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SCENARIUSZ ROCZNICY
I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Ks. Proboszcz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzieci: Na wieki wieków. Amen.
Ks. Proboszcz: ( Krótkie powitanie zebranych przed Kościołem)
Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was
Kochane dzieci, które dzisiaj przeżywacie Rocznicę swojej Pierwszej
Komunii Świętej. Chcemy podziękować Panu Jezusowi za dar
Eucharystii, za to, że od roku zaprasza nas na swoją ucztę Miłości i
karmi chlebem dającym życie wieczne. Zapraszam wszystkich do
wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i z radością przeżywać tą
rocznicę.
Ks. Proboszcz: (Modlitwa)
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które
z radością przeżywają rocznicę swojej Pierwszej Komunii
Świętej, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla ciebie i obdarz
je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź
razem te dzieci i ich rodziców przy swoim stole. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
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Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem)
Niech to pokropienie wodą przypomni tym dzieciom chrzest i
wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)
PROCESJA DO KOŚCIOŁA
(Pieśń w czasie procesji: „Po górach dolinach”)
Po przyjściu do Kościoła, dzieci przyklękają i odmawiają trzy razy:
Ks. Proboszcz:
Dzieci teraz klękniemy i przywitamy się z Panem Jezusem:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz
zawsze i na wieki wieków. Amen (trzy razy)
W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ
(Pieśń na wejście: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”
I.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Hanna Witek
Minął rok. Dzisiaj świętujemy Rocznicę I Komunii Świętej,
naszego pierwszego spotkania z Panem Jezusem w
Eucharystii. Był to dzień wielkiej radości dla nas, naszych
rodzin i całej parafii. Pamiętamy tamte wspaniałe dni i
chcemy je dzisiaj odnowić w naszych sercach. Przychodzimy
dziś do Pana Jezusa z dziękczynieniem w sercu, za cały rok
Jego szczególnej obecności w naszym życiu. Chcemy
szczególnie podziękować za każdą Komunię Świętą, pokarm
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na drogę do wieczności i za dar miłosierdzia Bożego w
Sakramencie Pokuty, spowiedzi świętej.

Krzysztof Kozdrój
Podczas tej Mszy Świętej pragniemy jeszcze raz podziękować
tym, którzy nas przygotowali do zeszłorocznej uroczystości –
szczególnie Księdzu Proboszczowi, Wychowawczyni Pani
Magdalenie Witek, rodzicom i chrzestnym i wszystkim
życzliwym ludziom, którzy nam pomagali. Najbardziej
jednak dziękujemy Bogu za każdą Mszę Świętą i za każdą
spowiedź.
W czasie I Komunii Świętej śpiewaliśmy na dziękczynienie
takie słowa: „Doczekałem wielkiej chwili, której nigdy nie
zapomnę. Przecież wiem, że to w Komunii, tu zbawienie
znajdę swe”. Dlatego przeżywając Rocznicę I Komunii
Świętej chcemy obiecać Panu Jezusowi, że ten uroczysty
dzień I Komunii Świętej będzie trwał w naszych sercach do
końca życia.
II. AKT POKUTY
K: Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Pana Jezusa, za
to, że nie zawsze było takie nasze pragnienie, że chcemy się z
Nim spotykać w częstej Komunii Świętej.
1. Przepraszamy Cię Panie Jezu, za grzechy wszystkich nas
dziewczynek i chłopców z klasy czwartej, zwłaszcza za
grzechy, które popełniliśmy w ostatnim roku od I Komunii
Świętej. – Patrycja Kądziołka
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu
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2. Przepraszamy Cię Panie Jezu, za tych, którzy z lenistwa
opuszczali niedzielną Mszę Świętą. Ważniejszy był dla
nich film, zabawa i komputer niż spotkanie z Tobą w
Eucharystii – Patryk Pabjan
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu

3. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nie wszyscy
korzystali z okazji do spowiedzi w Pierwsze Piątki
Miesiąca i nie przystępowali w tym dniu do Komunii
Świętej wynagradzającej za grzechy. –

