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Procesja i wejście do kościoła z piosenką :”Do Twojej świątyni
II. OBRZĘDY WSTĘPNE W KOŚCIELE:

I PRZED KOŚCIOŁEM
Piosenka : Uroczysty dzień
NA PAMIĘĆ )

- znak krzyża , a po nim prośba rodziców o udzielenie dzieciom pierwszej
komunii św.

zawitał

(wszystkie dzieci-

- celebrans z asystą przychodzi do zgromadzonych dzieci mówi:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
- Dzieci odpowiadają:
Na wieki wieków Amen
- Następnie wszystkie mówią RAZEM:
W Twojej osobie Chrystusa witamy
Czcigodny Księże Proboszczu
My za tobą podążamy
Ty Jezusa chciej nam dać
- słowa Księdza Proboszcza.
DZIECI RAZEM
W dniu pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Mamusiu droga, Tatusiu kochany
- Błogosławieństwo rodziców dla dzieci:
Ojciec: (kładąc ręce na głowę dziecka, powtarza za kapłanem)
Błogosławieństwo twego ojca niech ci towarzyszy
do ołtarza pańskiego i na całej drodze życia.
Matka: (kładąc ręce na głowę dziecka, powtarza za kapłanem)
Błogosławieństwo twej matki niech idzie z tobą,
Maryja nasza orędowniczka niech cię otoczy opieką,
a Bóg niech zawsze błogosławi.

Dziecko JAWOROWSKA LENA
Kochany Księże Proboszczu. My dzieci z Parafii Matki Bożej
Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach przez katechezę
i pierwszą spowiedź świętą, przygotowaliśmy nasze serca na
przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o odprawianie Mszy świętej
w intencji naszej oraz naszych rodziców i chrzestnych.
Rodzic 1 PAŃSTWO JAWOROWSCY
Czcigodny Księże Proboszczu!
Przed kilku laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców
przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła prosząc dla nich o
Chrzest Święty. Dzisiaj, ponownie przyprowadzamy je do
kościoła, ponieważ 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.
Rodzic 2
Staraliśmy się jak najlepiej przygotować nasze dzieci do tego
ważnego wydarzenia. Dbaliśmy o ich wychowanie religijne. W
domu staraliśmy się im przekazać prawdy wiary. Świadomi
doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię Drogi Księże
Proboszczu, abyś pozwolił im dzisiaj w pełni uczestniczyć w
Eucharystycznej Uczcie Jezusa.
Kapłan:
Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć
Chrystusa w Pierwszej Komunii Świętej
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- chwała na wysokości Bogu
( O Eucharystii, nr 10, str. 439Msze św. wotywne)
III PIERWSZE CZYTANIE PAN BECZKO
Czytanie z Księgi Rodzaju.
W owych dniach Melchizedek, Król Szalemu, wyniósł
chleb i wino; a ponieważ był 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 dziesiąta część ze wszystkiego
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY TOLA NIEMOTKO

( O Eucharystii, nr 10, str. 450 Msze św. wotywne)
IV DRUGIE CZYTANIE PANI JAWOROWSKA
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:
„Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie
to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”.
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże

Ref. Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego.
1. Pan jest moim Pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć,
na zielonych pastwiskach.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.(2x) TOLA NIEMOTKO

2. Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach,
przez wzgląd na swoją chwałę.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.(2x)

3. Dobroć i łaska pójdą ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je a one idą za mną.

-

HOMILIA
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V MODLITWA WIERNYCH

VI DARY OFIARNE:

1. Boże, Ty powierzyłeś troskę o Twój Kościół, Papieżowi
Franciszkowi, wspieraj go Swoją mocą i utwierdzaj w miłości.
Ciebie prosimy... KULIKOWSKA ANIA

1
ŚWIECA MAMA ZOSI SMARŻEWSKIEJ
PO OBU STRONACH MAMY SMARŻEWSKA ZOSIA i
DĄBRÓWKA ZUZIA

2. Panie prosimy Cię o potrzebne dary dla wszystkich biskupów
i kapłanów, aby z prostotą i miłością mogli służyć wszystkim
dzieciom kościoła. Ciebie prosimy... SZNEL WIKTORIA

2.

PISMO ŚWIĘTE PIEKARSKI FILIP

3.

