DZIECKO:( po powitaniu przez księdza)
PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Kochani Rodzice udzielcie nam błogosławieństwa
Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni,
nigdy od Niego nie odstąpili,
błogosławieństwem waszym wzmocnieni.
W łasce na co dzień bez grzechu żyli.
Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,
gdy dziś Chrystusa mam przyjąć Ciało wspólnie z innymi.
Na święte chwile w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce.
MATKA– Błogosławieństwo Twej Matki
niech idzie z Tobą przez życie.
Maryja niech Cię otoczy swą opieką
A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
OJCIEC – Błogosławieństwo Twego Ojca
niech Ci towarzyszy,
do ołtarza Pańskiego
i na całej drodze Twego życia.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Pieśń na wejście: Jeden jest tylko Pan

Prośba Dzieci udzielenie Komunii św. ( po znaku krzyża i pozdrowieniu)
Chłopiec:
Choć jeszcze jestem taki mały, dziś przeżywam bardzo wiele.
Rodzina jest tu dziś cała, a w sercach wszystkich dzieci jakby wesele.
Dziś Jezusa – Przyjaciela oczekują,
serca swe Mu pragną dać, tak mocno Boga czują
Przyjmą dziś gościa Miłego,
tak bardzo, bardzo oczekiwanego
Dziewczynka:
Drogi Księże Proboszczu dzisiejsza Msza święta jest dla na s wyjątkowa. Po raz
pierwszy w życiu przyjmiemy do naszych serc samego Pana Jezusa. Ciało
Jezusa to pokarm na życie wieczne
Prosimy Cię Księże Proboszczu o sprawowanie tej Uroczystej Eucharystii. Z
radością chcemy w niej uczestniczyć i dziękować za wielki dar tej Niezwykłej
obecności.

MODLITWA POWSZECHNA
1.Jezus powiedział: Szymonie- Ty jesteś Piotr czyli skała i na tej skale zbuduje
mój Kościół.
Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego
pasterzowaniu, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami
dla dobra Kościoła i całego świata. Ciebie prosimy….
2. Jezus powiedział: Ja jestem Dobrym Pasterzem, moje życie oddaję za owce.
Módlmy się za Kapłanów pracujących w naszej parafii, aby nie ustawali w
swojej drodze do świętości a umocnieni przez Ducha Świętego służyli nam w
miłości i pokoju. Ciebie prosimy…
3. Jezus powiedział: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.
Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych
drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od
których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem
Jezusem. Ciebie prosimy…
4. Jezus powiedział: Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą
nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony
w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.
Ciebie prosimy…
5. Jezus powiedział: Jeżeli chcesz wejść do nieba, musisz stać się dzieckiem.
Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz
pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi
zbawienia, a ich przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła
się do ożywienia wiary w rodzinach. Ciebie prosimy...

6. Jezus powiedział: Ja Jestem Chlebem życia. Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne.
Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo, z
miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej.
Ciebie prosimy…

KOMENTARZ PRZED PROCESJĄ Z DARAMI

Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim stole wraz z
darami nasze dziecięce serca, wybijające nieustannie pieśń miłości
do Boga i drugiego człowieka.
1. Przynosimy Ci Panie płonącą świecę – znak Twej światłości,
którą obdarowałeś nas na chrzcie świętym. Pragniemy, aby
nigdy nie ogarnęły nas ciemności grzechu.
2. Przynosimy hostię, chleb, który jest owocem Twej łaski i pracy
rąk ludzkich, który stanie się Ciałem Chrystusa. Pragniemy, aby
był on częstym pokarmem naszych dusz.
3. Przynosimy wino – znak przyjaźni i radości, które stanie się
Krwią Chrystusa. Pragniemy na zawsze zachować więź z
Chrystusem – Winnym Krzewem.
4. Przynosimy wodę – która gasi pragnienie, podtrzymuje życie,
symbolizuje obmycie z grzechów. Pragniemy zawsze czynić to,
co się Tobie podoba.
5. Przynosimy owoce - znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i
pomnożyć owoce Twojej dobroci w naszych sercach.
6. Przynosimy komunijne chlebki, zabierzemy je dziś do naszych
domów, gdzie podzielimy się z najbliższymi. Te chlebki
przypominają nam o szacunku dla ludzkiej pracy i o potrzebie
dzielenia się miłością.
7. Przynosimy symboliczne serce. To wyraz tego, że chcemy być
bliżej Ciebie, coraz bardziej Cię poznawać i kochać tak, jak Ty
nas ukochałeś.
8. Przynosimy dar ołtarza, cegiełka, która jest wsparciem budowy
nowego kościoła i wyrazem troski o naszą wspólnotę parafialną.
I my wszyscy w tym czasie złóżmy na ołtarzu nasze dary
duchowe. Niech będzie to miła Panu ofiara.
Pieśń na ofiarowanie: Wspaniały dawco Miłości

Pieśni na komunię św: Chrystus Pan karmi nas (organista)
Jezus daje nam zbawienie
O Panie Ty nam dajesz

PODZIĘKOWANIE PANU JEZUSOWI
CHŁOPIEC
Dziękujemy Ci, Jezu,
Za ten dzień wspaniały,
w którym zamieszkałeś
w naszych sercach małych.
Za to, że nas kochasz
-choć czasem zgrzeszymy
I Twe Boskie serce
bardzo zasmucimy.
O Jezu Ukochany,
Miłosierny nasz Panie,
Niech nasze serca będą już zawsze
Miłym Tobie mieszkaniem.

