
I Komunia Święta  
17.05.2015r. godz. 11.30 

 

w kościele parafialnym pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu  

 

- program uroczystości -  
 

 

 godz. 11.15 - przygotowanie (ustawienie) dzieci, rodziców i gości na placu kościelnym przed głównym 

wejściem do świątyni. 

 godz. 11.30 - ROZPOCZĘCIE na placu przed kościołem - powitanie zgromadzonych przez proboszcza 

 

 

Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców. 

 

 

Dziecko I: 

W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej. Gdy mamy przyjąć do serca Boga.  

Co złego było, już nie pamiętaj Tato kochany i Mamo droga. 

 

 

Dziecko II: 
Wznieście swe dłonie błogosławiące. Naznaczcie krzyżem wasze pociechy. 

By serca nasze były gorące. By uciekały precz od nas grzechy. 

 

 

Dziecko III: 
Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni. Nigdy od niego nie odstąpili.  

Błogosławieństwem waszym wzmocnieni. W łasce, na co dzień bez grzechu żyli. 

 

 

Wspólna prośba dzieci: 
Błogosław Tato, błogosław Mamo dłońmi swoimi, 

Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z innymi. 

Na świętą chwilę, w radości czy udręce niech nas błogosławią Wasze dobre ręce. 

 

 

Rodzice nakładają ręce na głowy dzieci 

i powtarzają za kapłanem: 

 

Błogosławieństwo rodziców niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego  

i na całej drodze życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

- rodzice błogosławią swoje dzieci - czynią znak krzyża nad dziećmi. 

 

- kapłan kropi wodą święconą dzieci, rodziców i wszystkich zebranych na placu 

 

 

Procesyjne wejście do kościoła ze śpiewem:  

"Była cicha i piękna jak wiosna" (str. 232), Króluj nam, Chryste" (str. 231) 

Modlitwa po zajęciu miejsc w ławkach - "Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament" 

Śpiew na rozpoczęcie Mszy św.: "Jeden jest tylko Pan" 

 



ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW. - Znak krzyża i pozdrowienie. 

 

Prośba rodziców o udzielenie sakramentu Eucharystii: 

 

Rodzina - rodzice 

 

I: 
Czcigodny Księże Proboszczu! Przed kilku laty z troską i miłością chrześcijańskich 

rodziców przynieśliśmy nasze Dzieci do Kościoła prosząc dla nich o Chrzest Święty. 

Wtedy zobowiązaliśmy się strzec złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto 

przyrzeczenie, ponownie przyprowadzamy Je do kościoła, ponieważ bardzo gorąco 

pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga                  

i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez Mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. 

Dlatego prosimy o udzielenie naszym Dzieciom po raz pierwszy w ich życiu Komunii 

Świętej. 

 

II: 
Staraliśmy się jak najlepiej przygotować Dzieci do tego ważnego wydarzenia. Dbaliśmy             

o to, aby systematycznie uczestniczyły w lekcjach religii w szkole i na spotkaniach 

modlitewnych w kościele. W domu staraliśmy się im przekazać prawdy wiary                             

i wychowywaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, że w przyszłości 

dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębianiem ich życia religijnego, tym 

bardziej, że sakrament Eucharystii niczego nie kończy, wręcz przeciwnie – rozpoczyna ich 

drogę dojrzewania w wierze. Jako rodzice chcemy na tej drodze odegrać znaczącą rolę. 

 

 

Chwała na wysokości Bogu - rozpoczyna Pan organista 

 

 

LITURGIA Słowa z VII Niedzieli WIELKANOCNEJ - Wniebowstąpienie Pańskie 

 

Czytanie I: czyta - ojciec 

 

Psalm responsoryjny i alleluja - dzieci 

 

Ewangelia i Homilia - kapłan 

 

Wyznanie WIARY - wszyscy 

 

 

Modlitwa wiernych 
 

 

1. Panie Jezu, Miłości Przedwieczna, spraw, aby Twoją miłością zostali ogarnięci 

wszyscy, którzy idą za Tobą zjednoczeni w Kościele Świętym. Ciebie prosimy... 

 

 

2. Panie Jezu, Dobry Pasterzu, daj Ojcu Świętemu i wszystkim kapłanom pracującym             

w naszej parafii, siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej Miłości. Ciebie 

prosimy... 

 

 

3. Jezu, najwyższy Kapłanie, obdarz naszego księdza Proboszcza w dniu Jego imienin 

łaską zdrowia i siły oraz obdarz go darami Ducha Świętego na drodze kapłańskiej. Ciebie 

prosimy... 

 



 

4. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, otaczaj opieką naszych rodziców, rodziców 

chrzestnych i dziadków, spraw, aby ich życie było zbudowane na wierze, nadziei i miłości. 

Ciebie prosimy... 

 

 

5. Panie Jezu, Chlebie Życia, zamieszkaj na zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz 

pierwszy przyjmą Cię do siebie. Ciebie prosimy... 

 

 

6. Jezu, Dobry Nauczycielu, obdarz potrzebnymi łaskami naszych, wychowawców, 

katechetów, nauczycieli i opiekunów. Ciebie prosimy... 

 

 

7. Panie Jezu jednoczący z Bogiem, przyjmij wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby 

cieszyli się szczęściem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy... 

