Msza Święta w dniu I Komunii Świętej dzieci
Przed kościołem:
Katecheta wita dzieci zgromadzone przed kościołem:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus1
Długo czekaliśmy na tę chwilę. Przez wiele miesięcy
poznawałyście prawdy Boże i naukę Kościoła. I oto
nadszedł upragniony dzień. Pan Jezus, pod postacią
chleba, po raz pierwszy zamieszka w sercu każdego z was.
Za chwilę ks. Proboszcz udzieli wam błogosławieństwa na
drogę do ołtarza i rozpoczynająca się was przyjaźń z
Jezusem Eucharystycznym.
Kapłan z asystą udaje się do zgromadzonych przed kościołem
dzieci i ich rodzin. Zwraca się do dzieci:
Drogie dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do
kościoła i poprosili o udzielenie chrztu .Wówczas dobry Bóg
uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z
Jezusem. Niech ta woda, która was pokropię przypomni wasz
chrzest święty, to, ze jesteście dziećmi Bożymi wezwanymi do
zjednoczenia z Jezusem. To zjednoczenie dokona się najpełniej,
gdy przyjmiecie Komunię Świętą.
Kochane dzieci, poproście teraz waszych rodziców
o błogosławieństwo.

Dzieci:
Błogosław mamusiu, błogosław tatusiu dłońmi swoimi, bo dzisiaj mam
przyjąć Chrystusa do serca razem z siostrami i braćmi moimi.
Mama każdego dziecka:
Błogosławieństwo twej matki niech idzie z tobą. Maryja,
nasza orędowniczka niech cię otacza opieką, a Bóg zawsze
błogosławi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Tato każdego dziecka:
Błogosławieństwo twego Ojca niech ci towarzyszy do
ołtarza Pańskiego
i na całej drodze życia. W imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.

Pokropienie wodą święconą – kapłan odmawia modlitwę nad
dziećmi:
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: “Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci, które po
raz pierwszy przyjmą Chleb Eucharystyczny. Uczyń ich serca
godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą,
nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie razem dzieci i ich
rodziców przy Twoim świętym stole. . który żyjesz i królujesz na
wieki wieków.
Zgromadzeni odpowiadają: Amen.
Procesja do kościoła ze śpiewem:
“ Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam – 2x
byśmy dziećmi Boga mogli być.” – 2x
Po wejściu do kościoła rozpoczęcie Mszy świętej.
Akt pokuty, hymn Chwała na wysokości i kolekta dnia.
Czytanie I – Wj 34, 4b-6. 8-9
Psalm – Dn 3,52.53a i 54a i 55ab i 56a
Czytanie II – 2 Kor 13, 11-13
Śpiew przed Ewangelią – Ap 1,8
Ewangelia – J 3, 16-18
Homilia
Wyznanie wiary
Modlitwa wiernych (7 uczniów):
1.

Za wszystkich, którzy od Chrztu Świętego należą do Kościoła, aby
świadczyli o prawdziwej obecności Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie.
Ciebie prosimy.....................

2.

Za papieża Jana Pawła II, biskupów i kapłanów, aby ich życie i
codzienna posługa były radosnym świadectwem obecności Boga.
Ciebie prosimy....................

3.

Za dzieci z klasy II g, II h, II i przystępujące do Pierwszej Komunii
Świętej, aby Eucharystyczne spotkanie złączyło ich serca trwałą
przyjaźnią z Chrystusem.
Ciebie prosimy................

4.

Za naszych rodziców, aby Bóg wynagrodził ich trud, miłość i
poświęcenie oraz był zawsze siłą w kształtowaniu życia religijnego.
Ciebie prosimy....

5.

Za naszych rodziców chrzestnych, aby głęboko złączeni z Bogiem byli
dla nas prawdziwym przykładem życia chrześcijańskiego.
Ciebie prosimy........

6.

Za nasze panie katechetki i panie wychowawczynie, aby trud ich pracy
w przekazywaniu prawdy o Bogu i świecie wspierał Bóg swoją łaską.
Ciebie prosimy...........

7.

Za naszą wspólnotę, abyśmy jak najczęściej przyjmowali Ciało
Chrystusa i trwali w zjednoczeniu z Bogiem i bliźnimi.
Ciebie prosimy.............

Procesja z darami. Dzieci niosą kwiaty, dar ołtarza, chleb, wino, wodę.
Wspólny śpiew:
1. Ofiaruję ci moją noc i mój dzień,
moją pracę i mój sen.
Wszystko, co drogie mi
Boże ofiaruję Ci.
Bo dla Ciebie ja żyję,
Moim królem jesteś Ty –
To, co mam wszystko ofiaruję Ci.
2. Panie Jezu przyjm
moja słabość i łzy,
i powroty do twych drzwi.
I te chwile, gdy mi świat się zdaje tęczą lśnić,
Bo ty drogę rozjaśniasz moją -jesteś światłem mym.
Moje życie ja ofiaruję Ci .
3. Panie Jezu weź
każdy wysiłek mój, każdą pracę i znój.
Każde dzieło mych rąk, każdą myśl, każdy krok.
Pragnę sławić Twe imię poprzez wszystkie moje dni –
Moje życie ja ofiaruję Ci.
Dalsza część Mszy Świętej bez zmian.
Pieśni na Komunię: “ Pan Jezus już się zbliża”, “ Chrystus Pan karmi nas”,
“ Panie dobry jak chleb”.
Pieśń na dziękczynienie:
Już przyszedł Jezus ukochany
i pragnie być na zawsze z nami.
Pan ziemi i jasnego nieba
w postaci przyszedł wina, chleba.

