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Parafia rzymsko-katolicka 

pod wezwaniem Narodzenia NMP  

w Siedliskach - Bogusz 

 

 

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI 

I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
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opracował:  

Ks. mgr Antoni Lelito 
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POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM 

(Dzieci pierwszokomunijne stoją przed głównymi drzwiami Kościoła. Od najmniejszych do największych 

licząc od środka. Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci. Asysta: Krzyż, świece, ministranci, 

lektorzy, woda święcona z kropidłem, mikrofon.) 

Ks. Proboszcz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Dzieci: Na wieki wieków. Amen. 

Ks. Proboszcz: ( Krótkie powitanie zebranych przed Kościołem)  

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was Kochane dzieci, które pragniecie dzisiaj 

spotkać się z Jezusem w I Komunii Świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy 

mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości. 

 

PROŚBA DZIECI O UDZIELENIE I KOMUNII ŚWIĘTEJ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓW: 

Dziecko ( Wiktoria Czernik): 

Czcigodny Księże Proboszczu! Długo czekaliśmy na tę chwilę, na ten uroczysty dzień I Komunii 

Świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, troska księdza katechety i 

naszych Kochanych Rodziców, byśmy mogli stanąć przy ołtarzu Pańskim i posilić się chlebem 

życia. I oto nadszedł ten dzień pełen światła i radości, nasze serca są gorące i pełne miłości, 

czekają na Pana Jezusa jak kwiaty na łące. 

Dziecko (Ksawery Angielski): 

Zanim przeżyjemy tą radosną chwile i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc, Was 

kochani rodzice prosimy o błogosławieństwo na życie w przyjaźni z Jezusem. A ciebie Drogi 

Księże Proboszczu prosimy, poprowadź nas do ołtarza i podaj nam Pana Jezusa w Komunii 

Świętej. 

Ks. Proboszcz:  

W życiu każdego człowieka są dni, które pamięta się na całe życie. Do takich dni należy dzień I 

Komunii Świętej. Rodzice udzielają wtedy swoim dzieciom błogosławieństwa. Teraz dzieci poproszą 

swoich rodziców o błogosławieństwo. 

(Wszystkie dzieci powtarzają) 

Błogosław nam tato, błogosław nam mamo, dłońmi swoimi, 

gdy dziś Ciało Jezusa mam przyjąć wspólnie z innymi. 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

(Ojcowie kładą rękę na ramieniu  dziecka i powtarzają za kapłanem słowa): 

Ojciec Dziecka: 

Błogosławieństwo twojego ojca/ niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego/ i na całej drodze życia/ W 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen  

(Matki kładą rękę na ramieniu  dziecka i powtarzają za kapłanem słowa): 

Matka dziecka: 

Błogosławieństwo twojej matki / niech idzie z Tobą / Maryja nasza orędowniczka / niech cię otoczy 

opieką / a Bóg niech zawsze błogosławi / W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen  

 

Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem) 

Niech to pokropienie wodą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych 

dzieci Bożych. (Pokropienie) 

 

PROCESJA DO KOŚCIOŁA 

 

(Pieśń w czasie procesji: „Po górach dolinach”) 

Po przyjściu do Kościoła, dzieci przyklękają i odmawiają trzy razy: 

Ks. Proboszcz:  

Dzieci teraz klękniemy i przywitamy się z Panem Jezusem:  

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen 

(trzy razy)  

 

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ 

(Pieśń na wejście: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”) 

Ks. Proboszcz po pozdrowieniu:  

Drodzy Rodzice i Chrzestni! 

Przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w uroczystym nastroju 

modlitewnym wypełnia ten Boży Dom. Wystrój Kościoła świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was 

zatem Rodzice i Chrzestni: O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci? 
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PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Rodzina (Państwo Bożena i Piotr Wołowiec w środku stoi Julka) 

(P. Bożena Wołowiec - mama) Czcigodny nasz Księże Proboszczu! 

Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. 

Wiedziały o tym matki i przynosiły do niego swoje pociechy, a on je błogosławił.  