 

 

8. Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy 

Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc. Ciebie prosimy... 

 

 

Przygotowanie do procesji z darami - odpowiedni utwór muzyczny 

 

 

Procesja z darami 
 

 

Dziecko: 
Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie. 

Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.  

Rozpal miłość i przyjmij dary, które Ci niesiemy. 

 

 

1. ŚWIECE – znak Chrystusa Zmartwychwstałego.  

Prosimy Cię, Panie, pomóż nam być Twoim światłem dla świata. 

 

 

2. KWIATY - symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii.  
Prosimy Cię Jezu, przemieniaj nasze serca i wypełnij je swoją miłością.  

 

 

3. KRZYŻ – nasz dar serca,  

pragniemy, aby służył on wiernym dla lepszego przeżywania zjednoczenia z Bogiem 

podczas każdej Eucharystii.  

 

4. ORNAT I STUŁA – symbol naszej wdzięczności Kapłanom, którym chcemy 

podziękować za posługę duszpasterską w naszej parafii. 

 

 

5. CHLEBKI – symbol dobrych czynów naszych serc i rąk, 
abyśmy potrafili dzielić się dobrem z innymi. 

 

 

6. WINOGRONO - którego owoce symbolizują więź z Chrystusem, Winnym 

Krzewem, pomóż nam Panie byśmy żyli w łączności z Tobą. 



 

7. WINO i WODĘ – które złączą się w jeden napój duchowy i tak jak woda łączy się           

z winem, tak nas połącz na wieki z Tobą. 

 

 

8. CHLEB EUCHARYSTYCZNY – który przemieniony zostanie w Ciało Chrystusa, aby 

stać się dla nas pokarmem na życie wieczne. 

 

 

Śpiew po procesji z darami: "Wszystko Tobie oddać pragnę" (str. 230) 

 

Liturgia Eucharystyczna wg porządku Mszy św. 

 

Znak pokoju: przekazujemy ukłonem głowy 

 

Śpiewy podczas Komunii Św.: odpowiedni utwór muzyczny, "Pan Jezus już się zbliża", inne pieśni 

 

Pieśń na dziękczynienie po Komunii Św.: "Tak czekałem na tę chwilę" (str. 221) 

 

 

Modlitwa kapłana po Komunii św. 

 

 

Podziękowania dzieci 
 

Dziecko I: 
Jezu Najsłodszy, nasz Przyjacielu, dziękujemy Ci za to pierwsze spotkanie z Tobą. 

Przyjmij w ofierze nasze dziecięce serca i spraw, by kochały Cię przez całe życie. 

 

 

Dziecko II: 
Czcigodni Księża, dziękujemy Wam za to, że poprzez kapłańską posługę wskazujecie nam 

drogę do świętości i troszczycie się o nasze zbawienie. 

 

Dziecko III: 
Słowa wdzięczności kierujemy do Was, kochani Rodzice, za waszą miłość i codzienną 

troskę, którą nas codziennie otaczacie. 

 

 

Dziecko IV: 
Dziękujemy również naszym Paniom, które trwały z nami przez cały okres przygotowań do 

przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej. 

 

 

Dziecko V: 
Drodzy Goście, jest nam bardzo miło, że przybyliście na nasze święto i razem z nami 

dzielicie radość z przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wszystkim tutaj w kościele 

mówimy z wdzięcznością: „Bóg zapłać". 

 

 

Dziecko VI: 
Wybieram Cię Jezu na przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach mego życia. 

 

 

Dziecko VII: 

Stań się Jezu dla mnie Moją pieśnią wesela. Szukałem Prawdy - Znalazłem Przyjaciela. 



Podziękowania rodziców 
 

I: 
 Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością dla wszystkich rodzin               

i całej parafii. My, jako Rodzice, świadomi zobowiązań wypływających z Daru Wiary, 

pragniemy troszczyć się o religijny rozwój naszych dzieci i dawać im świadectwo życia              

w prawdzie i miłości. 

 Tobie Księże Proboszczu dziękujemy dar Jezusa Eucharystycznego udzielonego dziś 

naszym dzieciom. 

 Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by wzrastały one w mądrości            

i łasce na większą chwałę Bożą. 

 

 

 

Życzenia dla Księdza Proboszcza 

 

Dziecko I: 
 Święty Jan Paweł II powiedział: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej 

warstwie jest Wielką Tajemnicą, jest Darem, który nieskończenie przerasta człowieka. 

Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec 

wielkości tego Daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy” 

 

Dziecko II: 
 Drogi Księże Proboszczu, z okazji imienin oraz zbliżającej się 25- tej rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy Ci wiele radości, zdrowia, niesłabnącego Żaru Ducha w kapłańskiej 

posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Cię Matczyną miłością i opieką, szczególnie              

w trudnych chwilach i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski. Szczęść Boże! 

 

 

Błogosławieństwo na zakończenie Mszy św. i rozesłanie. 

 

Dzieci zabierają chlebki i procesyjnie wychodzą z kościoła na plac obok zakrystii. 

 

Śpiew na zakończenie i wyjście z kościoła: "Chwalcie łąki umajone"  

AMDG 
 

 

 

 

Uwaga!!!: strony pieśni zostały podane wg modlitewnika KOCHAM CIĘ, JEZU. 


