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8. propozycja przebiegu liturgii 
uroczystości pierwszej Komunii Świętej

propozycja dodatkowych tekstów – komentarze, podzię-
kowania będące inspiracją do przygotowania przez kateche-
tę własnych tekstów dostosowanych do danej grupy uczniów, 
zwyczajów parafii, szkoły. 

1. Komentarz do składania darów. 
Do ołtarza przynosimy świecę – światło Chrystusa, symbol na-

szej wiary. 
Panie, umocnij naszą wiarę i daj, abyśmy zawsze dążyli ku To-

bie. 
Oto chleb – codzienny pokarm każdego z nas. Dopomóż, Panie, 

aby nikt na świecie nie cierpiał głodu. 
Oto hostia, która stanie się prawdziwym ciałem Pana Jezusa. 

Bóg ukochał nas tak bardzo, że daje samego siebie. 
Oto winogrona – symbol zjednoczenia z Chrystusem i Kościo-

łem. Ojcze Niebieski, spraw, by ta jedność z Chrystusem rodziła wi-
doczne owoce w naszym życiu. 

Do ołtarza przynosimy wykonane przez nas serca, na których 
napisaliśmy swoje prośby i podziękowania, jakie chcemy złożyć Je-
zusowi, gdy już przyjdzie do naszych serc.

Oto wino – owoc pracy rąk ludzkich, znak przyjaźni i radości. 
Przyjmij, Panie, naszą pracę i nasze wysiłki podejmowane w Twoje 
imię. 

Oto woda – napój dający życie każdemu z nas, symbol życia 
Bożego otrzymanego na Chrzcie Świętym. Spraw, Panie, by to życie 
wzrastało w nas i wydawało owoce dobrych uczynków. 

Oto dar ołtarza – wyraz troski naszych rodziców o kościół pa-
rafialny i chwałę Bożą. Spraw, Panie, żebyśmy zawsze przyczyniali 
się do Twojej chwały.
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2. prośba rodziców o udzielenie dzieciom 
pierwszej Komunii Świętej

Księże Proboszczu!

Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców 
przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, 
o łaskę Bożą, o wiarę. To święte życie, otrzymane na chrzcie, stara-
liśmy się w nich nie tylko podtrzymywać, lecz także rozwijać.

Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy dzieciom o Bogu. Potem po-
syłaliśmy je na lekcje religii, aby jeszcze bardziej poznały i pokocha-
ły Pana Jezusa.

Dzisiaj wobec zgromadzonej tu rodziny i całej wspólnoty para-
fialnej, prosimy Księdza Proboszcza o udzielenie w czasie tej uro-
czystej Eucharystii pierwszej Komunii Świętej naszym dzieciom.

Prosimy o modlitwę w czasie tej Najświętszej Ofiary, aby wzra-
stała w nich wiara i miłość do Boga i ludzi.

odpowiedź kapłana: Naszym szczęściem jest dzielić się Bo-
giem z innymi. Uczynię więc to z wielką radością. Kochani Rodzice, 
czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te są dobrze 
przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii.

Rodzice: Tak, nasze dzieci są dobrze przygotowane do godnego 
przyjęcia Ciała Pana Jezusa, a my swoim życiem i modlitwą pomoże-
my im wytrwać w dobrym.

Kapłan: Bogu niech będą dzięki! Niech więc wszystkie dzieci, 
które pragną przyjąć Chrystusa w Eucharystii, przystąpią do wspól-
nej modlitwy.

3. modlitwa powszechna

Módlmy się za Kościół powszechny, aby ożywiony darami Du-
cha Świętego wiernie służył zbawieniu wszystkich ludzi. Ciebie pro-
simy...

Módlmy się za Ojca Świętego… o zdrowie i siły dla niego, aby 
dalej owocnie głosił Ewangelię Chrystusa ludziom różnych kultur 
i języków. Ciebie prosimy...
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Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby panowała w niej zgoda, życz-
liwość i wzajemna miłość, świadczące o tym, że jesteśmy chrześcija-
nami. Ciebie prosimy...

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo i nauczycieli, aby 
dawali nam zawsze piękne świadectwo życia wiarą. Ciebie prosimy...

Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Pana 
Jezusa pod osłoną Chleba, aby On był ich najlepszym Przyjacielem, 
uświęcał je, bronił przed złem i prowadził do zbawienia. Ciebie pro-
simy...

Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Najświęt-
szej Ofierze, abyśmy z coraz większą wiarą i miłością przystępowali 
do sakramentów pokuty i Eucharystii, a przez to zbliżali się do Boga, 
który jest Miłością. Ciebie prosimy...

