PIERWSZA KOMUNIA 2008R.

Błogosławieństwo twej matki niech idzie z tobą.
Maryja, nasza Orędowniczka niech cię otoczy
opieką, a Bóg niech zawsze ci błogosławi.
Dzieci: Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków .Amen.

Ks. –Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o
błogosławieństwo.

(Mamy wkładają ręce na głowę swoich dzieci i w myślach
powtarzają słowa błogosławieństwa)

Bilska Patrycja

Dz. –W dniu naszej Pierwszej Komunii świętej
gdy mamy przyjąć do serca Boga,
co było złego już nie pamiętaj,
Tatusiu kochany i Mamusiu droga.

Kapłan:- Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was
do kościoła i w nim przyjęłyście chrzest święty. Wówczas
dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście
żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą
was pokropię, przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech
na nowo wezwie was do zjednoczenia z sobą, które dokona
się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.

Waś Rafał

Chł.- Wznieście swe dłonie błogosławiące,
naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
byśmy z Jezusem dziś zjednoczeni,
nigdy od Niego nie odstąpili.
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni
w łasce u Boga na co dzień żyli.

( kapłan kropi dzieci i wszystkich zgromadzonych wodą
święconą. W tym czasie śpiewa się pieśń. Po pokropieniu
wyrusza procesja do kościoła)

Patrycja i Rafał

Razem –Mamusiu i Tatusiu!
Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły.
Prosimy, by w ten dzień święty nas
pobłogosławiły.

Śpiew – Pod Twą obronę Ojcze na niebie
K.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
L.: Amen.
K.: Pan z Wami.
L.: I z duchem twoim

Błogosławieństwo ojca: (Pan Gumulski tato Tomka)
Błogosławieństwo twego ojca niech ci towarzyszy
do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W
imię Ojca+ i Syna, i Ducha Świętego.
Dzieci : Amen.

Pan Adamski z żoną

Słowo rodziców i dzieci na początku Mszy świętej.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że „gdy
uczestniczymy w Eucharystii ogarnia nas wielkie zdumienie
wiary nie tylko nad tajemnicą Boga i Jego miłości, lecz
również nad tajemnicą człowieka. Wobec Eucharystii cisną

(Ojcowie wkładają ręce na głowę swoich dzieci i w myśli
powtarzają słowa błogosławieństwa)
Błogosławieństwo matki: (Pani Gumulska)
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by zło nie zawładnęło naszym życiem
lecz by dobro w naszych sercach nieustannie gościło.

się spontanicznie na usta słowa Psalmisty: Kimże jest
człowiek, że tak się o niego troszczysz? Jak wielką wartość
ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go
swoim Ciałem! Jak wielką przestrzeń kryje w sobie ludzkie
serce, skoro wypełnić je może tylko Bóg?” Cieszymy się, że
właśnie dzisiaj serca naszych dzieci wypełni Bóg w
Pierwszej komunii świętej. Do tej wyjątkowej i tak ważnej
dla całych naszych rodzin chwili, staraliśmy się jak najlepiej
przygotować. Wydaje się nam, że na swój sposób i
możliwości nasze dzieci dojrzały do tego, aby w tajemnicy
Eucharystii uczestniczyć w sposób pełny.
Prosimy Cię, Drogi Księże Proboszczu, o sprawowanej
Najświętszej Ofiary w intencji naszych dzieci. Dziękujemy,
że z Twoich kapłańskich rąk przyjmą po raz pierwszy Ciało
Chrystusa. Módlmy się wszyscy gorąco, aby dzisiejsza
wielka uroczystość całej naszej parafii i naszych rodzin była
dla nich początkiem nowego etapu życia, w którym będą się
karmić Chlebem eucharystycznym.
(po rodzicach mówią dzieci)

Dz: Pan Jezus po raz pierwszy Strug Agata
W naszych sercach dziś zagości
Dlatego wśród nas dzisiaj
Tyle szczęścia i radości.
Słońce się do nas uśmiecha Górecka Kinga
Ptaki śpiewają z weselem
I wszyscy się z nami cieszą
Że Jezusa dziś przyjmiemy.
Serca Mu otwieramy Dzięgiel Renata
Prosić będziemy o łask wiele,
Aby Pan Jezus w nas mieszkał
Jak gdyby w pięknym kościele.

