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Uroczystość I Komunii Świętej Siedlce 2020 

 

(dzieci stoją przed ławkami rodzice obok nich) 

(Po przyjściu kapłana do dzieci) 

 

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Wierni: Amen. 

K: Kochane dzieci! Gdy byłyście małe, wasi rodzice przynieśli was do kościoła i tutaj 

przyjęliście Chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście 

żyły w zjednoczeniu z Jezusem. Dzisiaj Jezus Chrystus na nowo was wzywa do zjednoczenia 

ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię 

świętą. 

 

K: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wejrzyj 

łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Życia. Uczyń ich serca 

godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Panie, 

zgromadź dzieci i rodziców przy wspólnym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

W: Amen. 

 

(Kapłan kropi dzieci wodą święconą lub błogosławi) 

 

Prośba dzieci o błogosławieństwo. 

 

Dziewczynka:  

W dniu Pierwszej Komunii świętej 

Gdy mamy przyjąć do serca Boga, 

Co było złego już nie pamiętaj, 

Tato kochany i Mamo droga. 

 

Chłopiec: 

Wznieście swe dłonie błogosławiące,  

Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,  

Byśmy z Panem Jezusem dziś zjednoczeni, 

Nigdy od niego nie odstąpili. 
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Błogosławieństwem waszym wzmocnieni 

W łasce u Boga, na co dzień żyli. 

 

Błogosławieństwo rodziców (rodzice powtarzają po kapłanie): 

 

Błogosławieństwo ojca twego i matki twojej/ 

niech ci towarzyszy do Ołtarza Pańskiego/ 

i na całej drodze twego życia/ 

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

 

(Rodzice błogosławią dzieci, następnie wszyscy wchodzą do ławek) 

 

Prośba rodziców o udzielenie sakramentu Eucharystii 

 

Ojciec: Blisko dziesięć lat temu Pan Bóg powierzył nam, rodzicom, bardzo cenny skarb, nasze 

dzieci, potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do kościoła, by je ochrzcić, aby stały się dziećmi 

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

tamto przyrzeczenie ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo 

gorąco pragniemy, aby wyrosły na dobrych ludzi, 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 życiu Komunii świętej. 

 

K: Czy dzieci te są do tego odpowiednio przygotowane? 

 

Matka: 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 na miarę naszych możliwości staraliśmy się im przekazać 

prawdy wiary i wychowaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, że w 

przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębieniem 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. 

 

K: Głęboko w to wierzę i ufam, że każdy z nas będzie starał się dać im dobry przykład życia 

chrześcijańskiego. Błagajmy o to Boga we wspólnej modlitwie śpiewając hymn uwielbienia. 
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Chwała na wysokości Bogu 

Kolekta 

PIERWSZE CZYTANIE     Pwt 8, 2-3. 14b-16a 
W czasie wędrówki do ziemi obiecanej  
Bóg żywił lud manną 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. 

Mojżesz powiedział do ludu: 

« Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził twój Pan Bóg przez 
te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w 
twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani 
twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje 
człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. 

Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z 
domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów 
jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził 
wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali 
twoi przodkowie ». 

Oto słowo Boże. 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY 
 Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a) 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

 12 Chwal, Jerozolimo, Pana, * 
  wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
 13 Umacnia bowiem zawory bram twoich * 
  i błogosławi synom twoim w tobie. 

Refren. 

 14 Zapewnia pokój twoim granicom * 
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
 15 Śle swe polecenia na krańce ziemi, * 
  i szybko mknie Jego słowo. 

Refren. 
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 19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
  Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
 20 Nie uczynił tego dla innych narodów. * 
  Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Refren. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 6, 51 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

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

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

EWANGELIA J 6, 51-58 
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  
a Krew moja jest prawdziwym napojem 

 Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus powiedział do Żydów: 

« Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata ». 

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: « Jak On może nam dać 
swoje ciało na pożywienie? » 

Rzekł do nich Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie 
będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie 
posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, 
który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki ». 

Oto słowo Pańskie. 
 

Homilia 
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(Po homilii zapalamy świece od Paschału, ministranci pomagają)  

 

Kapłan: Drogie dzieci, drodzy rodzice i goście zgromadzeni na Eucharystii, wobec Boga w 

Trójcy Świętej Jedynego i Kościoła, wyznajmy naszą wiarę: 

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

Wierni: Wierzę. 

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, 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. 

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

Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

W: Amen. 

 

 

 

Modlitwa wiernych (dzieci podchodzą do pierwszego stopnia ołtarza, robią skłon i odwracają 

się w stronę ławek. Następnie odczytują wezwania) 

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem 

Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy… 

 

2. Módlmy się za Ojca świętego papieża Franciszka, naszego Biskupa Kazimierza, kapłanów i 

diakonów, błogosław im w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź 

drogą świętości. Ciebie prosimy… 

 

3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby cieszyli się darem 

głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością życia. Ciebie prosimy… 

 

4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii świętej, aby Eucharystia 

złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy… 
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5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia 

dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy… 

 

6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia 

wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy… 

 

7. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z 

ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy… 

 

Liturgia Eucharystyczna 

Komentarz do procesji z darami (niesione są w odpowiedniej kolejności: świeca, wino, woda, 

hostia) 

 

Komentarz (czytamy podczas podchodzenia dzieci z darami do kapłana) 

 

Przyjmij Panie w symbolu płonącej świecy naszą wdzięczność za otrzymany przed laty 

sakrament Chrztu świętego. Przyjmij również Hostię i wino, które staną się za chwilę Twoim 

Ciałem i Krwią. Włącz nas w Swoją świętą ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania 

się z Tobą w Najświętszym Sakramencie. 

 

Sposób przystępowania do Komunii św. zostanie podany na próbie. 

 

Podziękowania na końcu 

 

Wspólne zdjęcie po Mszy św. 

 


