
 1 

CEREMONIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 26.04.2020 r. 

 

 

1. ZBIÓRKA DZIECI I RODZICÓW PRZED KOŚCIOŁEM - 15 minut przed Mszą świętą. 
 

 Kapłan ubrany do Mszy św. wraz z ministrantami, procesyjnie przychodzi do dzieci, które ustawione 

razem z rodzicami, czekają na rozpoczęcie liturgii. 

 Kapłan pozdrawia dzieci i rodziców wyrażając radość z możliwości doprowadzenia dzieci do Stołu 

Pańskiego; następnie zwraca się do dzieci: 
 

 

 

Kapłan:Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo. 
 

DZIEWCZYNKA – NATALIA M. 

//W dniu naszej I Komunii Świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, 

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

CHŁOPIEC – RAFAŁ B. 

//Błogosław Tato, błogosław Mamo - dłońmi swoimi, 

gdy dziś Jezusa mam przyjąć - wspólnie z innymi. 

//Na świętą chwilę, w radości czy w udręce - Niech błogosławią nam rodziców 

ręce. 
 

 

 

Ojcowie wkładają ręce na głowę dzieci i powtarzają za Kapłanem słowa błogosławieństwa: 

 

Błogosławieństwo twego ojca / niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego / i na dalszej drodze życia.  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

Matki wkładają ręce na głowę dzieci i powtarzają za Kapłanem słowa błogosławieństwa: 

 

Błogosławieństwo twojej matki niech idzie z tobą. 

Maryja Wspomożycielka wiernych niech cię otoczy swoją opieką.  

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
 

 

 

 Kapłan kropi dzieci i zgromadzonych wodą święconą. Po pokropieniu rusza procesja do kościoła. 

Najpierw wchodzą rodzice, zaproszeni goście i wierni a następnie za krzyżem wchodzą: Kapłan i dzieci 

dwójkami…W czasie procesji do Kościoła śpiewamy… 
 

ŚPIEW PAN ORGANISTA: „OTO JEST DZIEŃ...” 3 razy 
 

 

Dzieci przyklękają obok ławek, przyklękają i wchodzą do ławek zająć miejsce. 

Następnie wszyscy w Kościele klękamy a dzieci na głos powtarzają 3 razy słowa modlitwy pozdrowienia: 
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NIECHAJ BĘDZIE POCHWLONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT  

TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW - AMEN. 
 

ŚPIEW PAN ORGANISTA: „JESTEŚ RADOŚCIĄ MOJEGO ŻYCIA…” 

 

2. ROZPOCZYNA SIĘ MSZA ŚWIĘTA. 
 

Kapłan:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  

Wierni:Amen. 

 

Kapłan pozdrawia wiernych: 

Najmilsi, dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci 

po raz pierwszy przyjmie Pana Jezusa do swojego serca. Jest to wielka chwila dla całej wspólnoty 

parafialnej, a szczególnie dla was, drogie dzieci. 

Od tej Mszy świętej będziecie korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego 

życie. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni. 

Rodzice proszą księdza Proboszcza o udzielenie ich dzieciom Pierwszej Komunii Świętej!!! 

Dwoje rodziców, którzy występują w imieniu wszystkich rodziców występują i mówią: 
 

 

MAMA p. Dominika D. 

Czcigodny Księże Proboszczu naszej parafii wojskowej. Przed kilkoma laty, z troską i 

miłością chrześcijańskich rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich 

o chrzest, o łaskę i o wiarę. To święte, Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcemy w 

nich podtrzymywać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem 

posyłaliśmy nasze dzieci na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i kochały Go, 

swoimi dziecięcymi sercami. 

 Dziś, wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła parafii wojskowej w Żaganiu, 

prosimy 

Cię Księże Proboszczu, o udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. 

 Was, kapłani, prosimy o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby dzieci nasze 

wytrwały 

w wierze swoich ojców, w czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła. 
 

Kapłan: 

Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy, więc to z wielką radością. Kochani 

Rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego 

przyjęcia Chrystusa w Eucharystii? 

 

 

TATA p. Dominika D. 

Tak. Dzieci te są dobrze przygotowane. Uczęszczały na katechizację, brały udział w 

Mszach świętych, są po spowiedzi świętej. My zaś, swoim życiem i modlitwą pomożemy im 

wytrwać w dobrym. 
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Kapłan: 

Wobec tu zgromadzonych Rodziców, Chrzestnych, zaproszonych gości i wszystkich naszych 

parafian, z radością Kapłańskiego serca udzielę zgromadzonym tu dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. 

 

 

Wszyscy- Bogu niech będą dzięki! 
 

 

 

Odczytanie wprowadzenia do Liturgii… 

CHŁOPIEC i DZIEDCZYNKA Wiktoria M. Filip H. 