K.: przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli
godnie odprawić Najświętszą Ofiarę.

Akt Pokuty:
Kapłan: chcemy się zastanowić nad sobą i wezwać
zmiłowania

Dz:. Moja Pierwsza Komunia Święta Gabryś Przemysław

Bożego

Głowacki Maciej

Pełna radości, bo w sercu swoim
Pana Jezusa będę gościł.

Dziecko 1: Bóg mówi: „Nie odrzucę serca,
które jest skruszone i pokorne” (por.Ps50,19)
Panie, zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Panie, zmiłuj się nad nami.

Wszyscy odświętnie ubrani Jaglarz Alicja
Jak do komunii przystało
By Jezusa przyjąć,
bo serce nasze Go ukochało.

Gabryś Daniel

Dziecko 2: Bóg mówi: Przede mną może stanąć tylko
człowiek o nieskalanych rękach i czystym
sercu” (por.Ps23,4) Chryste zmiłuj się nad nami.

Kochamy Cię Jezu z całej naszej siły Chwastek Kamil
I prosimy pomóż !
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Wszyscy:

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki smok ognisty: ma
siedem rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zamiata
trzecią część gwiazd z nieba i rzucił na ziemię. Smok stanął przed
mającą urodzić Niewiastą ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej
Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie
narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego
tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce
przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „teraz nastało
zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego
Pomazańca”. Oto słowo Boże

Chryste zmiłuj się nad nami.
Korba Michał

Dziecko 3: Jezus mówi: „Mój Ojciec nie przebaczy
Wam, jeżeli nie przebaczycie z serca
Braciom i siostrom” (por. Mt18,35).
Panie zmiłuj się nad nami.
Wszyscy: Panie zmiłuj się nad nami.
K.: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i

odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego

L.: Bogu niech będą dzięki.
Psalm Responsoryjny

L.: Amen.
HYMN
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU
Boże jesteś jak słońce
Promieniem jest Twój Syn.
A Duch Święty ciepłem i światłem,
Więc w Trójcy chwalimy Cię.
Ta piosenka chwali Cię, Jak lecący do słońca ptak
I zaprasza cały świata by śpiewał, by śpiewał Ci
Boże nasz./2x

K.: Módlmy się:

Dziewoński Michał; Malicka Gabrysia; Vogelsinger Oliwia

REF: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
Spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
I niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.
REF: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

kapłan modli się i kończy modlitwę słowami - …przez

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
W sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi,
Abyś była wywyższona na wieki.

Chrystusa Pana naszego .

L.: Amen

LITURGIA SŁOWA
Pierwsze czytanie.

Gumulski Tomasz

REF: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otworzyła, i Arka Jego
Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na
jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Drugie czytanie

Kutaj Michał

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
Bracia:
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Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał cięWierzę i kocham Go
Że wszystko co dobre od Niego jest –
Wierzę i kocham Go
Czy wierzysz, że Bóg Jezusa nam dał –
Wierzę i kocham Go.
To tak jakby serce swoje nam dał –
Wierzę i kocham Go

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w
dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy
ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w
którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec
każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co na
ziemi , byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
Oto Słowo Boże.

Czy wierzysz, że Jezus też dzieckiem był –
I po to, by kochać jedynie żył –
Że niebo otworzył na krzyżu nam –
Przez Ducha Świętego pomaga nam –

L.: Bogu niech będą dzięki
AKLAMACJA:

Czy wierzysz, że Jezus w Kościele jest –
Byś Bożym Dzieckiem dla Niego był –
Czy wierzysz, że On ci Matkę swą dał –
Byś ze świętymi mógł w chwale być –
Wierzę i kocham Go

Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Jezus powiedział do ucznia:” Oto Matka Twoja”,
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

K.: modlitwa przed wezwaniami do modlitwy wiernych

EWANGELIA
K.: Pan z wami.
L.: I z duchem twoim
K.: Słowa Ewangelii według św. …..
L.: Chwała Tobie, Panie.