4. podziękowanie panu jezusowi

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten wspaniały dzień, w którym za-
mieszkałeś w naszych sercach, za to, że kochasz nas tak bardzo, że 
oddałeś za nas swoje życie na krzyżu, a codziennie ofiarowujesz się 
w Ofierze Mszy Świętej. 

Dziękujemy, że nazwałeś nas swymi przyjaciółmi i zaprosiłeś 
na Ucztę Miłości.

Dziękujemy za przebaczenie nam grzechów i za to, że od dziś 
możemy w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Nasze serca przepeł-
nia radość, bo karmisz nas swoim Ciałem, wzmacniasz nas w drodze 
do Ciebie, uczysz, że kochać, to znaczy służyć i oddawać swoje życie 
dla dobra innych. 

5. podziękowanie Rodzicom

Drodzy Rodzice! 

Dziękujemy wam za przekazanie życia, za codzienną troskę 
i trud Waszej pracy. Przede wszystkim jednak dziękujemy za to, że 
jesteście z nami, za wysiłek, jaki wkładacie, abyśmy stawali się do-
brymi ludźmi, pobożnymi chrześcijanami. 
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Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu do pierwszej spowie-
dzi i Komunii Świętej. Dziękujemy, że dbacie o pokarm doczesny, ale 
i wieczny, że przekazaliście nam skarb wiary, który pomaga nam 
jeszcze bardziej cieszyć się darem życia. 

6. podziękowanie Księdzu proboszczowi

Z woli Pana Jezusa bez kapłanów sprawowanie Eucharystii jest 
niemożliwe. Dziękujemy więc Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi 
za odprawienie dzisiejszej uroczystej Mszy Świętej i udzielenie nam 
po raz pierwszy Komunii Świętej. Obiecujemy, że tak jak nas uczono 
i do czego zachęcano, będziemy się starać często przystępować do 
Stołu Pańskiego, aby Pan Jezus żył w nas nieustannie.

7. podziękowanie nauczycielom, księżom, katechetom

Nauczyciele, wychowawcy i księża, podobnie jak rodzice, zastę-
pują dzieciom Pana Boga na ziemi, ponieważ uczą tego, aby być do-
brym tak jak Pan Jezus. W tym szczególnym dniu chcemy podzięko-
wać kochanym Paniom nauczycielkom za to, że nas wychowywały, 
a za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziękujemy Sio-
strze / Księdzu / Pani katechetce.

Pragniemy tego bardzo, aby obecność Pana Jezusa w naszych 
sercach była dla innych widoczna, dlatego prosimy: pomóżcie nam 
być dobrymi w domu, szkole i na podwórku.

Wszystkim obecnym dzisiaj w kościele bardzo dziękujemy za 
wspólną modlitwę.

8. propozycja oprawy liturgii mszy Świętej

  1. Powitanie przed kościołem, poświęcenie wodą święconą, rodzi-
ce błogosławią swoje dzieci.

  2.  Wejście do świątyni, pieśń: Oto jest dzień, Bóg jest Miłością.
  3.  Prośba rodziców.
  4.  Wiersz: Chodził Jezus (recytują dzieci).
  5.  LITURGIA SŁOWA
 I, II czytanie (czytają rodzice);
 psalm, aklamacja, Przyjdź Duchu Święty, (organista);
 Ewangelia;
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 homilia;
 Wyznanie Wiary;
 Modlitwa powszechna (dzieci);
 procesja z darami (dary niosą rodzice i dzieci, komentarz do da-

rów czytają dzieci);
 pieśń na ofiarowanie: Wszystko Tobie oddać pragnę.
  6.  LITURGIA EUCHARYSTII
 w czasie Komunii Świętej śpiewane są pieśni: Idzie mój Pan; Je-

zus jest tu; Panie, dobry jak chleb;
 pieśń na uwielbienie: Niech będzie chwała i cześć;
 modlitwa (kapłan);
 podziękowanie (czytają dzieci, wręczenie kwiatów, pieśń: Dzię-

ki, o Panie... za wiarę, za miłość, za rodzinę lub Sercem kocham 
Jezusa);

 poświęcenie chlebków.
  7.  Błogosławieństwo.
  8.  Rozdanie chlebków i wyjście z kościoła, pieśń: Jesteś radością 

mojego życia...

Pierwsza Komunia Święta dzieci ze szkoły podstawowej nr ...............

data ................................
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