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POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM 
  
Dzieci pierwszokomunijne stoją przed głównymi drzwiami Kościoła. 
Od najmniejszych do największych. Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą 
do dzieci. 

Dzieci: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
Ks. Proboszcz: Na wieki wieków. Amen.  

  
Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych). 
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was Kochane 
dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem 
Jezusem w Komunii świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej 
modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i 
wzruszającej uroczystości. 

  

PROŚBA DZIECI O UDZIELENIE I KOMUNII ŚWIĘTEJ I 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICÓW 
  

Eryk Grzybek: 
Księże Proboszczu! Długo czekaliśmy na ten uroczysty dzień I Komunii 
świętej. Przez wiele miesięcy trwało nasze przygotowanie, modlitwa, 
troska księży i naszych Kochanych Rodziców, byśmy mogli stanąć przy 
ołtarzu Pana Jezusa i przyjąć Go w Komunii św. I oto nadszedł ten dzień 
pełen radości. Nasze serca są gorące i pełne miłości, czekają z radością na 
Pana Jezusa. 



Ola Urban: 
Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa 
do naszych serc. Was kochani Rodzice prosimy o błogosławieństwo na 
całe nasze życie w przyjaźni z Panem Jezusem. Księże Proboszczu 
prosimy, poprowadź nas do ołtarza i podaj nam Pana Jezusa w Komunii 
świętej. 
  

  
Wszystkie dzieci: 

Błogosław nam mamo, błogosław nam tato dłońmi swoimi, 
gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi. 
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce, 
niech błogosławią nam Rodziców ręce. 

  
Modlitwa ks. Proboszcza: 
  
  
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do 
mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą 
chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i 
obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem 
dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 
  
(pokropienie) 
  

PROCESJA DO KOŚCIOŁA 
(Pieśń w czasie procesji: „Przyjdź z pokłonem Ludu Boży”)  



W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ 
  
Pieśń na wejście 
  
Rozpoczęcie Mszy św.: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego .. 
Miłość Boga Ojca, łaska Pana .. 

  

Kinga Kuraś 
Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą, aby przeżyć wyjątkowy dzień w 
naszym życiu; dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą. Przed wielu laty 
przez Sakrament Chrztu uczyniłeś nas swoimi dziećmi, a dziś w swej 
miłości nakarmisz nas swoim Boskim Ciałem. 

Kacper Kuraś 
Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś, jednocząc się z Tobą w sakramencie 
Eucharystii, byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości. 
Błogosław naszym rodzicom i bliskim, wśród których możemy żyć, uczyć 
się i kochać. 

Pani Rozenbeiger 

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. Dziś drogi Księże Proboszczu 
przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały 
włączone do kościoła i parafii, która jest rodziną rodzin. W kolejnych 
latach rozwijaliśmy w ich sercach 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 i dziś 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. 



Pan Rozenbeiger 

Dziś 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 w Komunii św. 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. 

Ks. Proboszcz: 
Drodzy Rodzice i kochane dzieci. Naszym kapłańskim powołaniem, które 
daje nam prawdziwe szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię 
to, więc z wielką radością. Ale zanim to nastąpi przeproście teraz Pana 
Jezusa za swoje grzechy, abyście mogły godnie i z czystym sercem 
przeżywać Mszę Świętą, w czasie której przystąpicie do I Komunii 
Świętej: 

AKT POKUTY 
Dzieci na zmianę odmawiają poszczególne wezwania aktu pokuty, 
pozostali powtarzają wspólnie: Przepraszamy Cię, Jezu 

- Za wszystkie przykrości, jakie sprawialiśmy złym zachowaniem 
naszym Rodzicom, Nauczycielom, Kapłanom i Starszym 

Jan Baran 

- Za to, że kłamaliśmy i używaliśmy brzydkich wyrazów 
Paulina Prajsnar 

- Za to, że biliśmy się z kolegami i koleżankami, że dokuczaliśmy sobie 
nawzajem 

Maksymilian Klatka 



- Za to, że nie odrabialiśmy zadań domowych i nie uczyliśmy się pilnie 
Wiktoria Wojciechowska 

- Za to, że nie modliliśmy się rano i wieczorem 
Szymon Pieczywek 

- Za to, że nie przychodziliśmy do kościoła na Mszę świętą 
Maja Socha 

- Za to, wszystko co zrobiliśmy złego w naszym życiu 
Piotr Myśliwiec 

  
Pieśń na akt pokuty: „Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku” 
  



LITURGIA SŁOWA 
I Czytanie: - Pani Zajdel 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i 
przemówił donośnym głosem: «Niech cały dom Izraela wie z 
niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił 
Bóg i Panem, i Mesjaszem». 
 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, 
bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. «Nawróćcie się – 
powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w 
darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla 
wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła». 
 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: 
«Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» 
 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło 
się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

