nas myślisz,
po ojcowsku w sercu swoim.
Bo Ci zlecił Dobry Pasterz:
„Paś mój sługo, owce swoje”.
Z Bożych pastwisk owce małe.
Dobrą rękę Twoją czują.
Oto masz je dziś przy sobie.
One właśnie Ci dziękują.
Panie Jezu, drogich Księży naszej Parafii
obdarzaj łaskami
i Ducha Świętego siedmioma darami,
Aby w Twym Kościele długo pracowali
i dorodny owoc swej pracy zebrali.
To przez ich kapłańskie dłonie,
to przez Twoje Jezu słowa,
tak jak kiedyś w Wieczerniku,
zwykły chleb się Ciałem staje.
Dzieci wręczają kwiaty. Wychodzi 2 dzieci do podziękowań rodzicom,
opiekunom.
Dziecko 1: Nie nasza to zasługa, bo wiemy
– rodzice i opiekunowie kochani,
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że wiarę w Pana Boga,
wyście nam przekazali.
Patrzymy na Was z wielką wdzięcznością, Tatusiu drogi i Mamusiu kochana,
żeście włożyli tyle starania,
byśmy przyjęli Pana Jezusa.
Dziękujemy wam!
Dzieci podchodzą do rodziców w ławkach i wręczają różę.
W tym czasie jest pieśń grana przez organistę: „Rodzicom naszym”. Powrót i po
pieśni dalsze podziękowania.
Wychodzi dwoje dzieci i następują podziękowania chrzestnym i babciom,
dziadkom.
Dziecko 1: Podziękowanie chrzestnym. Babciom i dziadkom
Widzimy, chrzestni drodzy,
że ten dzień też przeżywacie,
w sercach swych radość macie,
a w oczach łzy ukrywacie.
Za to Wasze serce, drodzy chrzestni,
niech hojnie Pan Jezus,
łaskami swymi odpłaci.
Babciom i dziadkom dzięki też składamy,
że w ten dzień szczęśliwy są tu razem z nami.
Za skarb naszej wiary,
za gorące serce,
za codzienną troskę
i strudzone ręce.

Dziecko 2: W ten radosny dzień życzymy naszym nauczycielom
wiele Bożych łask.
Za Wasze nauczanie oraz wychowanie,
pamięć w naszych sercach,
zawsze pozostanie.
Całym sercem dziękujemy katechetom,
którzy przygotowywali nas do Komunii Świętej.
Za pracę, za trud, za poświęcenie,
za słowo dobre,
za pomoc w potrzebie.
Niech was nagrodzi
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sam Jezus w niebie.
Dziękujemy wszystkim zgromadzonym.
Tyle osób pomagało w tym spotkaniu z Tobą Panie Jezu,
troszcząc się, by dzisiaj było podniośle.
Podziękowania rodziców.
Wychodzą rodzice (dwoje) do podziękowań. Tymi lub innymi słowami rodzice
dziękują (propozycja):
Rodzic 1 Czcigodny księże Proboszczu. Wielkim kredytem zaufania obdarzył
dziś Kościół nasze dzieci, kładąc w ich serca Pana Jezusa pod postacią chleba. W
imieniu wszystkich rodziców dzieci pierwszokomunijnych stajemy przed Bogiem
i Wami, drodzy Kapłani, ze słowami wdzięczności, dziękując za ten dar
Eucharystii, za ich pierwsze rozgrzeszenie, za comiesięczne spotkania, za Waszą
posługę, za pomoc z wychowaniu poprzez modlitwę i głoszenie Słowa Bożego,
za radość dzisiejszego dnia. Jednocześnie prosimy o wsparcie i modlitwę, abyśmy
dołożyli wszelkich starań, aby ten Dar Jezusa w Pierwszej Komunii Świętej
owocował w ich codziennym życiu, by wzrastała ich przyjaźń z Panem Jezusem
i z całym Kościołem, byśmy wszyscy tu zgromadzeni byli Jego świadkami w
świecie. Przyjmijcie również nasz dar będący wyrazem troski o dobra materialne
naszego kościoła.
Wręczanie kwiatów i daru ołtarza.
Wychodzi kolejna 2 rodziców, podziękowanie organiście,
wychowawcom, katechetom, zgromadzonym (propozycja).

asyście,

Rodzic 1: Naszą wdzięcznością ogarniamy też wszystkich, którzy trudzili się, by
nasze dzieci przygotować do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy także wam
drodzy wychowawcy, katecheci za Wasz trud i poświęcenie. Wszystkim
serdecznie Bóg zapłać.
IX Błogosławieństwo na koniec Mszy Świętej
Po ogłoszeniach ksiądz mówi:
Kapłan: Drogie dzieci przed chwilą pierwszy raz w życiu przyjęłyście do swoich
serc Pana Jezusa pod postacią chleba. Na zakończenie uroczystości w kościele
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każdy z was otrzyma mały, pachnący, pszenny chleb, aby przypomniał Wam o
Jezusie i Jego Obecności przy Was. Pobłogosławię teraz te chlebki, a Wy
podzielcie się nimi z rodzicami, rodzeństwem, chrzestnymi, babcią, dziadkiem i
wszystkimi gośćmi

(Błogosławieństwo chlebków).
Dzieci podchodzą po chlebki tak jak do Komunii św. Śpiew: „Panie dobry jak
chleb” (2 zwrotki) Dzieci wracają z chlebkami do ławek.
Kapłan: Błogosławieństwo na koniec Mszy Świętej
Pieśń na wyjście: „Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu” (1 zwrotka).
Po zaśpiewaniu klękamy z dziećmi i mówimy 3 razy: „Niechaj będzie
pochwalony Przenajświętszy Sakrament...”.
Wracamy na swoje miejsca, ustawiamy się do wyjścia. W tym czasie pieśń
„Barka” (3 zwrotki). Dzieci wychodzą w dwóch rzędach.
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