Dziś drogi Księże Proboszczu przyprowadzamy do ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały 

włączone do kościoła i parafii. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólną 

modlitwę,  rozmowy o Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i lekcjach religii, a nade wszystko 

poprzez przykład wzorowego chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych 

pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w 

chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej rozpoczną nowy 

etap swego chrześcijańskiego życia.  

( P. Piotr Wołowiec - tata) Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię Księże Proboszczu, 

abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom I Komunii Świętej. Oby nigdy nie 

zabrakło im chleba na życie wieczne. Wraz z chlebem i winem składamy na ołtarzu nasze radości i 

smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o 

modlitwę w intencji naszych dzieci. 

Ks. Proboszcz: 

Drodzy rodzice i Kochane dzieci. Naszym szczęściem jest podawać Komunię dzieciom. Dlatego uczynię 

to dziś z wielką radością. Ale zanim to nastąpi przeproście teraz Pana Jezusa za swoje grzechy, 

abyście mogły z czystym sercem przeżywać Mszę Świętą w czasie której przystąpicie do I Komunii: 

 

AKT POKUTY 

( Dziewczynka i chłopiec odmawiają poszczególne wezwania aktu pokuty, pozostali powtarzają 

wspólnie: Przepraszamy Cię, Jezu) 

- Za to, że nie modlimy się rano i wieczorem – Weronika Kudłacz 

Dzieci: Przepraszamy Cię, Jezu 

- Za to, że nie słuchamy rodziców – Piotr Samborski 

- Za wszystkie przykrości, jakie sprawialiśmy naszym nauczycielom i starszym złym zachowaniem – 

Weronika Kudłacz 

- Za to, że nie odrabiamy zadań domowych i nie uczymy się pilnie – Piotr Samborski 
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- Za to, że nie uważamy na Mszy Świętej – Weronika Kudłacz 

- Za to, że przeszkadzamy na lekcjach w szkole – Piotr Samborski 

- Za to, że bijemy się kolegami i koleżankami i dokuczamy sobie nawzajem – Weronika Kudłacz 

- Za to, że kłamiemy i używamy brzydkich i wulgarnych słów – Piotr Samborski 

(Pieśń na akt pokuty: „Panie przebacz nam”) - śpiewają wszystkie dzieci 

1. Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.  

Zapomnij nam nasze winy, 

przywołaj, kiedy zbłądzimy,  

Ojcze, zapomnij nam. 

2. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.  

I w Swej ojcowskiej miłości 

ku naszej schyl się słabości.  

Ojcze, przygarnij nas. 

 

LITURGIA SŁOWA 

(czytania, psalm, Ewangelia z danej niedzieli) 

I Czytanie: (P. Grażyna Gulis) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
 

Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, 
błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę 
nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» 
Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego. 
 

Oto słowo Boże. 
 

Psalm: (P. Agata Gierut) 

Refren: Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek 

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, * 
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich». 
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: * 
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół! 

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek 

Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu, † 
w blasku świętości, * 
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę». 
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Pan przysiągł i tego nie odwoła: * 
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». 

Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek 
 

II czytanie –  P. Grzegorz Wołowiec 
 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

 

Bracia: 

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, 
wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na 
moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym 
Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» 

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. 
 

Oto słowo Boże. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja  
 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 

 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, 
która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w 
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak 
winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami». 

Oto słowo Pańskie. 

Kazanie: Ks. Proboszcz 



7 
 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

P. ORGANISTA PIEŚŃ: „Przez Chrztu Świętego…” -  

(Dzieci podchodzą do ołtarza z zapalonymi od Paschału świecami chrzcielnymi i kładą prawe dłonie 
na Ewangeliarzu: Patryk Gulis i Eliza Markiewicz) 

Ks. Proboszcz: 

Drogie dzieci. Zaraz po Waszym urodzeniu Rodzice i Chrzestni prosili dla Was o chrzest święty i 

zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą żyć jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz 

nadeszła chwila w Waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy 

płonącym Paschale od którego kiedyś wasz ojciec zapalił świece chrzcielną dla was. Pytam każdego z 

Was: 

K. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

Dzieci: Wyrzekamy się 

K. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego? 