Oto Słowo Boże 

Psalm: Maja Stadler i Ola Urban 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Pan jest moim pasterzem, †  
niczego mi nie braknie, *  
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *  
orzeźwia moją duszę. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *  
przez wzgląd na swoją chwałę.  
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, †  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *  
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 



Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Stół dla mnie zastawiasz *  
na oczach mych wrogów.  
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *  
kielich mój pełny po brzegi. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *  
przez wszystkie dni życia  
i zamieszkam w domu Pana *  
po najdłuższe czasy. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 

II Czytanie: - Pan Gancarz 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła 

Najdrożsi: 
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego 
bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i 
zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. 
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu 
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na 
Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze 
grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli 
dla sprawiedliwości – krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i 
Stróża dusz waszych. 

Oto Słowo Boże  
  
Alleluja 
Ja jestem dobrym pasterzem  
i znam owce moje, a moje Mnie znają. 
Alleluja 

Ewangelia i kazanie: Ks. Proboszcz 



ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 
  
Rodzice zapalają dzieciom świece 

Dominik Klich 
Kiedyś nasi rodzice i rodzice chrzestni podczas naszego chrztu przyrzekali 
Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami chcemy 
odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym.  

Gabriela Rozenbeiger 
Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych Kapłanów, Rodziców i 
wszystkich tutaj zgromadzonych. O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy 
Matkę Bożą, naszego Anioła Stróża i Świętych Patronów.  

Damian Zaborniak 
Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć jak uczy Pan Jezus w 
Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i kiedyś chwalić 
Ciebie na wieki w niebie. Amen. 

Ks. Proboszcz: A zatem pytam każdego z Was. 

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 
W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie 
opanował? 
W: Wyrzekam się. 

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 
W: Wyrzekam się. 

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 
ziemi? 
W: Wierzę. 



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

MODLITWA WIERNYCH 

Boże, wejrzyj na szeroko otwarte serca tych dzieci, które po raz 
pierwszy w życiu chcą przyjąć Ciało Twego Syna, niech to wielkie 
spotkanie zaowocuje spełnieniem ich próśb: 
  

1. Michał Dymczak: Panie Jezu, jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg 
Ojciec dał wszystkim ludziom na ziemi. Prosimy Cię umacniaj cały 
Kościół Święty, abyśmy wsłuchani i wpatrzeni w Ciebie umieli być coraz 
lepsi. Ciebie prosimy 

2. Amelia Błachaniec: Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez Ojca 
Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w codziennej pracy, aby 
patrząc w niebo odważnie prowadzili nas do Pana Jezusa.                   
Ciebie prosimy 

3. Szymon Wyżkiewicz: Panie Jezu, tak bardzo kochamy naszą Ojczyznę. 
Spraw, aby Maryja Królowa Polski zachowała nasz kraj w pokoju oraz 
wierności Panu Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy 



4. Wiktoria Wosiewicz: Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Maryi i 
Józefa. Spójrz na naszych Kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych i 
Rodzeństwo, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. 
Ciebie prosimy 

5. Filip Gancarz: Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, 
biedne i opuszczone. Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im 
pomoc i pociechę, a serca ich niech zawsze zostaną wypełnione Twoją 
miłością. Ciebie prosimy 

6. Amelia Makoś: Panie Jezu, Ty jesteś najlepszym Nauczycielem. Tobie 
oddajemy naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów. Obdarz ich 
miłością i swym błogosławieństwem. Ciebie prosimy 

7. Marcin Macierzyński: Panie Jezu, Ty zostałeś z nami do końca świata. 
Spraw, aby nasze co niedzielne spotkania z Tobą w Eucharystii zmieniały 
życie nasze i naszych Rodziców na lepsze. Ciebie prosimy 

K: Panie Jezu, weź jako swoje serca i młode życie tych dzieci, niech ich 
Pierwsza Komunia Święta będzie początkiem ich świętego życia. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen 
  



PROCESJA Z DARAMI 
Bargieł Weronika, Tomasz Bęben, Kinga Gil, Kacper Gruszkoś, Kacper 
Klocek, Weronika Mila, Julia Wójcik, Kacper Citak 

  
OFIAROWANIE 

Pieśń na ofiarowanie: „Ofiaruję Tobie Panie mój” 

KOMUNIA ŚWIĘTA  
  
Pieśń w czasie Komunii Świętej: „Pan Jezus już się zbliża, „Panie dobry 
jak chleb”, „Chrystus Pan karmi nas, swoim świętym Ciałem” 
  
Pieśń na dziękczynienie – Chcę przestąpić Jego próg 

PODZIĘKOWANIE PANU JEZUSOWI 

Oliwier Penar 
Dziś do Ciebie Jezu drogi, moje serce tak się rwie, 
bo w Komunii po raz pierwszy z Tobą zjednoczyło się. 
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim! 
Ja Ci daję serce moje, chce być przyjacielem twym. 
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me, 
Ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać chcę. 
  