MODLITWA POWSZECHNA
Adamski Jakub

1. W Biblii zostało napisane, że Bóg leczy ludzi o
skruszonych sercach(por.Ps 146,3;Iz61,1; Łk4,18).Panie podaruj
naszym sercom wymagany żal za grzechy, bo one nie
mogą już żyć bez Ciebie.

Po skończonej Ewangelii

K.: Oto słowo Pańskie
L.: Chwała Tobie Chryste

Oprych Żaneta

HOMILIA
(Akt wiary lub wyznanie wiary)
K.: a teraz powstańmy i wyznajmy naszą waiarę

2. Są też ludzie o sercach jak z kamienia, zimni i nieczuli.
Najbardziej niebezpieczne choroby serca to nienawiść,
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K.: modlitwa po zakończeniu

zazdrość i chciwość. Ojcze nasz, daj nam serca podobne
do Jezusowego, serca, które biją dla innych.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Barnaś Adam

3. Miłosierny Ojcze, zachowaj nam na długie lata rodziców,
chrzestnych i przyjaciół, którzy mają dla nas serce i mogą
nam opowiadać, że Ty kierujesz się sercem wobec
wszystkich ludzi, a Pan Jezus skarby swojego serca
oddaje nam co dzień.

Związek Alina; Zięcik Kamil

( komentarz do darów I wersja))
Świeca – Panie, bądź pochwalony przez naszego brata ogień,
którym rozświetlasz noc; on jest piękny i radosny,
żarliwy i mocny – wskazuje nam prostą drogę do
Ciebie.
Gargas Krystian

Zawadzka Patrycja

Stalmach Urszula

4. Obdarz nas dobrym sercem, szczególnie tych, którzy
opiekują się ludźmi chorymi i starszymi. Niech to sprawi
Twoja wielka dobroć, Panie.

Kwiaty - Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę ziemię,
która nas żywi i chowa, i rodzi różne owoce, barwne
kwiaty i zioła – które służą naszemu zdrowiu
a kwiatami stroimy Twoje Panie ołtarze.

Batko Arkadiusz

Kalisz Łukasz

5. Odbierz nam ślepotę serca, abyśmy dostrzegli tych, którzy
stoją na naszej drodze samotni i zapomniani. Niech
sprawi Twoja wielka dobroć, Panie.

Dar ołtarza – Panie, bądź pochwalony za każdego człowieka,
którego stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo
którego zaprosiłeś do współpracy w nieustannym
stwarzaniu, czynieniu tego świata coraz
piękniejszym i lepszym; przyjm prosimy ten
skromny symbol współpracy z Tobą.

Ziętara Daria

6. Daj w naszych zabieganych rodzinach ojców i matki,
które nie będą skąpić swoim dzieciom czasu i miłości,
zaszczepiając w nich zaufanie do Boga. Niech to sprawi
Twoja wielka dobroć, Panie.

Półtorak Klaudia;

Woda - Panie, bądź pochwalony przez naszą siostrę wodę,
która jest wielce pożyteczna i cenna, i czysta to
przez nią obmywasz nas z grzechu pierworodnego,
obdarzasz życiem Bożym – czynisz nas swoimi
ukochanymi Dziećmi .

Górski Dawid

7. W Piśmie świętym czytamy, że pierwsi chrześcijanie
mieli jedno serce i jedną duszę. Dzielili ze sobą wszystko,
chwile radości i smutku. Dobry Jezu, pozwól także i nam
budować podobnie serdeczną wspólnotę rodzinną,
szkolną, parafialną i Kościoła Powszechnego.