Dzieci: Wierzmy 

K. Czy wierzysz w święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, 

zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Dzieci: Wierzymy 

Ks. Proboszcz: 

W uroczystej godzinie I Komunii Świętej złóżcie drogie dzieci Panu Jezusowi również przyrzeczenia: 

(Treść przyrzeczenia czyta Ksiądz Proboszcz, Dzieci powtarzają: Przyrzekamy lub postanawiamy.) 

K: Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować? 

Dzieci: Przyrzekamy 

K:Czy przyrzekacie w życiu zachować przykazania Boże i Kościelne? 

Dzieci: Przyrzekamy 

K: Czy postanawiacie regularnie i w sposób pełny uczestniczyć we Mszy Świętej niedzielnej, 

przystępując do Komunii Świętej? 

Dzieci: Postanawiamy 

K: Czy postanawiacie odprawić po I Komunii odprawić dziewięć I Piątków Miesiąca? 

Dzieci: Postanawiamy 

K: Czy przyrzekacie aż do 18 roku życia nie pić alkoholu i nie palić tytoniu? 

Dzieci: Przyrzekamy 

Ks. Proboszcz: 
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A teraz w ciszy serca powtarzajcie za mną słowa: Boże w Trójcy Jedyny, przed Tobą w obliczu Matki 

Bożej i świętych, wobec naszych Aniołów Stróżów, i wszystkich obecnych w Kościele, odnawiamy 

uroczyście swoje przyrzeczenia na chrzcie świętym złożone. Udziel nam Boże swojej łaski, abyśmy 

słowa dotrzymali i z Twoją pomocą doszli do nieba. Amen 

 

MODLITWA WIERNYCH  

K: Boże, wejrzyj na szeroko otwarte serca tych dzieci, które po raz pierwszy w życiu chcą przyjąć 

Ciało Twego Syna, niech to wielkie spotkanie zaowocuje spełnieniem ich próśb: 

1. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę  Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. 

Błogosław im w służbie dla dobra Twojego Kościoła i obdarz łaską świętości życia.  Ciebie 

prosimy –  Bartłomiej Bułat 

2. Panie Jezu, tak bardzo kochamy naszą Ojczyznę, która jest naszą wspólna Matką. Spraw, aby 

nasza Ojczyzna rozwijała się w pokoju i wszelkiej pomyślności, a Maryja nasza Królowa  

chroniła nasz kraj w sytuacjach zagrożenia. Ciebie prosimy – Patrycja Misielak 

3. Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Maryi i Józefa. Spójrz na naszych Kochanych Rodziców, 

którym tyle zawdzięczamy. Obdarz ich łaską dobrego zdrowia i błogosławieństwem w pracy. 

Ciebie prosimy – Jakub Popiela 

4. Panie Jezu na drodze do nieba postawiłeś obok nas Anioła Stróża i naszych Rodziców 

Chrzestnych. Za troskę i dawany dobry przykład chrześcijańskiego życia, obdarz obfitością 

swojej łaski naszych chrzestnych, a Maryja Patronka Parafii niech ma ich zawsze w swojej 

opiece. Ciebie prosimy  - Amelia Raś 

5. Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, biedne i opuszczone. Postaw na ich 

drodze ludzi dobrych i życzliwych, którzy je pocieszą oraz wypełnią ich życie miłością. Ciebie 

prosimy – Julia Sepioł 

6. Panie Jezu, Ty chcesz byśmy służyli ci z radością. Tobie polecamy wszystkich chłopców z 

Liturgicznej Służby Ołtarza: lektorów i ministrantów. Niech bliskość ołtarza, przy którym stoją, 

wzbudza w nich pragnienie dobrego życia i świętości. Ciebie prosimy –  Tomasz Kmiotek 