Ilona Niezgoda 
Panie Jezu, mam jedną prośbę: 
Podaruj mi taką siłę i łaskę, 
bym nigdy od Ciebie nie odeszła, 
bym zawsze o Tobie pamiętała 
i abym idąc z Tobą przez życie 
doszła kiedyś do nieba. 
  



PODZIEKOWANIE KAPŁANOM 
Ola Paradysz, Kacper Klocek, Kacper Goleń, Weronika Majchrowicz 

I. Ola Zajdel: Drogi księże Proboszczu! Dzień pierwszej Komunii 
świętej, to dzień naszego święta, naszych Rodzin i całej parafii. W tej 
radosnej wszystkim kapłanom powiedzieć - dziękujemy. 

II.  Jakub Ryznar: Dziękujemy za ofiarę Mszy świętej i słowo Boże 
skierowane do nas i naszych bliskich.Dziękujemy za pierwsze 
rozgrzeszenie w sakramencie pokuty, za katechezy i spotkania modlitewne 
w kościele. 

III. Natalia Zajdel: Dziękujemy Wam, że jesteście naszymi kapłanami i 
katechetami. Modlimy się za Was, aby Pan Bóg wam błogosławił i 
nowych chłopców do służby kapłańskiej doprowadził. 

  
PODZIĘKOWANIE RODZICOM 
  

Julia Kamińska 
Kochana mamusiu. Dziękuję Ci za to, że jestem. 
Za to, że nauczyłaś mnie modlić się. 
Za to, że jesteś dla mnie dobra. 
Mamusiu ja ciebie bardzo kocham. 
  

Krzysztof Kosowski 
Kochany Tatusiu. Dziękuję za to, że troszczysz się o mnie. 
Za wszystko dobro i miłość, jaką mnie obdarzasz. 
Tatusiu ja ciebie bardzo kocham. 
Dziękujemy Ci Panie Jezu za naszych Rodziców. 



PODZIĘKOWANIE RODZICOM CHRZESTNYM, 
BABCIOM I DZIADKOM 

Kacper Konieczny 
Drodzy rodzice chrzestni!Wy również macie udział w naszej radości.Przed 
kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego Pan Jezus wtedy pierwszy 
raz zagościł w naszej duszy. Dzisiaj ubogacił nas i nakarmił swoim ciałem 
w komunii świętej. Cieszymy się, że w tym ważnym momencie jesteście z 
nami. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni. 

Wajda Antonina 
Dziękujemy naszym kochanym Babciom i Dziadkom, oraz wszystkim, 
którzy dopomogli nam przeżywać szczęście dnia dzisiejszego. Pani 
Organistce za śpiew i modlitwę, oraz całej Liturgicznej Służbie Ołtarza. 
Ogarnij Jezu wszystkich swoją miłością, obdarz łaskami i błogosław w 
codziennym życiu. Niech wszyscy czują naszą wdzięczność i niech cieszą 
się razem z nami. 

PODZIĘKOWANIE PANIOM NAUCZYCIELKOM 
Patryk Żebracki, Martyna Fąfara  

Paradysz Zuzia 
W ten uroczysty dzień I Komunii Świętej, 
chcemy w szczególny sposób okazać wdzięczność 
naszym Paniom Wychowawczyniom. 
Za ogromny dar miłości, całe morze cierpliwości, 
wychowania trudy wielkie, Jezu daj im łaski wszelkie. 
Niech Matka Boża– Patronka parafii zawsze ma w swej opiece. 
A my dziękujemy z całego serca. 



PODZIEKOWANIE KAPŁANOM OD RODZICÓW 

Państwo Fąfara 
Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Kapłani, wy wiecie jak bardzo ojciec i 
matka kocha swoje dziecko. W ważnym momencie ich życia przychodzicie 
nam z pomocą, która jest od Boga. Gdy będzie im trudno iść przez życie 
wesprzecie nasze prośby i modlitwy. Za pierwsze ich rozgrzeszenie, za 
dzisiejszą modlitwę i Słowo Boże, za Boga w Komunii Świętej – Bóg zapłać. 

  
  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 
  
Kapłan błogosławi dzieciom, 
Rodzicom, i wszystkim przybyłym na uroczystość 
  
Pieśń na zakończenie: Niechaj z nami będzie Pan 


