I Komunia św. par. św. Rocha w Cieksynie

Przebieg uroczystości
Obrzędy wstępne
a) Procesja na wejście
b) Śpiew na wejście: Oto jest dzień
c) Pozdrowienie wiernych: Pan z Wami
d) Prośba rodziców o udzielenie I Komunii Świętej
Rodzice:
Matka: Czcigodny Księże Proboszczu przed laty jak przystało na chrześcijańskich
rodziców, przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o Chrzest i łaskę
wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy chronić ten dar, dlatego uczyliśmy nasze dzieci znaku
krzyża i mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechizację, aby lepiej poznały
Chrystusa, żyły jego prawdą, uczyły się służyć Bogu.
Rodzice
Ojciec: Wszystkie swoje rodzicielskie obowiązki podporządkowaliśmy harmonijnemu
rozwojowi naszych dzieci. Nie może w nim zabraknąć rozwoju religijnego. Dlatego
dzisiaj, wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy Cię Czcigodny Księże Proboszczu o
udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w
czasie tej Najświętszej Ofiary, aby nasze dzieci wytrwały w wierze i miłości do Boga i
ludzi.
I.

Kapłan: Kochani Rodzice. Moim szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię
to z wielką radością.
A teraz Wy drogie dzieci poproście Waszych rodziców o błogosławieństwo
e)

Prośba dzieci o błogosławieństwo
 Dziecko I błogosław ojcze, błogosław matko dłońmi swoimi, gdy dziś
Chrystusa mamy przyjąć razem z innymi
 Dziecko II na każdą chwilę – w radości czy udręce, niech błogosławią nam
rodziców ręce.

f)
Kapłan: Drodzy Rodzice i Kochane dzieci, za chwilę rozpoczniemy uroczystą
Mszę św., w czasie której przyjmiecie po raz pierwszy Chrystusa w Komunii
Świętej. Postarajmy się wszyscy – rodzice, dzieci i zaproszeni goście w skupieniu
przeżyć tę uroczystość.
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g)
pokropienie wodą
Kapłan: Módlmy się. Dobry Ojcze, w dniu naszego chrztu uczyniłeś nas swoimi
dziećmi i wezwałeś do trwania przy Tobie we wspólnocie Kościoła. Niech ta
święcona woda, którą będziemy pokropieni, przypomni tamten ważny dzień i
zjednoczy nas we wspólnej modlitwie, aby pośrodku nas był Chrystus, Twój Syn,
którego przyjmą po raz pierwszy zgromadzone tutaj dzieci. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
Wierni: Amen.
h)
i)

Hymn Chwała na wysokości Bogu - śpiewany
Kolekta

II.
a)

LITURGIA SŁOWA
I czytanie : Rodzic

Czytanie z Dziejów Apostolskich –
Oto słowo Boże
b)

Psalm dzieci –

My ludem Pana i Jego owcami
Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
My ludem Pana i Jego owcami
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
My ludem Pana i Jego owcami
c)

II czytanie: Rodzic
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Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i
wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani
są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w
Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie
namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce
ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich
do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».
Oto słowo Boże
d)

Aklamacja

Alleluja, alleluja, alleluja
Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.
Alleluja, alleluja, alleluja
e)

Ewangelia

Pan z Wami
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im
życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Oto słowo Pańskie
f)

Homilia

g)

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich
rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, światłość ze światłości.
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
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Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez
proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
h) Modlitwa wiernych ( 6 wezwań)

Kapłan: Z wiarą przedstawmy teraz Panu Bogu nasze prośby
1.

Jezu, Chlebie dający życie, spraw, aby Kościół święty zatroskany o piękno
duchowe każdego człowieka głoszoną Ewangelią rozpalał w nas gorące
serca i kształtował szlachetne umysły. Ciebie prosimy…

2.

Jezu, Chlebie dający życie, spraw, aby Ojciec Święty, biskupi i kapłani,
umocnieni darami Ducha świętego i Eucharystią z radością służyli Bogu
prowadząc wszystkich wiernych do świętości. Ciebie prosimy…

3.

Jezu, Chlebie dający życie, otocz szczególną opieką dzieci, które w tym roku
po raz pierwszy w pełni uczestniczą we Mszy Świętej, spraw, aby miłość do
Ciebie, trwała w ich sercach przez całe życie. Ciebie prosimy…

4.

Jezu, Chlebie dający życie, błogosław naszym rodzicom, rodzinie,
chrzestnym, i spraw, aby przykładem swego życia, ukazywali nam zawsze
Twoją miłość i dobroć. Ciebie prosimy…
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5.