Patrycja

Kądziołka
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu
4. Przepraszamy Cię, Panie Jezu za to, że nie zawsze
modlimy się rano i wieczorem i za wszystkie przykrości
jaki sprawialiśmy naszym rodzicom, nauczycielom i
starszym. – Patryk Pabjan
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do
Koryntian. –

Krzysztof Kozdrój

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej
nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i
rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją
pamiątkę”.
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Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: „Ten
Kielich jest Nowym Przymierzeni we Krwi mojej. Czyńcie to, ile
razy pić będziecie, na moją pamiątkę”.
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć
Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.
III. MODLITWA WIERNYCH
K: Panie Jezu, Ty zawsze dostrzegałeś dzieci i je błogosławiłeś,
wejrzyj na te dzieci przeżywające Rocznicę pierwszego spotkania z
Tobą w Sakramencie Pokuty i Komunii Świętej. Wysłuchaj ich
modlitw i bądź z nimi w każdej chwili ich życia.
1. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby miał siłę i odwagę
głosić Jezusową Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy

– Oliwier Gurgul
2. Módlmy się za wszystkich parafian, aby z błahych
powodów nie opuszczali niedzielnej Mszy Świętej. Ciebie
prosimy –

Gabriel Gurgul

3. Módlmy się za dzieci z Klasy IV przeżywające dzisiaj
Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, aby uważnie
słuchały Słowa Bożego i często spotykały się z Jezusem w
Komunii Świętej, która jest pokarmem dającym życie
wieczne. Ciebie prosimy

- Kacper Stępak

4. Módlmy się za Panią Magdalenę Witek i Księdza
Antoniego, by cieszyli się ze wzrostu naszej mądrości i
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świętości oraz Bożym błogosławieństwem. Ciebie prosimy

– Bartłomiej Kozdrój
5. Módlmy się za naszych rodziców, aby troszcząc się o nasze
ciała, dbali również o nasze dusze. Ciebie prosimy

-

Marcin Drużkowski
6. Módlmy się za nas zebranych w tym Kościele parafialnym,
abyśmy pamiętali, że Jezus tu zawsze na nas czeka w
Tabernakulum. Ciebie prosimy – Filip Roman
K: Miej w opiece Boże, te dzieci przeżywające pierwszą rocznicę
spotkania z Tobą w Eucharystii, aby z udziału we Mszy Świętej i
częstej Komunii czerpały siły do dobrego i świętego życia. Amen
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
(Dzieci podchodzą do ołtarza z zapalonymi od Paschału świecami
chrzcielnymi i kładą prawe dłonie na Ewangeliarzu:)
Ks. Proboszcz:
Drogie dzieci. Zaraz po Waszym urodzeniu Rodzice i Chrzestni
prosili dla Was o chrzest święty i zobowiązali się, że wychowają
Was w wierze i nauczą żyć jak przystoi Dzieciom Bożym. Teraz
nadeszła kolejna chwila w Waszym życiu, abyście same wyznały
wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy Ewangeliarzu i płonącym
Paschale od którego kiedyś wasz ojciec zapalił świece chrzcielną dla
was. Pytam każdego z Was:
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K. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dzieci: Wyrzekamy się
K. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i
Ducha Świętego?
Dzieci: Wierzmy
K. Czy wierzysz w święty Kościół Powszechny, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie
wieczne?
Dzieci: Wierzymy
Ks. Proboszcz:
W uroczystej godzinie Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej złóżcie
drogie dzieci Panu Jezusowi również przyrzeczenia:
(Treść przyrzeczenia czyta Ksiądz Proboszcz, Dzieci powtarzają:
Przyrzekamy lub postanawiamy.)
K: Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze
zachować?
Dzieci: Przyrzekamy
K:Czy przyrzekacie w życiu zachować przykazania Boże i
Kościelne?
Dzieci: Przyrzekamy
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K: Czy postanawiacie żyć w Łasce Bożej jako dzieci Boże?
Dzieci: Postanawiamy
K: Czy postanawiacie regularnie uczestniczyć we Mszy Świętej i co
miesiąc przystępować do sakramentów świętych?
Dzieci: Postanawiamy
K: Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i regularnie
uczestniczyć na lekcje religii?
Dzieci: Postanawiamy
K: Czy przyrzekacie aż do 18 roku życia nie pić alkoholu i nie palić
tytoniu?
Dzieci: Przyrzekamy
Ks. Proboszcz:
A teraz w ciszy serca powtarzajcie za mną słowa: Boże w Trójcy
Jedyny, przed Tobą w obliczu Matki Bożej i świętych, wobec
naszych Aniołów Stróżów, i wszystkich obecnych w Kościele,
odnawiamy uroczyście swoje śluby na chrzcie świętym złożone i
składamy nasze przyrzeczenia. Udziel nam Boże łaski swojej,
abyśmy słowa dotrzymali i z Twoją pomocą doszli do wiecznej
radości. Amen
IV. PROCESJA Z DARAMI
1. Kielich i ampułki: Patryk