DZIEWCZYNKA
Panie Jezu, mam jedną prośbę:
Podaruj mi taką siłę i Łaskę,
bym nigdy od Ciebie nie odeszła,
bym zawsze o Tobie pamiętała
i abym idąc z Tobą przez życie
doszła kiedyś do nieba.
Pieśń na dziękczynienie: Pozwól mi przyjść do siebie

PODZIĘKOWANIE KAPŁANOM
DZIECKO:
Dziękujemy Kapłanom,
Którzy nas uczyli
Jak się przygotować
Do tej wielkiej chwili.
Za to, że nam wskazywali
Drogę do świętości,
Za troskę i dobroć,
Morze cierpliwości.
DZIECKO:
Czcigodni Kapłani, dziękujemy Wam!
Za pracę, trud, staranie,
Aby Bóg w Hostii był od dziś
Naszego życia Panem.

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

DZIECKO:
Dziękujemy Wam, rodzice
Kochani i mili,
Żeście nas pacierza
Pierwsi nauczyli.
Za skarb naszej wiary,
Za gorące serce,
Za codzienną troskę
I strudzone ręce.

DZIECKO:
To Wasza dobroć i mądrość
Wiodła nas po prawdy drogach,
byśmy wśród jej świateł spotkali dziś
w Komunii Pana Boga.
PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM
1. Kochani rodzice chrzestni!
Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego. Pan Jezus wtedy
pierwszy raz zagościł w naszej duszy.
2. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem w komunii świętej.
Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami. Niech sam Pan
Jezus obdarzy Was wszelkimi łaskami.

PODZIĘKOWANIE DZIADKOM
Naszym kochanym Babciom i Dziadkom, co nam dopomogli
przeżywać szczęście dnia dzisiejszego,
dzięki też składamy,
że w ten dzień szczęśliwy
zechcieli być z nami
niech dobry Jezus łaską wynagrodzi,
a my im dziękujemy z serca całego.
PODZIĘKOWANIE NAUCZYCIELOM
DZIECKO:
Kochani Nauczyciele, Wychowawcy katecheci!
Dziękujemy Wam za to , że przybyliście na naszą uroczystość.
Dziękujemy za to, że łączy nas nie tylko szkoła, ale Dom Boży.
Dziękujemy za każdy gest dobroci, za każde spotkanie.
Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam Waszą troskę, trud i poświęcenie.
PODZIĘKOWANIA POZOSTAŁYM OSOBOM

DZIECKO:
Tyle osób pomagało nam w tym spotkaniu Jezu z Tobą,
troszcząc się, aby dziś było uroczyście i galowo.
Dziękujemy Pani Asi, Edycie i Pani Natalii za naukę śpiewu.
Wszystkim drogim gościom za waszą modlitwę i wszelką troskę.
Niech ogarnie was Jezus swoją miłością,
Dusze napełni łaskami,
Czujcie naszą wdzięczność,
cieszcie się razem z nami.
Pieśń na rozdanie chlebków: W kruszynie chleba
Pieśń na wyjście: Flaga

Wykaz pieśni:
Wejście: Jeden jest tylko Pan
Ofiarowanie: Wspaniały dawco Miłości
Komunia: Chrystus Pan karmi nas (organista)
Jezus daje nam zbawienie
O Panie Ty nam dajesz
Dziękczynienie: Pozwól mi przyjść do siebie
Rozdanie chlebków: W kruszynie chleba
Wyjście: Flaga

Funkcje na uroczystość Komunii św.
funkcja
prośba dzieci o błogosławieństwo

osoby
1
2
błogosławieństwo
1. Rodzic1
2. Rodzic 2
Prośba dzieci udzielenie Komunii
1.Chłopiec.
św
2.Dziewczynka
I czytanie
rodzic
Psalm (ilość dzieci max 3)
1.
Najlepiej 1 osoba
2.
3.
II czytanie
rodzic
Modlitwa powszechna
dziecko czytające wezwania

Komentarz do darów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dziecko czytające wstęp i zakończenie
1.
2.

Niesienie darów

świeca
hostia
wino
woda
owoce
chlebki (2 osoby)
Serce (2 osoby)

Podziękowanie Jezusowi
Podziękowanie kapłanom
Podziękowanie rodzicom
Podziękowanie rodzicom
chrzestnym
Podziękowanie babciom i dziadkom
Podziękowanie nauczycielom
Podziękowanie pozostałym osobom

cegiełka
1.
2.
1
2
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.