KWIATY RAFAŁKO DARIA

4.
DAR OŁTARZA RODZICÓW- BEATA i MAREK
………GRYGO
3. Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do nas w Białym Chlebie,
pomóż nam zrozumieć, że Ty Jesteś największym skarbem
naszego życia i Przyjacielem. Ciebie prosimy...BAWORSKA
MAJA

5.
KARTKI I SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ NIECIECKI
………BRAJAN
OBIETNICE RODZICÓW, NIECIECKA BEATA

4. Dobry Boże opiekuj się naszymi kochanymi rodzicami,
rodzeństwem i rodzicami chrzestnymi. Obdarz ich swym
błogosławieństwem i zdrowiem. Ciebie prosimy... MAZUR
DAWID

5. Prosimy za nasze rodziny, za wszystkich nauczycieli
i wychowawców, aby przez zgodną współpracę pielęgnowali
wartości ludzkie i chrześcijańskie.
Ciebie prosimy...
DZIEKOŃSKA MAJA
6. Panie stwórz w nas zgromadzonych wokół Twego ołtarza
serca czyste i prawe, byśmy przynosili owoce dobrych czynów
ku Twojej chwale. Ciebie prosimy...ZDUNEK WOJTEK

6.

ZESZYTY, FRANEK G. SUT SZYMON (3C)

7

CHLEB, RODZICE SZYMONA SUT

8

WINO I WODA. JAWOROWSKI MATEUSZ
ŻERAŃSKI NATAN

9.

HOSTIA, HRYNIEWICKI JULEK
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PROCESJA Z DARAMI NATALIA ŻUKOWSKA
Komentarz przed rozpoczęciem niesienia darów i tańca:
Za chwilę, do ołtarza zbliży się procesja z darami, które
składamy Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co
kryje się w naszych sercach. Panie Jezu jako symbole tego
wszystkiego, co kryje się w naszych sercach przynosimy Ci do
ołtarza:
1 PŁONĄCA ŚWIECA - to znak że wśród nas obecny jest Jezus.
2.
PISMO ŚWIĘTE - Słowo Boga, który do nas mówi
3.
BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW jest znakiem, że
chcemy być darem dla innych.
4.
DAR OŁTARZA NASZYCH RODZICÓW- niech on
będzie znakiem ich troski o naszą świątynię
5.
Nasze KARTKI
PIERWSZEJ SPOWIEDZI
ŚWIĘTEJ i OBIETNICE NASZYCH RODZICÓW, że dziś
nie będzie alkoholu na naszych stołach pod żadną postacią.
6.
ZESZYTY, w których jest nasza całoroczna praca,
przygotowująca do spotkania z Jezusem w Eucharystii.
7.
CHLEB, owoc pracy utrudzonych rąk naszych rodziców.
Pomóż nam szanować chleb i dzielić się nim z potrzebującymi
8.
WINO I WODA. Spraw, Panie, abyśmy tak jak i one
stali się jednym w Twojej miłości.
9.
HOSTIA, która za chwilę stanie się Ciałem Pana Jezusa,
które po raz pierwszy przyjmiemy do serca.

Piosenka: Ofiaruje Tobie Panie mój
VII. OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ
Po słowach kapłana: „oto Baranek Boży…”
…..Panie nie jestem godzien……… wiersz
RAZEM:

Pragniemy przyjąć Jezusa
Pod postaciami chleba i wina.
Wtedy Jezus obdarzy nas życiem
I będziemy żyć na wieki. Amen

RAZEM Dziękczynienie dzieci po Komunii świętej :
O mój Jezu witam Cię, o mój Jezu kocham Cię.
Pozostań ze mną przez wszystkie życia dni.
Chroń od złego, obdarz łaską i Miłością Twą
A jeśli w potrzebie przybiegnę do Ciebie,
Przygarnij i wysłuchaj mnie. Amen
Piosenka Uroczysty dzień Komunii
EMIL BECZKO 1 zwr.
ŚWIERZBIŃSKA KAJA 2 zwr.
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VIII PODZIEKOWANIA NA ZAKOŃCZENIE
Podziękowanie kapłanom przez dzieci i rodziców
Dziecko 1 PATRYK ZALEWSKI
Dziękujemy Tobie Księże Proboszczu i wszystkim Kapłanom za
pierwsze w naszym życiu rozgrzeszenie.
Dziękujemy, że Waszą
postawą pełną cierpliwości,
wyrozumiałości i pasterskiej miłości.
Dzięki wam,
zobaczyliśmy, jak dobry i miłosierny jest nasz Pan. Bóg zapłać
Rodzic 1 PAŃSTWO ZALEWSCY

Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Księża
W imieniu szczęśliwych rodziców, pragniemy
wszystkim podziękować za dzisiejszy dzień. Wy wiecie
jak bardzo ojciec, matka, kochają swoje dziecko.
W każdym momencie życia tych dzieci, przychodzicie
nam z pomocą, która jest od Boga. Gdy będzie trudno
iść im przez życie, wesprzecie nasze prośby i modlitwy.
Za dzisiejszą Eucharystię i Słowo Boże, za Jezusa
w Komunii Świętej udzielonej naszym dzieciom
serdecznie dziękujemy.
Rodzic 2
Za chwilę opuścimy progi tej świątyni. Nasze rodziny
będą Bogiem silne, nasze dzieci razem z nami będą już
mogły w pełni uczestniczyć we Mszy świętej.
Pragniemy wychowywać je w duchu Ewangelii i nauki
Kościoła, pragniemy być dla nich wzorem i przykładem
życia chrześcijańskiego. Na to trudne i jakże
odpowiedzialne zadanie prosimy o błogosławieństwo
i modlitwę w naszej intencji.

Podziękowania dla rodziców
Dziecko 1 ŁOBACZ MARCIN
Dziękuję Ci Mamusiu słowem i gestem!
Dziękuję Ci Tatusiu za to, że jesteś!
Żadne słowa i skarby nie są w takiej cenie,
Jak od mych narodzin Wasze poświęcenie.
Dziecko 2 ŁOBACZ EMILIA
Za waszą miłość, rodzinne ognisko,
Za troskę i czuwanie przy mnie blisko.
Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza
Będą dla Was siłą, mocą i wsparciem.
piosenka dla rodziców: Pan Jezus także mamę miał
Dziecko 3

MAGNUSZEWSKI BARTEK

Bardzo dziękujemy wszystkim tutaj zgromadzonym
kochanym Gościom - naszym Babciom i Dziadkom, Rodzicom
chrzestnym, Rodzeństwu, wszystkim bliskim i znajomym, za
przybycie na dzisiejsze wielkie nasze święto i radowanie się
razem z nami.
Dziecko 4 KULIKOWSKA ZOSIA
Dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły, naszym Paniom
Wychowawczyniom i Nauczycielom . Jest nam bardzo miło, że
możemy wspólnie z Wami cieszyć się szczęściem dzisiejszego
dnia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami wtedy, gdy
przeżywamy coś wielkiego i swoją obecnością nas wspieracie.
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Dziecko 5 RUTKOWSKA PATRYCJA
Dziękujemy tym, którzy pomogli nam w pięknym przeżyciu
dzisiejszej Mszy świętej:
- Siostrze zakrystiance, która ofiarnie czuwa w tej świątyni
- Pani Iwonie, która upiększyła wystrój naszego kościoła
- Panu Organiście i Pani Beacie , za piękną oprawę muzyczną,
Dziękujemy wszystkim, którzy swoją życzliwością towarzyszą
nam w tych cudownych chwilach naszego życia. Módlcie się za
nas, byśmy wytrwali w dobrym.
+++++++++++++++++++++++
IX POŚWIECENIE CHLEBÓW WINNICKI GABRYŚ

Dziecko 6 Prośba o poświęcenie chlebków:
Czcigodny Księże, prosimy, abyś pobłogosławił chleb, który
zaniesiemy do naszych domów, by dzielić się nim i przedłużać
świętowanie naszej uroczystości w gronie rodzinnym.
A Wy, kochani Rodzice, pokażcie nam jak świętować, by Jezus
czuł się dobrze w naszych sercach i w naszych rodzinach.
---------------------MODLITWA NA POŚWIĘCENIE CHLEBÓW. (kapłan)

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz
życie światu. Pobłogosław ten chleb na pamiątkę chleba, którym
nakarmiłeś lud słuchający Cię wytrwale na pustkowiu, i który po
swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla
swoich uczniów.
Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
KONIEC MSZY ŚWIĘTEJ

RAZEM
Przed kościołem: kiedy dzieci będą czekały na przyjście kapłana

W Twojej osobie Chrystusa witamy
Czcigodny Księże Proboszczu
My za Tobą podążamy
Ty Jezusa chciej nam dać
Przed kościołem: kiedy kapłan przyjdzie i dzieci będą prosić o błogosławieństwo
Rodziców

W dniu pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Mamusiu droga, Tatusiu kochany
Przed Komunią: po słowach :”oto Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata……………”

Pragniemy przyjąć Jezusa
Pod postaciami chleba i wina
Wtedy Jezus obdarzy nas życiem
I będziemy żyć na wieki. Amen
Modlitwa po Komunii

O mój Jezu witam Cię, o mój Jezu kocham Cię.
Pozostań ze mną przez wszystkie życia dni.
Chroń od złego, obdarz łaską i Miłością Twą
A jeśli w potrzebie przybiegnę do Ciebie,
Przygarnij i wysłuchaj mnie. Amen