Jezu, Chlebie dający życie, spójrz na nauczycieli, katechetów i
wychowawców i swoją łaską wynagrodź ich trud i wysiłek włożony w
wychowanie naszych dzieci. Ciebie prosimy…

6.

Jezu, Chlebie dający życie, umocnij nas zebranych wokół Twego Ołtarza i
spraw, abyśmy potrafili stale odkrywać wielkość daru Eucharystii. Ciebie
prosimy…

Kapłan: Panie, przyjmij nasze prośby, które z wielką wiarą, nadzieją i
miłością składamy na Twoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
Pieśń na dary: Przygotuję ci serce o Chryste
III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
IV. KOMUNIA ŚW. po Baranku Boży (2 dzieci wychodzi na klęczniki)
Komentarz po Baranku Boży
Dziecko I: Nadeszła już ta cudowna chwila,
jesteś tu na ołtarzy Panie Jezu,
Ten sam co w Wieczerniku.
Popatrz na dzieci tu zgromadzone,
my Cię Kochamy, my Cię pragniemy, my na Ciebie czekamy.
Dziecko II:
Gotowe jest serce me Panie,
Byś przyszedł i zamieszkał w nim,
Nic więcej nie mogę powiedzieć,
Nic więcej darować Ci.
Zbudziłeś ze snu moje oczy
I z Tobą kazałeś biec.
Nie powiedziałeś mi dokąd
Lecz ja wiedziałem, że w maleńkiej Hostii ukryty,
W białej osłonie chleba
Ty sam przyjdziesz do Mnie
Pod baldachimem nieba.
I Ciebie moje serce w radości przyjmie Panie,
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I niech w ramionach Twoich na wieki pozostanę.

V.

KOMUNIA procesyjnie, pieśń na komunę: Idzie mój Pan,
Pieśń po komunii: Wielbić imię Pana dziś chcę

VI.

Uwielbienie na 2 części
Dziękczynienie Bogu
Dziecko I
Mam Panie Jedno serce
Pełne żaru i miłości,
Ale jestem w rozterce
Komu je oddać w całości.
Czy ludziom oddać całe,
Czy dla siebie zachować?
Czy Tobie dać na chwałę?
I za wszystko dziękować.
Dziecko II
Wiem już najlepiej Panie,
Co ze swym sercem zrobię.
Niech się co chce stanie,
Oddaję je tylko Tobie.
Ty się nad nim pochylisz
W swojej Ojcowskiej czułości,
A ja wobec Ciebie wyrażę
ogrom swej bezgranicznej wdzięczności.
Dziękczynienie ludziom
1. Kiedy dziś dzięki ślemy do nieba
Bo mamy Ojca w błękicie
Nie zapomnijmy o ludziach,
co pomagają nam przejść przez życie.
To Tobie kochana mamo i Tobie kochany tato
Zawdzięczam Boga i wiarę świętą.
Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi,
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Wspiera swą łaską w każdej potrzebie
Obdarzy radością na ziemi
I szczęściem w niebie.
2. Chrzestni są po to, by nam nie brakło
Miłości Boga i wiary
Dobrze, że dzisiaj z nami jesteście
Gdy nas przepełnia radość bez miary.
3. Dziadkom i babciom dziś dziękujemy za ich opiekę i dobroć
Kiedy w serduszku radość czujemy, chcemy mocno was objąć.
4.. Kochany Księże proboszczu! Kochany księże wikariuszu!
Słowa wdzięczności dla was także mamy,
Za to, że daliście nam Chrystusa,
Za to, że wciąż jesteście z nami.
I na Mszy świętej, i Różańcu,
Czekacie wciąż w konfesjonale,
Ucząc o Bogu coraz więcej
I mówiąc wciąż o Jego chwale.
6. Panu Organiście za śpiew i muzykę,
Pani Kościelnej za służbę ołtarza
- niech Bóg wynagrodzi radością z tej pracy
Oraz potrzebnymi łaskami obdarza.
7. Żeby dzisiaj było pięknie, / tak dostojnie i odświętnie,
wiele na to się złożyło, / wielu ludzi się trudziło.
Za tę chwilę, za ten dzień.
Za tę radość, co czujemy
Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy.
(Wręczenie kwiatów)
Modlitwa po Komunii
OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
VII. Ogłoszenia
VIII. Komentarz na zakończenie
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Kończy się ta wyjątkowa i wspaniała Eucharystia. Za chwilę radość, która jest w nas,
spotka na swej drodze normalne życie. Abyśmy nie ustawali w tej Eucharystycznej
radości i byśmy umieli iść codziennie za Chrystusem, prosimy o błogosławieństwo dla
naszej rodziny.
IX.

Błogosławieństwo

Pieśń na wyjście: Panie Jezu zabierzemy Cię do domu
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