//Podczas ostatniej wieczerzy, Pan Jezus zasiadł do stołu. Wziął chleb 

odmówił błogosławieństwo połamał go i podał swoim uczniom mówiąc; Bierzcie 

i jedzcie to" jest ciało moje. Tak dokonało się przedziwne wydarzenie w życiu 

Jezusa - Boga i Człowieka. 

//Jezus Chrystus postanowił dać nam ludziom, na sposób sakramentalny 

swoje Najświętsze Ciało i my w dniu dzisiejszym, po raz pierwszy przystąpimy 

do stołu Eucharystii. Cieszymy się bardzo tą Uroczystością i prosimy Was 

Kapłani, Rodzice, Chrzestni i wszyscy tu obecni - módlcie się za nami, abyśmy 

zawsze całym sercem słuchali słów Pana Jezusa i Jego Nauki. 
 

 

AKT POKUTY 

Kapłan: 
A teraz waszym zgromadzeni na Liturgii Mszy Świętej - śpiewem, przeprośmy za wszystko,  

co oddziela nas jeszcze od Chrystusa. 
 

ŚPIEW PAN ORGANISTA: „PANIE PRZEBACZ NAM...” 2 razy 

Kapłan: 
 Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nasdo życia 

wiecznego.  

Wierni:Amen. 
 

 

HYMN CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU - pan Organista  
 

 

Kapłan:Modlitwa - KOLEKTA 
 

 

3. LITURGIA SŁOWA 
 

I CZYTANIE // ZUZANNA G. 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego 

poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 

dni i mówił o królestwie Bożym. 
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecieochrzczeni Duchem Świętym”. 
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Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 

Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całejJudei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi”. 

 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do 

nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: „Wstań, ja też jestem 

człowiekiem”. 
Oto słowo Boże.  

PSALM: Mama p. Natalii Ż. 
 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, * 

Radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,  
Bo Pan Najwyższy i straszliwy, *  

Jest wielkim Królem nad całą ziemią. 

 
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

 

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *  

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.  

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *  

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. 
 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

 

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *  

hymn zaśpiewajcie!  

Bóg króluje nad narodami, *  
Bóg zasiada na swym świętym tronie. 

 

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba. 

 

 

II CZYTANIE//  Mateusz M. lub Maciej M.  
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy nich da wam 

światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom 

Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na 

wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale 
i w przyszłym. 

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia 

wszystko wszelkimi sposobami. 
Oto słowo Boże 

 

 

PSALM: -  Mama p. Natalii Ż. 
 ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 

     Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, 
     Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

     ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA 
 

 

Kapłan:EWANGEUA i KAZANIE 

Po kazaniu zapalenie świec od Paschału. 
 

 

4. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 
 

KOMENTARZ PRZED ZAPALENIEM ŚWIEC OD PASCHAŁU: 

Kapłan: 

Drogie dzieci, podobnie jak przy chrzcie św. wasi rodzice i chrzestni, zapalając świece od Paschału 

symbolizującego Chrystusa, zapalili światło Chrystusowej wiary w waszych sercach i umysłach, dziś 

również zapalają świece, od tego samego Paschału, jako znak wierności obietnicy podtrzymywania tego 
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światła, abyście wy drogie dzieci, łącząc się od dziś w pełniejszy sposób z Chrystusem Panem, postępowały 

zawsze jako dzieci światłości i trwając w wierze mogły wyjść kiedyś na spotkanie przychodzącego Pana. 

A wy, drodzy rodzice, pamiętajcie, że nadal macie obowiązek podtrzymywać to światło wiary, jakie 

zabłysło waszym dzieciom; swoim dobrym przykładem, modlitwą i ofiarą. 
 

 

OJCOWIE ZAPALAJĄ ŚWIECE OD PASCHAŁU. 

Ojcowie wracają środkiem kościoła, podchodzą do dziecka odwracają się do nich twarzami, kładą prawą 

rękę na głowie dziecka, przekazują świecę: i następuje - Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: 
 

Kapłan:Drogie dzieci! 

Wkrótce po waszym urodzeniu, każde z was zostało przyniesione do kościoła i ochrzczone w Imię 

Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wtedy to wasi rodzice, w waszym imieniu wyrzekali się szatana 

i grzechu, składali wyznanie wiary oraz zapewnienie, że wychowają was w tej wierze. 

 Dzisiaj już same, wiedząc kim jest Bóg, a czym grzech, świadomie wybierzecie Boga i życie 

wieczne, a wyrzekniecie się szatana i zła. 