7. Panie Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. Spraw, aby nasza parafia była jedną, zgodną i 

kochającą się rodziną. Błogosław dzisiaj wszystkim, którzy są obecni na naszej I Komunii 

Świętej. – Jakub Gierut 

K: Panie Jezu, weź jako swoje serca i młode życie tych dzieci, niech ich Pierwsza Komunia Święta 

będzie początkiem ich świętego życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
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PROCESJA Z DARAMI 

W czasie ustawiania procesji z darami Organista gra melodie: „Ofiaruję Tobie Panie mój” 

(Dzieci czytają komentarz, w trakcie którego niesione są dary do ołtarza 

Czytają dwie osoby, dziewczynka i chłopiec na przemian) 

DARY: 

KATECHIZM I KWIATY – Amelia Raś i Bartłomiej Bułat 

DAR OŁTARZA  –  Eliza Markiewicz i Oliwier Urzędowski 

CHLEB I WINOGRONA – KIELICH– Piotr Samborski i Tomasz Kmiotek 

KOMENTARZ DO DARÓW: 

(Czytają na przemian: Julia Prokuska i Patryk Gulis) 

1. Przyjmij, Panie, w symbolu kwiatów, naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych 

rodziców. Pomóż nam, aby nasze serca były pełne miłości, radości i dobroci; piękne, podobne 

do kwiatów. – Julia Prokuska 

2. Przyjmij, Panie, katechizm, jako znak naszej wdzięczności za Twoje błogosławieństwo w nauce 

i pomóż nam, aby zdobyte na katechezach wiadomości i prawdy wiary były wciąż żywe w 

naszych sercach. – Patryk Gulis 

3. Panie Jezu,  Ty chcesz, abyśmy się troszczyli o nasz Kościół parafialny, którego Patronką jest 

Matka Boża w tajemnicy swojego narodzenia. Przyjmij Panie dar ołtarza: Ornaty do 

sprawowania Mszy Świętej.  Niech ten dar przypomina nam, że w czasie Mszy Pan Jezus 

nieustannie ofiaruje się Bogu za nasze grzechy oraz staje się dla nas prawdziwym pokarmem 

który daje nam siłę do dobra i prowadzi nas do nieba. – Julia Prokuska 

4. Przyjmij, Panie, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Krwią; spraw, aby 

wszyscy, którzy się Nimi posilą, obudzili w sobie dar męstwa, i z odwagą świadczyli o 

Chrystusie. – Patryk Gulis 

OFIAROWANIE 

Pieśń na ofiarowanie: „Ofiaruję Tobie Panie mój”  

KOMUNIA ŚWIĘTA 

 

PIEŚN PRZED KOMUNIĄ – „Idzie mój Pan” 

(Śpiewają wszystkie dzieci) 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan 

On teraz biegnie by spotkać mnie. 
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Idzie mój Pan, idzie mój Pan 

On teraz biegnie by spotkać mnie. 

Mija góry łąki lasy, by Komunii stał się cud, 

On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód. 

KOMUNIA ŚWIĘTA 

(Dzieci podchodzą z Rodzicami – dziecko przyjmuję Komunię na klęczniku, a rodzice przyjmują 

Komunię stojąc obok dziecka z prawej i lewej strony) 

Pieśń w czasie Komunii Świętej: „Panie dobry jak chleb” 

„Chrystus Pan karmi nas, swoim świętym Ciałem”  

 

PIEŚŃ NA DZIĘKCZYNIENIE – „Uroczysty dzień Komunii” – śpiewają same dzieci  

Tak czekałem na tę chwilę 

by usłyszeć głos Twój Panie 

w sercu mam radości tyle 

miłość Twa przeze mnie tchnie. 

 

Oto nastał dzień wspaniały 

pełen światła i radości 

stoję z dłońmi złożonymi 

Ciebie tylko prosić chcę. 

 

REF: Uroczysty dzień Komunii  

Jest największą mą radością  

Jezus żywy w moim sercu  

dziś objawił miłość swą. 

