SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ 2020
Proszę o nauczenie się tekstów i piosenek na pamięć!!!
Jeżeli ktoś nie będzie mógł wystąpić proszę o kontakt.
1. ZBIÓRKA PRZED KOŚCIOŁEM GODZ. 9.45
2. OBRZĘDY WSTĘPNE
PRZED KOŚCIOŁEM
Ksiądz procesyjnie wychodzi przed kościół do dzieci.
Powitanie przez Kapłana
Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy: Na wieki, wieków Amen.
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Was kochane dzieci, które pragniecie
zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy pierwszy raz
przyjmiecie Komunię świętą.
Zapraszam do wspólnej modlitwy oraz godnego uczestnictwa w Chrystusowej Ofierze.
Pokropienie wodą święconą
Po chwili ciszy kapłan mówi:
Wszechmogący, wieczny Boże. Ty chcesz, aby przez wodą, która podtrzymuje życie i służy do
oczyszczania, również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego.
Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć
się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Kapłan kropi dzieci wodą święconą.
Prośba o błogosławieństwo
Karolina Z. (3b)
W dniu Pierwszej Komunii świętej
Gdy mamy przyjąć do serca Boga,
Co było złego już nie pamiętaj,
Tato kochany i Mamo droga.
Wiktor T. (3b)
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
Byśmy z Panem Jezusem dziś zjednoczeni,
Nigdy od niego nie odstąpili.
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
W łasce u Boga, na co dzień żyli.
Wszystkie dzieci:
Mamusiu i Tatusiu!
Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły.
Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

Błogosławieństwo rodziców:
MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - NIECH IDZIE ZA TOBĄ - PRZEZ CAŁE ŻYCIE –
W IMIĘ OJCA + I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO. (Rodzice kreślą krzyż na czole dziecka)
3. PROCESJA DO KOŚCIOŁA ZE ŚPIEWEM (Kiedyś o Jezu chodził po świecie)♫♫♫♫
podręcznik s.151
https://www.youtube.com/watch?v=t02-HTZ23SU
4. PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII
Tata Milana O. (3b)
Blisko dziewięć 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 wyrastały na ludzi dobrych, 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 ich życiu Komunii Świętej.
Kapłan:
Czy jako rodzice możecie zaświadczyć, ze dzieci są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia
sakramentu Eucharystii?
Mama Marcelinki P. (3a)
Staraliśmy się jak najlepiej przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. Dbaliśmy o to, aby
systematycznie uczestniczył w lekcjach religii w szkole i na spotkaniach modlitewnych w kościele.
W domu na miarę naszych możliwości, staraliśmy się im przekazać prawdy wiary i
wychowywaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, że w przyszłości
dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębianiem 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.
Kapłan:
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, ale wcześniej przeprośmy go za
nasze grzechy
5. AKT POKUTY „Spowiadam się...”
6. HYMN „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU”♫♫♫♫
7. LITURGIA SŁOWA (teksty podam jak będzie potwierdzony termin komunii)
- Czytanie I – Milan O. (3b)
- Psalm responsoryjny – Zosia D. z mamą (3b)
- Czytanie II – Alicja H. (SP20)
- Śpiew przed Ewangelią - Zosia D. z mamą (3b)
- Ewangelia

8. HOMILIA
9. WYZNANIE WIARY „WIERZĘ W BOGA...”
10.MODLITWA WIERNYCH
Kapłan: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu
swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem
Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy.... Lena K.(3b)
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów.
Błogosław im w tym Roku Kapłańskim w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i
prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy... Stanisław K. (3b)
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.. Helenka R. (3a)
4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia
złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy... Jurek K. (3a)
5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia
dawali przykład umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy....Ania S. (3b)
6. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej
pomocy. Ciebie prosimy.... Staś S. (3a)
7. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia
wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy....Klara M. (3a)
8. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z
ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy....Łukasz W. (3a)
11. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Procesja z darami: (Idą rodzice, dziecko w środku)
Do Ołtarza zbliża się procesja z darami, które niosą dzieci i rodzice.
Ampułki z wodą i winem- Rodzice Karolinki T. (3b)
Chleb eucharystyczny– Rodzice Michała D. (3a)
Chlebki – Rodzice Klary C. (SP11)
Owoce – Rodzice Jakuba Ch. (Sp11)
Świece– Rodzice Aleksandra S. (SP11)
Kwiaty – Rodzice Gabrysi J. (3a)
Indeksy – Rodzice Doriana L. (SP8)
Dar ołtarza– Rodzice Hani O. (3a)
Komentarz do darów
Mikołaj Sz. (3a)
Na wzór pierwszych chrześcijan, na odświętnym ołtarzu składamy dary:
- Przynosimy chleb eucharystyczny i wino. Dary te za chwile staną się Ciałem i Krwią Jezusa
Chrystusa. Panie, wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie, chcemy razem z Twoim
Synem stać się darem dla Ciebie –naszego najlepszego Ojca
- Przynosimy chleb, który nigdy się nie znudzi człowiekowi, jest zapowiedzią troski Boga o naszą
codzienność i życie wieczne, kiedy przyjmujemy Chleb Aniołów jakim jest Eucharystia.
-Owoce, symbolizują niezliczone dary, które otrzymujemy z pełnego uczestnictwa we Mszy
Świętej. Dziś w sposób szczególny mają one zaowocować w naszym życiu poprzez przyjęcie
Chrystusa Eucharystycznego.
Tymek R. (3a)
- Przynosimy świece jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego. Teraz my,
przez częste spotkania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i

