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UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 
W PARAFII pw. M.B. OSTROBRAMSKIEJ w SZUFNAROWEJ 

Niedziela Trójcy Przenajświętszej - 07 czerwca 2020 r. 

 

1. Słowo ks. Proboszcza. 

2. Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców: 

 

Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo. 

 Błogosław Ojcze, błogosław Matko – dłońmi swoimi. 

     Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.   

 

     Na świętą chwilę w radości czy w udręce 

     Niech błogosławią nam rodziców ręce.      / wszystkie dzieci/ 

 

Błogosławieństwo Ojców: 

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

W imię Ojca i Syna, i Ducha Św. 

 

Błogosławieństwo Matek: 

Błogosławieństwo Twej Matki niech idzie z tobą. Maryja, Wspomożycielka Wiernych, niech cię 

otacza swoja opieką. W imię Ojca i Syna, i Ducha Św. 

 

4. Po pozdrowieniu – prośba rodziców o udzielenie I Komunii Dzieciom 

Przed kilku laty, z troska i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci                  

do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o laskę i wiarę. To święte Boże życie, które otrzymały                    

na chrzcie, chcielibyśmy w nich podtrzymywać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy mówiliśmy im 

 o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały                       

Go swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła parafialnego 

prosimy was, kapłani, abyście w czasie tej uroczystej Mszy Św. udzieli naszym dzieciom I Komunii Św. 

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

swoich ojców i w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.     

 

Pytanie ks. Proboszcza: 

Czy są dobrze przygotowani? 

 

Odpowiedz rodziców: 

Tak dzieci te są dobrze przygotowane. Uczęszczały przez dwa lata na katechizację. Brały udział                 

w Mszach Św., są po spowiedzi św. My zaś, swoim życiem i modlitwa pomożemy im wytrwać  w dobrym.      

 

5. Wejście procesyjne do Kościoła. 

6. Pieśń na wejście: „Być bliżej ciebie chcę.” 

7. Pieśń przed czytaniami: Otwórz me oczy.  /w zależności czy będzie śpiew przed ewangelia/ 

 
PIERWSZE CZYTANIE: 
Czytanie z Księgi Wyjścia - Wj 34, 4b-6. 8-9 

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». 
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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 RESPONSORYJNY: - Dn 3, 52. 53-54. 55-56  

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. 
 
DRUGIE CZYTANIE:  
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

2 Kor 13, 11-13 

 

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. 

 

Pieśń przed Ewangelią: Przyjdź Duchu Święty. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja Ap 1, 8 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,                                                                                         

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.  

Alleluja, Alleluja, Alleluja 
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EWANGELIA:                                                                                                                             
Słowa Ewangelii według świętego Jana  J 3, 16-18  

Jezus powiedział do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,                         

nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 

potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;                    

a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego». 

Oto słowo Pańskie. 

8. Homilia  

 

ODNOWIENIE PRZYŻECZEŃ CHRZCIELNYCH 

 

9. Modlitwa powszechna: 

 

Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który karmi nas przy stole 

eucharystycznym, aby umocnić nasza wiarę i obdarzyć nas życiem wiecznym. 

 
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie karmił wszystkich ludzi Chlebem eucharystycznym.  

 

2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby otwierał Chrystusowi granice państw 

 i drzwi serc wszystkich ludzi.  

 

3. Módlmy się za dzieci, które dzisiaj pierwszy raz przyjmą Komunie Święta, aby mocno ukochały                    

Pana Jezusa i pozostały mu wierne na każdy dzień.  

 

4. Módlmy się za naszych kochanych Rodziców, za chrzestnych, za nasze babcie 

i dziadków; Boże, daj im zdrowie, sił do pracy i pomagaj na każdy dzień.  

 

5. Módlmy się za dzieci chore, przebywające w szpitalach, niepełnosprawne, za dzieci  

w domach dziecka, za te, którym nie pozwolono spotkać się z Jezusem Eucharystycznym,                        

aby Dobry Bóg miał je w szczególnej opiece. 

 

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy uczestnicząc w pełni w Ofierze Eucharystycznej uczyli                    

się samych siebie składać w ofierze Panu Bogu za zbawienie świata.  

 

Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj błagania swoich dzieci                           

i spełnij ich pragnienia, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

 
W: Amen. 

 

10. Pieśń na przygotowanie darów: „Ta Krew”. 

11. Procesja z darami: czwórka dzieci i rodzice. 

Pieśń: Manna  

Komentator wyjaśnia znaczenie przynoszonych darów: 
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Dziecko niosące świecę: komentarz 

Boże, Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy te płonącą świecę, która Go oznacza.                  

Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia. 

 

Dziecko niosące kwiaty:  

Boże, Ty stworzyłeś trawę i lilie polne. Przyjmij te kwiaty dla ozdoby ołtarza. Pomóż nam 

zachować serca piękne i czyste. 

 

Dziecko niosące chleb: 

Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb. Przyjmij ten chleb i przemień go w Ciało Swojego 

Syna, aby nas nakarmić. 

 

Dziecko niosące wino i wodę: 

Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w Krew Swojego 

Syna, aby ugasić nasze pragnienie. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem 

Chrystusem. 

 

12. Pieśń na Komunię: „Boski chleb”.  

13. Pieśń na dziękczynienie: „Już gościsz Jezu w sercu mym”. 

14. Podziękowanie dzieci: 

 

      Wiersz „Maleńki mój gościu biały”  

 

Maleńki Gościu mój biały,                             

Przyszedłeś do serca mego, 

By mi się oddać dziś cały. 

Tulę Cię mocno do niego. 

 

O Gościu, tak ukochany 

I co dzień bardzo kochany; 

Świat Cię ogarnąć nie może. 

Ty do mnie przychodzisz Boże. 

 

Stajesz się, Jezu, tak mały. 

Maleńki Gościu mój biały. 

 

      I wciąż chcę mówić na nowo 

To serca mego wyznanie. 

To jedno płomienne słowo: 

Kocham Cię, Jezu, mój Panie. 

 

By usta moje szeptały: 

Maleńki Gościu mój biały. 

 

Otwieram Ci całą duszę 

I ufam, żem nie zuchwały, 

Gdy wciąż powtarzać Ci muszę: 

Maleńki Gościu mój biały. 

 

15. Pieśń na rozesłanie: „Maryjo dziękujemy Ci”. 

 