Jako dzieci Boże, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie swoją wiarę, otrzymaną na Chrzcie 

świętym. Wszyscy pozostali wierni, wspominając swój własny chrzest i Pierwszą Komunię świętą, niech 

przyłączą się do tych wyrzeczeń i wyznania wiary: 
 

Tekst wyznania Wiary i przyrzeczeń dzieci… 

 

K.: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?  

W.: WYRZEKAM SIĘ. 

K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?  

W.: WYRZEKAM SIĘ. 

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

W.: WYRZEKAM SIĘ. 

K.: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?  

W.: WIERZĘ. 

K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 

umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

W.: WIERZĘ. 

K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie 

grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

W.: WIERZĘ. 

 

 

Pytam Was drogie dzieci: 
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K.: Czy przyrzekacie z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boże i kościelne?  

W.: PRZYRZEKAMY. 

K.: Czy przyrzekacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?  

W.: PRZYRZEKAMY. 

K.: Czy przyrzekacienie sięgać i nie stosować żadnych używek które szkodzą waszemu zdrowiu? 

W.: PRZYRZEKAMY. 

 

 

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. 

W.: AMEN. 

Kapłan kropi wszystkich wodą święconą… 

 

 

ŚPIEW PAN ORGANISTA: „COM PRZYRZEKŁ BOGU...” 
 

 

MODLITWA WIERNYCH 

K.: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego Stołu Swego 

Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne. 
 

Dziewczynka/ Martyna B. 

Módlmy się za nasze dzieci, które dzisiaj przystąpią do Stołu Pańskiego, aby wzrastały 

w wierze i łasce u Boga i ludzi. - Ciebie prosimy. 

 

Chłopiec/ Sebastian A. 

Prośmy za nasze rodziny, za wszystkich wychowawców i duszpasterzy, aby zgodna 

współpraca gwarantowała chrześcijańskie wychowanie naszych dzieci. - Ciebie prosimy. 

 

Dziewczynka/ Emilia G. 

Módlmy się za Papieża Franciszka, aby Bóg strzegł jego życia i darzył go zdrowiem, dla 

dobraKościoła i całego świata. - Ciebie prosimy. 

 

Chłopiec/ Bartosz M. 

Módlmy się za cały Lud Boży, aby uważnie słuchał słowa Bożego i karmił się 

Chrystusem Eucharystycznym.     - Ciebie prosimy. 
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Dziewczynka/ Zuzanna M. 

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo i chrzestnych, aby Bóg darzył ich 

zdrowiem i swymi łaskami.     - Ciebie prosimy. 

Chłopiec/ Maciej L. 

 Módlmy się za wszystkie dzieci na świecie, aby miały szczęście należenia do Pana 

Jezusa, tak, jak mydzisiaj.     - Ciebie prosimy. 
 

Kapłan: Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy oraz udziel wszystkim, 

których posilasz przy Stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa 

Pana naszego. 

W.: Amen. 
 

 

Po modlitwie kapłana formuje się procesja z darami, dzieci niosą dary do ołtarza, Chłopiec Grzegorz 

GÓRSKIczyta komentarze… 
 

DARY OŁTARZA: 

   ŚWIECA   -  NATALIA Ż. 

                                             HOSTIA I PUSZKA  - MARIA W. 

   WINO I WODA                 -  HANNA M. 

   CHLEB                   -  SEBASTIAN W. 

   DAR OŁTARZA    -  

   BIAŁE RÓŻE   -  MICHALINA O. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 

 

 

 
 

ŚPIEW PAN ORGANISTA: „OFIARUJE TOBIE PANIE MÓJ...” 
 

5. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

Po ofiarowaniu darów i pieśni, kapłan mówi: 

K.: Módlciesię, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. 

W.: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i 

całego Kościoła świętego. 

Następnie kapłan z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę nad darami; po jej zakończeniu wszyscy 

odpowiadają: Amen. 
 

 

ŚPIEW: ŚWIĘTY, ŚWIĘTY... - PAN ORGANISTA  

ŚPIEW: OJCZE NASZ…- PAN ORGANIST 

ŚPIEW: BARANKU BOŻY… - PAN ORGANISTA 
 

 

6. KOMUNIA ŚWIĘTA 
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Najpierw przez środek do komunii przystępują TYLKO dzieci, po ich zakończeniu do 

komuniiprzystąpią wszyscy obecni w kościele. 
 

 

ŚPIEW NA KOMUNIE:- „Jeden Chleb co zmienia się w Chrystusa Ciało…” - PAN ORGANISTA  

ŚPIEWNA KOMUNIE:  
 

 

6. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

ŚPIEW:- „Wielką radość w sercu swym dzisiaj mam…” Pan Organista 
 

 

 

Kapłan – Modlitwa po Komunii… 

 Dalsze podziękowania – KAPŁANOM, RODZICOM I WSZYSTKIM OBECNYM… 
 

 

CHŁOPIEC: // KACPER M. 