Pieprzyka Kamil ; Opaliński Tomasz (winogrono i ampułka z winem)

Wino - Panie, bądź pochwalony przez dar wina, które
przemieniasz w swoją Krew Przenajświętszą,
w której pragniesz nieustannie obmywać nas
z grzechów.
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K.: Módlcie się aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec

Ubik Kamil; Łanoszka Ewelina; Radwański Paweł (kosze z chlebkami)
Patenę i puszkę rodzice-Państwo Dzięgiel)

wszechmogący.
L.: Niech Pan Przyjmie ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę

Chleb – Panie, bądź pochwalony przez dar chleba, którym
nas obdarzasz codziennie, który przemieniasz
w swoje Ciało i Nim umacniasz nasze serca
w ziemskiej wędrówce do szczęścia wiecznego.
(podczas tego komentarza wszystkie dzieci podchodzą do
celebransa z serduszkami w których umieszczony jest
komunikant, który celebrans odbiera i wkłada do puszki; za
dziećmi idą rodzice niosąc patenę z Hostią)

swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła
świętego.

MODLITWA NA DARAMI
Kończy się słowami

K.: …………przez Chrystusa Pana Naszego
L.: Amen.

po procesji z darami wszyscy wierni siadają

Śpiew – Człowiek jest mocny i silny
Miłość chce nieść po świecie
Lecz posłuchajcie tej prawdy
Prawdy o której już wiecie.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA – DOKONANIE
OFIARY

K.: Pan z wami.

L.: I z duchem twoim
K.: w górę serca.
L.: wznosimy je do Pana.
K.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu
l.: Godne to i sprawiedliwe.

Nic Ci nie wyjdzie bez Chrystusa
Nic się bez Niego nie uda
On ciągle podaje Ci rękę
Dla Ciebie wciąż czyni cuda. /2x
Mówisz, że zawsze masz siłę
Że wciąż sobie radę sam dajesz
Lecz ktoś ci chyba pomaga
Ten ktoś pyta czy Go poznajesz.
Nic Ci nie wyjdzie bez Chrystusa
Nic się bez Niego nie uda.
On ciągle podaje Ci rękę
Dla Ciebie wciąż czyni cuda. /2x

Kapłan odmawia lub śpiewa prefację i kończy słowami:

….z błogosławionymi Duchami oraz ze wszystkimi chórami
niebios śpiewamy hymn ku Twojej chwale , bez końca wołając:
ŚWIĘTY:-

( dalsza część Mszy św.)

po przygotowaniu darów kapłan mówi:
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Święty, święty jesteś Ojcze
I w kosmosie i w mym sercu
Święty, święty jesteś Jezu
Co na ziemię schodzisz wciąż.
Święty, święty jesteś Duchu
Co do nieba drogi znasz,

L.: Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się
nad nami.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, obdarz nas
pokojem.
K.: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
L.: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale
powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Niech hosannę Ci bez przerwy
Śpiewa caluteńki świat./2x

K.: Oto wielka tajemnica wiary.
L.: Głosimy śmierć Twoja, Panie Jezu, wyznajemy Twoje

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w
chwale.
K.: Boże Ojcze my słudzy Twoi oraz lud twój święty …….
( na słowa celebransa: Przaz Chrystusa, z Chrystem, i

w Chrystusie.......................... dzieci wychodzą z ławek i
podchodzą do kapłanów przy ołtarzu, modlitwę Ojcze nasz:

Dzieci podchodza do komunii

śpiewają ze wzniesionymi rękoma ;

K.: wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy
pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego
zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
L.: Bo Twoje jest Królestwo, i potęga i chwała na wieki.
K.: Panie Jezu Chryste …………………………………………………….
……………………………………………………………….. który żyjesz i
królujesz na wieki wieków.
L.: Amen.
K.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
L.: I z duchem twoim.
k.: Przekazmy sobie znak pokoju.
na znak pokoju podają sobie ręce i śpiewa ją:

KOMUNIA ŚWIĘTA
Pieśń na komunię – wszyscy wierni
(dzieci przystępują do komunii
Dziękczynienie po komunii:
Zięcik Aleksandra

Przy Twym ołtarzu pełnym chleba
Goreją serca, błyszczą oczy
I każdy w duszy swej śpiewa
I każdy z Tobą się zjednoczył
Gumulski Damian