 

2. Proszę Jezu mój kochany, 

Otwórz serce me na wieki, 

Ja Twe czyste serce kocham, 

Nie opuszczę Ciebie, nie. 

 

Tak czekałam pięknej chwili, 

Której nigdy nie zapomnę 

Cerce czyste po Komunii, 

Które w moim sercu jest. 
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PODZIĘKOWANIE PANU JEZUSOWI 

 

Rodzice: Państwo Jadwiga i Jan Samborski (Rodzice z dzieckiem komunijnym – dziecko (Piotr 

Samborski) trzyma małą wiązankę białych kwiatów) 

 

 

 

 

Rodzice (P. Jadwiga Samborska): 

Jezu utajony w Najświętszym Sakramencie! 

Ogromna radość przepełnia nasze serca w dniu Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci. 

Dziękujemy, że uświęciłeś serca naszych pociech oraz napełniłeś je swoją łaską i swoim 

błogosławieństwem. 

Rodzice (P. Jan Samborski): 

Przyrzekamy Ci, w tym uroczystym dniu I Komunii, że będziemy wychowywać nasze dzieci w 

miłości do Ciebie, w poszanowaniu Twoich przykazań i w miłości do Twojego Kościoła. 

Obiecujemy dawać im dobry przykład wzorowego chrześcijańskiego życia oraz dbać o dalszą 

ich katechizację. Natchnij nas, Panie w tym religijnym wychowaniu naszych dzieci swoją 

mądrością. 

Rodzice (P. Jadwiga Samborska): 

Panie! Spraw, aby żadne z tych dzieci nie odeszło od wiary świętej. Polecamy Ci nasze rodziny, 

by jak sobie życzył Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński były Bogiem 

silne, oraz by panowała w nich zgoda i wzajemna miłość. Niech Maryja, Patronka naszej Parafii 

zaprowadzi nas wszystkich po śmierci do Ciebie Jezu w niebie. 

( Piotrek Samborski  składa mały bukiet kwiatów przy tabernakulum) 

 

Dzieci: Kamil Wołowiec 

Dziś do ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie,  

Bo w komunii po raz pierwszy z tobą zjednoczyło się . 

Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim,  

Ja ci daję serce moje , chce być przyjacielem twym. 

Tyś tak dobry , miłosierny, Ty tak kochasz serce me,  

Ja ci za to chcę być wierny , ja cię za to kochać chcę. 

Dziecko: Eliza Markiewicz 

Panie Jezu, mam jedną prośbę: 
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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.  

 

PODZIEKOWANIE KAPŁANOM 

Dziecko: Bartłomiej Fijołek 

Czcigodny księże Proboszczu! Dzień pierwszej komunii, to dzień naszego święta, naszych rodzin i całej 

parafii. W tak radosnej chwili stajemy przed tobą księże Proboszczu, by na Twoje ręce wszystkim 

kapłanom powiedzieć - dziękujemy. Dziękujemy za ofiarę Mszy świętej i Słowo Boże skierowane do 

nas i naszych bliskich. Dziękujemy za pierwsze rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, za katechezy i 

spotkania przy parafii. Modlimy się za wszystkich kapłanów, by Bóg wam błogosławił i nowych 

chłopców do służby kapłańskiej doprowadził.  

(wręcza kwiaty ks. Proboszczowi) 

 

 

PODZIĘKOWANIE RODZICOM 

Dziecko:  Julia Wołowiec 

Kochana mamusiu. 

Dziękuję Ci za to że jestem 

Za to że nauczyłaś mnie modlić się 

Za to ,że jesteś dla mnie dobra. 

Mamusiu ja ciebie bardzo kocham. 

Dziecko: Szymon Śliwa 

Kochany Tatusiu. 

Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie 

Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz.  

Tatusiu ja ciebie bardzo kocham. 

Dziękujemy Ci Panie Jezu za naszych rodziców. 
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PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM, BABCI I DZIADKOWI 

 

Dziecko: Krzysztof Piekarczyk 

Drodzy rodzice chrzestni! Wy również macie udział w naszej radości. 

Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego Pan Jezus wtedy pierwszy raz 

zagościł w naszej duszy. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem w komunii świętej. 

Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z nami. Jesteśmy wam za to bardzo 

wdzięczni. 

 

Dziecko: Oliwier Urzędowski 

Dziękujemy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, oraz wszystkim, co nam dopomogli 

przeżywać szczęście dnia dzisiejszego, i starali się aby było uroczyście i galowo: Naszemu 

Panu Organiście – za śpiew i piękną oprawę muzyczną, Panu Kościelnemu za pomoc w 

przygotowaniu Kościoła i całej Liturgicznej Służbie Ołtarza.  

Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w codziennym życiu. 

Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą się razem z nami. 

PODZIĘKOWANIE PANIOM WYCHOWAWCZYNIOM 

Dziecko: Bartłomiej Mazur  

W ten uroczysty dzień I Komunii Świętej  

chcemy w szczególny sposób  

okazać wdzięczność naszym Paniom Wychowawczyniom:   

Za ogromny dar miłości, 

Całe morze cierpliwości, 

Wychowania trudy wielkie 

Jezu daj im łaski wszelkie. 

Michalina Niedzielska 

Niech Matka Boża – Patronka  parafii  

zawsze ma w swej opiece. 

A my dziękujemy z całego serca. 

(wręczenie kwiatów Pani Wychowawczyni ) 

 

PODZIĘKOWANIE PANI DYREKTOR – Weronika Czernik i Ksawery Angielski 
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Ksawer Angielski: Nasze przygotowanie do I Komunii Świętej odbywało się nie tylko w parafii ale i 

naszej Szkole. Dlatego jest dziś z nami nasza Pani Dyrektor Anna Lechwar i Pan Dyrektor Stanisław 

Wójtowicz, aby z naszymi bliskimi dzielić naszą radość i nasze szczęście.  

Wiktoria Rachwał: Za modlitwę i obecność, za tą radość co czujemy serdecznie Pani Dyrektor i Panu 

Dyrektorowi  dziękujemy. Niech Jezus obdarza zdrowiem i błogosławieństwem oraz mądrością dla 

dobra naszych szkół. 

 

Wszystkim zebranym: - Tomasz Halerz 

 

Żeby dzisiaj było pięknie, 

tak dostojnie i odświętnie, 

wiele na to się złożyło, 

wielu ludzi się trudziło. 

 

Julia Prokuska 

Dziękujemy dzisiaj wszystkim  

Co nam czynem dopomogli 

Zapewniając ich, że zawsze 

Będziemy się za nich modlić.  

 

POŚWIĘCENIE OBRAZKÓW 

K. Niech imię Pańskie będzie błogosławione 

W. Teraz i na wieki 

K.. Módlmy się 

Panie, nasz Boże, nikt nigdy nie oglądał Ciebie; uczynił to dopiero Syn Twój, Jezus Chrystus. On jest 
obrazem Twoim, odblaskiem Twej chwały i odbiciem Twojej istoty. Prosimy Cię, pobłogosław + te 
obrazki dla dzieci pierwszokomunijnych. Spraw, abyśmy stale wpatrując się w Chrystusa, naśladowali 
przykład Jego życia i starali się coraz bardziej do Niego upodobnić, aż ujrzymy Go kiedyś twarzą w 
twarz, tam, gdzie z Tobą żyje i króluje na wieki. 

W. Amen 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

(Kapłan błogosławi dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, chrzestnym  

i wszystkim przybyłym na uroczystość) 

Pieśń na zakończenie: „Barka”  

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, 

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; 

By łowić serca 

Słów Bożych prawdą. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
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Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Swoją barkę pozostawiam na brzegu, 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 

2. Jestem ubogim człowiekiem, 

Moim skarbem są ręce gotowe7 

Do pracy z Tobą 

I czyste serce. 

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, 

Mego serca młodego zapałem 

Mych kropli potu 

I samotności. 

 

 

 