Ukochany Jezu w bieli Najświętszej Hostii - Sam stąpiłeś w nasze serca, aby 

życie z nami dzielić. //Nie będzie trudno razem z Nim za rękę iść w nieznane, bo 

zawsze bije obok nas Serce naszego Pana. 

CHŁOPIEC: // PIOTR CZ. 

Drodzy Kapłani!!!Dziękujemy Wam za głoszone Słowo Boże, za sprawowanie 

Eucharystii i trud Spowiedzi Św.  

//Życzymy Wam, aby Jezus w Hostii ukryty błogosławił Wam w Kapłańskim 

życiu. 

CHŁOPIEC: //  DOMINIK D. 

Kochani Rodzice my Was dziś prosimy szczerze wspierajcie nas w Chrystusa 

Wierze. //Byśmy odważni byli, i choć tak bardzo mali mężnie swą wiarę 

wyznawali. 

//Tatusiu i Mamusiu - czuwajcie nad nami by nikt z serc naszych nie wyrwał 

Boga. Abyśmy nigdy nie zostali sami - i aby tej radości nie zabrała trwoga 

DZIEWCZYNKA: // WIKTORIA M. 

Tato i Mamo droga za waszą dobroć, miłość i szczere oddanie 

Przyjmijcie od nas podziękowanie - A Pan Bóg niech wam za to wszystko 

wynagrodzi.  

My wam swą wdzięczność okażemy, za Was codziennie modlić się będziemy!!! 

Dziewczynka: / NATALIA M. 

W tym radosnym dniu chcemy podziękować Nauczycielom i Wychowawcom, 

//Rodzicom Chrzestnym, Babciom i Dziadkom, //Siostrom i Braciom oraz 

wszystkim przybyłym gościom na tę Uroczystość, //aby z nami dzielić radość z 

pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Bóg zapłać!!! 
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RODZICE DZIĘKUJĄ KAPŁANOM – 
Mama p. Laury M. 

 

Czcigodny Księże Proboszczu  

Drodzy Księża i Rodzice! 

 Dzień dzisiejszy jest dla nas dniem bardzo radosnym. Dzieci nasze pierwszy 

raz przystąpiły doSakramentu Pokuty i Komunii Świętej. 

Drodzy Księża! Wy dobrze wiecie jak bardzo ojciec i matka kocha swoje 

dziecko. Tylko Wy Kapłani, w każdym momencie życia tych dzieci, 

przychodzicie nam z pomocą, która jest od Boga. Kościół przez swoich kapłanów 

udzielił im chrztu świętego, uczy ich prawd wiary świętej, mówi im o Bogu, 

kształtuje ich młode serca i umysły według Bożej prawdy i nauki, duchowo 

przygotowuje ich do życia. 

W dniu dzisiejszym, za trud katechizacji, za formowanie ich dziecięcych sumień, 

za prowadzenie ich do Boga, za pierwsze rozgrzeszenie, za Mszę świętą i 

modlitwę, za Słowo Boże i Boga w Komunii świętej; w imieniu wszystkich 

rodziców, składamy Wam serdeczne i gorące: - Bóg zapłać!A gdy będzie im 

trudno iść przez życie, wspierajcie je swoimi modlitwami. Natomiast, gdy 

dorosną, niech będą waszą i naszą radością i chlubą.    WRĘCZENIE 

KWIATÓW PROBOSZCZOWI 

 

 

Ksiądz Proboszcz:  

Ogłoszenia duszpasterskie i słowo życzeń dla dzieci i ich rodziców 
 

POŚWIĘCENIE I ROZDANIE CHLEBKÓW, OBRAZKÓW. 

Modlitwa poświęcenia CHLEBA i OBRAZKÓW 

Kapłan:Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław + ten chlebki 

na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym 

zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wierni: Amen. 
 

Kapłan: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 
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pierwszokomunijne. 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 

wieków. 

Wierni: Amen. 
 

ŚPIEW NA ROZDANIE CHLEBKÓW I OBRAZKÓW: - "PANIE DOBRY JAK CHLEB... " 
 

 

1. Rozdanie chlebków i różańca - dzieci podchodzą jak do komunii. 

2. Rozdanie obrazków i modlitewników – ksiądz wyczytuje a dzieci podchodzą. 
 

 

UROCZYSTE BŁOGOSLAWIEŃSTWO – po błogosławieństwie ksiądz z asystą wychodzi… 

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE: - „Pod Twą obronę Ojcze na niebie…”LUB „ABBA OJCZE” 
 

 

- ZDJĘCIE ZBIOROWE PRZY OLTARZU 

- MOZLIWOŚĆ ZDJĘCIA Z RODZINĄ  

 

KONIEC UROCZYSTOŚCI 