Drzwi Swego Serca otwierasz
Pragnącym Ciebie szczerze
I życie sensu nabiera
Gdy wzmacniasz nas we wierze.
Pietrzak Damian

Pozostań w sercach naszych Panie
Bądź przy nas w dzień i w nocy
Niech cud Twej łaski się stanie

po przekazaniu znaku pokoju dzieci wracają do ławek
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Bądź zawsze ku pomocy

Rodzicom Chrzestnym

Po komunii kapłan się modli

Wojtowicz Patryk

K.: Módlmy się. – dzieci wychodzą do podziękowań

Drodzy Rodzice Chrzestni
Przed kilku laty przynieśliście nas do chrztu świętego.
Pan Jezus wtedy, pierwszy raz zagościł w duszach
Naszych, dzisiaj ubogacił nas Swoim świętym Ciałem.

PODZIĘKOWANIA
Tańcula Karolina

Wróbel Adrian

Kochany Księże Proboszczu,
Przyjmij od nas gorące podziękowanie
Za całoroczną modlitwę, troskę, staranie,
By Jezus ukryty w postaci Chleba
Stał się Pokarmem naszym w drodze do nieba.

Wy również macie udział w naszej dzisiejszej radości.
Cieszymy się, że jesteście teraz z nami.
Jesteśmy Wam za to wdzięczni.
Nauczycielom

Kutaj Michał

Rutka Jakub

Ty wskazałeś, co czynić mamy,
Pomagałeś w poznawaniu Bożych dróg.
Niech Ci wszystko, Księże kochany,
Zdrowiem, łaskami nagrodzi Bóg.

I Wam drodzy nauczyciele za tyle Waszych wyrzeczeń
Za serdeczne słowa, za wielki dar dobroci
I za słowa gorzkie, W których wyczuwamy
Waszą troskę o nas i za bezcenny dar wiedzy
Przyjmijcie te kwiaty szczerej wdzięczności
od dzieci, którym towarzyszyliście w przygotowaniach
na to najpiękniejsze spotkanie z Jezusem w Komunii
Świętej

DZIECI DZIĘKUJĄ RODZICOM:
Dzięgiel Natalia

Ręce Ci całuje Mamusiu droga,
Za Twoje trudy, za Twe starania,
Za to, żeś mnie nauczyła kochać Boga
Przyjmij serdeczne podziękowania.

Podziękowanie Rodziców: Związek Aliny?

Gumulski Tomasz

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten piękny dzień. Za ogrom
łask otrzymanych przez nas i nasze dzieci. Pragniemy dalej je
wychowywać, kształtować ich serca i sumienia.
Z drżeniem wchodziliśmy do kościoła, ale z wiarą, że Bóg tego
pragnie, to On sam nas wezwał.
Księże Proboszczu, za chwilę opuścimy progi tej świątyni, ale jakże
bogatsi, jakże szczęśliwsi. Nasze rodziny będą Bogiem silne, nasze
dzieci razem z nami będą już mogły w pełni uczestniczyć we Mszy św.
Dziękujemy Ci nasz Duszpasterzu, że jesteś tak otwarty na człowieka,

Kochany Tatusiu i Tobie dziękuję
Że Ty mnie kochasz i za trudy, znoje
Nawet nie potrafię wyrazić co czuję,
Tylko Twe ręce drogie całuję.
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że pragniesz naszego szczęścia, że pragniesz byśmy z Bogiem szli
przez życie. Pragniemy wychowywać nasze dzieci w duchu Ewangelii i
nauki Kościoła, pragniemy być dla nich wzorem i przykładem życia
chrześcijańskiego. Na to trudne i jakże odpowiedzialne zadanie
prosimy o błogosławieństwo i modlitwę w naszej intencji.
Błogosławieństwo
Modlitwa do Świętego Michała Archanioła
Śpiew :
( podczas śpiewu dzieci podchodzą i odbierają
chlebki z rąk kapłanów i obrazki pamiątka pierwszej
komunii św.)
Zdjęcia grupowe i indywidualne

.
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