umacniać dla dobra całego Kościoła.
- Niesiemy również indeksy. To wyraz naszej pracy i trudu, jaki włożyliśmy w przygotowanie się
do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
- Przynosimy kwiaty jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno
otaczającego nas świata. Dziś staną się one ozdobą Twojego ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić
Cię każdego dnia.
- Rodzice przynoszą w darze kapę. Ten dar jest znakiem ich troski o dobro Kościoła. Chcą nas oni
nauczyć umiejętności dzielenia się tym, co posiadamy.
Pieśń na ofiarowanie – Ofiaruję Tobie Panie mój ♫♫♫♫
Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest
https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw
12.LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
· Modlitwa nad darami
· Prefacja i śpiew „Święty, Święty...”
· Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem
· Liturgia uczty ofiarnej „Ojcze nasz...”
· obrzędy znaku pokoju, śpiew „Baranku Boży”
KOMUNIA ŚWIĘTA
Dzieci podchodzą do komunii parami i klękają na klęczniku
Na czas po Komunii świętej i przyjmowania komunii przez wiernych, dzieci śpiewają –
Wszystko Tobie oddać pragnę ♫♫♫♫
podręcznik s.157
https://www.youtube.com/watch?v=wtYlDWBhjeE
Dziękczynienie po Komunii Świętej:
Antosia O. (3a)
Panie Jezu:
Szczęście, radość wielką me serduszko czuje
Bo dziś po raz pierwszy, Jezus w nim króluje.
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim
Ja Ci daje serce swoje, chcę być Przyjacielem Twym.
Klara C. (SP11)
Proszę – pomóż mi przez życie, razem z Tobą Jezu iść
Ja w Twym sercu pragnę zostać, ja w Nim zawsze pragnę być.
Poprzez cały dzień dzisiejszy, uśmiechnięty we wszystkie strony
Wszelkiej chwały najgodniejszy,
bądź po trzykroć pochwalony (bis wszystkie dzieci)!!!

Kochany Księże Proboszczu!
Franciszek K. (3a)
Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej.
Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie twoją troskę
o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie
pokuty i Eucharystii
Jeremi K. (3a)
Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże
błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przynosiła ona
wiele dobra całej naszej parafii.
Rodzicom:
Aleksandra T. (SP11)
Dziękujemy wam rodzice Kochani i mili,
Żeście się dla nas tak natrudzili.
Za skarb naszej wiary, za gorące serce,
Za codzienną troskę i strudzone ręce.
Krzyś S. (3a)
Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci tato
pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co?
To za świętą wiarę, rodzice kochani,
I za miłość Waszą, trud i wychowanie.
Zosia M. (3b)
To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami
i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.
Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził,
a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził.
Kornel L. (3a)
Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie
Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie
Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie
W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie.
Pieśń dla rodziców ♫♫♫♫
Marysia B. (3b)
Babciom i dziadziusiom dzięki też składamy
Że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami.
Dominika K. (3a)
Drodzy katecheci ,nauczyciele i wychowawcy!
Z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami
Stajemy tutaj dzisiaj przed wami
Aby wyrazić słowa wdzięczności

za dar waszej wielkiej miłości.
Za trud nauczania, za pracę nad nami
dziś wam dziękujemy sercem i kwiatami.
Wojtek R. (3b)
Pana organistę miej w swojej opiece,
niech śpiewem uwielbia Ciebie na tym świecie,
za to, że uświetnił naszą Eucharystię
wspieraj go codziennie wiekuisty Chryste.
Szymon W. (3a)
Żeby dzisiaj było pięknie,
tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło,
wielu ludzi się trudziło.
Dziękujemy dzisiaj wszystkim
Co nam czynem dopomogli
Zapewniając ich, że zawsze
Będziemy się za nich modlić.
Podziękowanie Rodziców:
Mama Stasia J. (3a)
Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i
wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań
wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i
dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.
Tobie Ojcze Proboszczu dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego
podanego naszym dzieciom, serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy o. Piotrowi i siostrze
Małgorzacie w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.
Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. To
także i Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto.
Tata Franciszka K. (3a)
Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w
wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie
taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.
Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy nasze Rodziny do swoich domów.
Będzie nam towarzyszył Chrystus. Zaprośmy Go do wspólnego stołu, On na pewno pomoże nam
wspaniale i godnie przeżyć ten dzień.
Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłana.
13. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
· ogłoszenia parafialne
· błogosławieństwo i odesłanie wiernych
Dzieci wychodzą (tak jak wchodziły) z kościoła i śpiewają Oto jest dzień ♫♫♫♫
podręcznik s.152
https://www.youtube.com/watch?v=_h8NE878etA

