Scenariusz I Komunii Św. W roku 2017
Oto jest dzień
Zbiórka dzieci przed kościołem lub w przedsionku.
Ksiądz wita dzieci i kropi wodą.
Błogosławieństwo dzieci przez rodziców.
Rodzice idą do ławek a Ksiądz pozostaje z dziećmi i przy wspólnym śpiewie wprowadza do kościoła. Będzie okazja do
rozmowy dzieci z Księdzem
Na wejście pieśń:

Kiedyś o Jezu chodził po świecie
Rozpoczęcie Mszy św.
Kapłan: W Imię Ojca i Syna i Ducha św.
Wierni: Amen
K:
W: I z duchem Twoim
Mowa księdza do dzieci i rodziców
Prośba rodziców: matka i ojciec.

Pan Chrzanowski
I:

Drogi 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.
W sercach naszych dzieci rozwijaliśmy wiarę, poprzez wspólne rozmowy o Bogu, udział w
niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia. W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni,
którzy 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.
Irenka Wancerska

Wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię Księże Proboszczu, abyś w czasie tej
uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom I Komunii świętej. Pragniemy, aby nasze
dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w
umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą szczęśliwe. Wraz z chlebem i
winem składamy nasze radości i smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. Wszystkich
zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.
II:

Chwała na wysokości Bogu

Ksiądz idzie usiąść a rodzice wychodzą do czytań
I czytanie: Andrzej Pakulniewicz

Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do
gniewu, bogaty w łaskę i wierność».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie
życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».
Oto słowo Boże.
Psalm: Agnieszka Kuśmierzak
Psalm: Refren:

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje †
pełne chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Refren.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Refren.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Refren.

II czytanie: Iwonka

Pakulniewicz

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni,
pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z
wami wszystkimi!
Oto słowo Boże.
Agnieszka Kuśmierzak

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia
Homilia
Wyznanie wiary
Modlitwę wiernych można czytać z ambonki

MODLITWA POWSZECHNA
Oliwia, Julia, Marcin, Staś
Oliwa
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...

Julia L
3. 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...

4. Panie Jezu, Chlebie Życia, zamieszkaj na zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Cię do
siebie. Ciebie prosimy...

Marcin
5. Jezu, Dobry Nauczycielu, obdarz potrzebnymi łaskami naszych, wychowawców, katechetów, nauczycieli i
opiekunów. Ciebie prosimy...

6. Panie Jezu jednoczący z Bogiem, przyjmij wszystkich zmarłych, aby cieszyli się szczęściem wiecznym w niebie.
Ciebie prosimy...

Staś
7. Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie
przyjmowali do naszych serc. Ciebie prosimy...

8. Jezu Miłości Nieskończona, prosimy Ciebie o pokój na świecie, aby ludzie wybaczali sobie nawzajem krzywdy i
jednoczyli się w imię Twojej Miłości. Ciebie prosimy...

PROCESJA

Z DARAMI

Procesja z darami: PIEŚNI: Ofiaruję Tobie Panie mój
Komentarz do procesji z darami (czyta dziecko z ambonki) Hubert
Dary niesie czwórka dzieci: Julia Pijwoda, Norbert, Karol, Paulinka
. ………………………………… - Dar dla naszej parafii składany w ofierze od rodziców dzieci
przystępujących dziś po raz pierwszy do Komunii Świętej.
KWIATY - symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii. Prosimy Cię Jezu, przemieniaj
nasze serca i wypełnij je swoją miłością.
WINO i WODĘ, – które złączą się w jeden napój duchowy. Tak jak woda łączy się z winem,
tak nas połącz na wieki z Tobą Jezu Chryste.
CHLEB EUCHARYSTYCZNY, – który przemieniony zostanie w Ciało Chrystusa. Dobry Boże,
spraw, aby stał się dla nas pokarmem na życie wieczne.

EUCHARYSTIA
Obrzęd komunii
PIEŚNI:
"Pan Jezus już się zbliża"; „Panie Dobry jak Chleb”; „Chrystus Pan karmi nas” inne pieśni w razie potrzeby

Na uwielbienie piosenka: Moją prawą ręką – śpiewają dzieci
Modlitwa po komunii św.
K: Módlmy się
Kapłan odmawia modlitwę po Komunii.
W: Amen

PODZIĘKOWANIA
Podziękowania dzieci ( 4-ro dzieci): Kuba, Kalinka, Ewelinka, Weronika

Kuba
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: Czcigodny Księże Proboszczu, dziękujemy Ci za to, że poprzez kapłańską posługę wskazujesz nam drogę do
świętości i troszczysz się o nasze zbawienie.

Kalinka
Dziecko III: Słowa wdzięczności kierujemy do Was, kochani Rodzice, za waszą miłość i codzienną troskę, którą nas
codziennie otaczacie.

Dziecko IV: Dziękujemy również naszej Katechetce Pani Beacie, która trwała z nami przez cały okres przygotowań do
przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej.

Ewelinka
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: Dziękujemy Wszystkim, którzy nam dopomogli w sposób uroczysty przeżyć ten dzisiejszy dzień; Panu
organiście, służbie ołtarza i dla wszystkich prosimy Pana Boga o łaski

Weronika
Dziecko VII: Wybieram Cię Jezu na przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach mego życia.
Dziecko VIII: Stań się Jezu dla mnie Moją pieśnią wesela. Szukałem Prawdy - Znalazłem Przyjaciela
Podziękowania rodziców:

Magdalena Libera

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 za 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.
Podarowanie prezentu i kwiatów Księdzu w trakcie czytania podziękowania rodziców.

Wiliam Smith i

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PIEŚN:
Panie Jezu zabierzemy Cię do domu

1. Panie Jezu zabierzemy Cię do domu.
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu.
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
bo gorąco Panie Jezu Cię kochamy.
2. Razem z Tobą, będzie u nas Twoja mama,
Żeby nasza już nie była, nigdy sama.
Święty Józef tatusiowi dopomoże,
i grzeczniejsze będą dzieci z Tobą Boże.