O Jezu, Ty się łączysz z nami,
my serca nasze ci składamy.
Twa miłość zawieść nas nie możeBłogosław nam Boże!
Przed rozesłaniem podziękowanie Panu Jezusowi, Kapłanom, Rodzicom,
Katechetom i Nauczycielom.
Podziękowanie Panu Jezusowi:
Jesteś już z nami Jezu kochany,
Witam i wielbię Cię, Pana nad Panami.
I na kolanach czczę Cię w pokorze:
Dzięki Ci składam, mój Dobry Boże.
Dzisiaj, my dzieci, modląc się wspólnie
Chcemy wyrazić miłość i cześć,
Bo dzień dzisiejszy jest wyjątkowy Jezus jest z nami, wstąpił do serc.
Już Jezus przyszedł, szczęście ogromne
Boga Żywego w mym sercu mam.
Tego nigdy już nie zapomnę,
Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.
Podziękowanie celebransowi:
Dzięki Ci za to , nasz Księże drogi,
Żeś nam Jezusa w Komunii dał.
Do nieba wznosimy dziecięce prośby,
Abyś obfitą nagrodę miał.
Podziękowanie rodzicom:
Dziękuję Ci Mamusiu! Dziękuję Ci Tatusiu!
Pytacie: moje dziecko , a za co?
Za świętą wiarę, Rodzice kochani,
Za Wasza miłość, trud i wychowanie.
Podziękowanie rodziców dzieci komunijnych:
My , rodzice długo czekaliśmy na tę chwile, gdy nasze
dzieci zjednoczą się z Chrystusem przyjmując Komunię Świętą.

Wiele godzin spędziliśmy wspólnie przybliżając im prawdy Boże
i naukę Kościoła.
Nie byłoby jednak naszego szczęścia, gdyby nie ludzie,
którzy pomagali nam i nadal pomagają w religijnym
wychowaniu i rozwoju naszych dzieci.
Pragniemy podziękować naszym duszpasterzom:
Księdzu proboszczowi- ………….,
 Księdzu ………………………………………..
To oni nam służą, pouczają i sprawują Najświętszą Ofiarę.
Drodzy księża ,
życzymy, aby Bóg dodawał wam sił, obdarzył zdrowiem i
wspierał swoją łaską wszystkie wasze poczynania.
Słowa wdzięczności kierujemy do
 pani
i
pani …………………………………..,
prowadzących katechezę naszych dzieci
 oraz
do
wychowawców
naszych
klas:
Pani.................................................................................
.......................
To dzięki nim nasze dzieci mogą poznawać prawdę o Bogu,
człowieku i świecie.
Życzymy, aby panie cieszyły się owocami swojej pracy i
doznawały wiele ludzkiej życzliwości.
Szczęść Boże!
Ogłoszenia i zachęcenie dzieci do udziału w tzw. BIAŁYM TYGODNIU.
Przed błogosławieństwem kapłan zwraca się do dzieci:
Na pewno przez całe życie będziecie pamiętały dzisiejszy dzień, dzisiejszą
Mszę Świętą, podczas której przyjęłyście Pana Jezusa w Komunii Świętej. Swoją
radość, wdzięczność i miłość możecie okazywać, gdy postaracie się często i
godnie przyjmować Chrystusa. Pamiętajcie zawsze, ze komunia Święta jest
pokarmem, który wzmacnia nas, abyśmy byli coraz lepsi, abyśmy coraz bardziej
miłowali Pana Boga i bliźniego.
Błogosławieństwo kapłana
Pieśń na zakończenie Mszy Świętej: “ Niechaj z nami będzie Pan”

Podziękowanie Panu Jezusowi:
Jesteś już z nami Jezu kochany,
Witam i wielbię Cię, Pana nad Panami.
I na kolanach czczę Cię w pokorze:
Dzięki Ci składam, mój Dobry Boże.
Dzisiaj, my dzieci, modląc się wspólnie
Chcemy wyrazić miłość i cześć,
Bo dzień dzisiejszy jest wyjątkowy Jezus jest z nami, wstąpił do serc.
Już Jezus przyszedł, szczęście ogromne
Boga Żywego w mym sercu mam.
Tego nigdy już nie zapomnę,
Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.
Podziękowanie celebransowi:
Dzięki Ci za to , nasz Księże drogi,
Żeś nam Jezusa w Komunii dał.
Do nieba wznosimy dziecięce prośby,
Abyś obfitą nagrodę miał.
Podziękowanie rodzicom:
Dziękuję Ci Mamusiu! Dziękuję Ci Tatusiu!
Pytacie: moje dziecko , a za co?
Za świętą wiarę, Rodzice kochani,
Za Wasza miłość, trud i wychowanie.