Kolibabka
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2. Bukiet kwiatów: Patrycja

Kądziołka
3. Pierwsze Piątki Miesiąca: Bartek Kozdrój
4. Świeca: Gabriel Gurgul
Panie Jezu, spójrz z miłością na swoje dzieci, które z wielką
miłością zbliżają się do Twego Ołtarza i przynoszą dary
ofiarne;
- Kielich wypełniony białymi hostiami i wino, które
wkrótce staną się Twoim Ciałem i Krwią. Przyjdź i nakarm
nas Panie Jezu w Komunii Świętej, byśmy zawsze byli
Twoimi przyjaciółmi. -

Krzysztof Kozdrój

- Przynosimy bukiet kwiatów, symbol naszych serc,
przepełnionych dziękczynieniem za miłość, którą nam Panie
Jezu okazywałeś w Komunii Świętej przez cały rok. -

Patryk Pabjan
- Przynosimy odprawione Pierwsze Piątki Miesiąca, są one
wyrazem naszej miłości do Ciebie, Panie Jezu, oraz prośby
byś uczynił nasze serca według serca Swego. -

Krzysztof

Kozdrój
- Przynosimy Święcę, która jest znakiem naszej wiary. Spraw
Panie Jezu, byśmy nieustannie wzrastali w wierze i żyli
według jej zasad na co dzień. -

Patryk Pabjan
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PROŚBA DO PANA JEZUSA PRZED PRZYJĘCIEM
KOMUNII ŚWIĘTEJ –

Hanna Witek

Panie Jezu, jesteś tu, na ołtarzu, Ten sam co w Wieczerniku.
Popatrz na nas przeżywających Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej,
na naszych Rodziców i wszystkich zebranych.
Panie Jezu, chcemy Ci powiedzieć, że:
my Cię kochamy,
my Cię pragniemy,
my na Ciebie czekamy.
Przyjdź do nas, Panie Jezu,
Nasze serca są gotowe na Twoje przyjście,
I otwarte na Twoją łaskę i miłość.
Wnieś w nasze dusze to wszystko,
czego nam brakuje,
błogosław nam, naszym Kochanym Rodzicom,
I wszystkim tutaj zebranym.

V. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ –
Patrycja Kądziołka
Panie Jezu, w ten radosny Dzień Rocznicy Pierwszej
Komunii Świętej, przyjmij nasze dziękczynienie za miłość
jaką nam przez cały rok okazywałeś w Sakramencie Pokuty i
Komunii Świętej:
- Za Kościół Święty, który poprzez sakramenty umacnia nas
w drodze do nieba
Wszyscy: dziękujemy, Ci Panie Jezu
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- Za sakrament Chrztu, który nas uczynił dziećmi Bożymi
Wszyscy: dziękujemy, Ci Panie Jezu
- Za dar częstej Komunii Świętej, która jest pokarmem
dającym życie wieczne.
Wszyscy: dziękujemy, Ci Panie Jezu
- Za Sakrament Pokuty, który oczyszcza nasze dusze z
grzechów.
Wszyscy: dziękujemy, Ci Panie Jezu
- Za Dzień Pierwszej Rocznicy Komunii Świętej, w którym
na nowo przeżywamy pierwsze spotkanie z Tobą, Panie Jezu.
Wszyscy: dziękujemy, Ci Panie Jezu
Panie Jezu, przyjmij naszą dziękczynną modlitwę i miej nas
zawsze w swej opiece.

