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SCENARIUSZ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

15 MAJA 2022 ROK, GODZ. 10.15 

KOŚCIÓŁ P.W. ŚWIĘTEGO JÓZEFA WE WRZEŚNI 

ZBIÓRKA PRZED KOŚCIOŁEM – GODZ. 10.00 

1. OBRZĘDY PRZED KOŚCIOŁEM: Ksiądz proboszcz procesyjnie wychodzi przed kościół do 

dzieci. Powitanie przez Kapłana: 
 

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Wszyscy: Na wieki, wieków Amen. 

Kapłan: Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Was 

kochane dzieci, które pragniecie zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem. 

To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy pierwszy raz przyjmiecie 

Komunię Świętą. 

Zapraszam do wspólnej modlitwy oraz godnego uczestnictwa w 

Chrystusowej Ofierze. 

 
2. Pokropienie wodą święconą. Po chwili ciszy kapłan mówi: 

 

Kapłan: Wszechmogący, wieczny Boże. Ty chcesz, aby przez wodą, która 

podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również i nasze dusze zostały 

oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Odnów w nas źródło 

swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć 

się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez 

Chrystusa Pana naszego. 

Wszyscy: Amen. 
Kapłan kropi dzieci wodą święconą. 

 

3. Błogosławieństwo rodziców: 

Prośba o błogosławieństwo: 

• Wojtek Sowiński 
W dniu Pierwszej Komunii świętej 
Gdy mamy przyjąć do serca Boga, 
Co było złego już nie pamiętaj, 
Tato kochany i Mamo droga. 

• Iga Giereszewska 
Wznieście swe dłonie błogosławiące, 
Naznaczcie krzyżem wasze pociechy, 
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Byśmy z Panem Jezusem dziś zjednoczeni, 
Nigdy od niego nie odstąpili. 
Błogosławieństwem waszym wzmocnieni 
W łasce u Boga, na co dzień żyli. 

• Ksawery Pielak 
Mamusiu i Tatusiu! 
Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły. 

          Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły. 

4. Błogosławieństwo rodziców (rodzice powtarzają za księdzem proboszczem): 

MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - NIECH IDZIE ZA TOBĄ - PRZEZ CAŁE 

ŻYCIE – W IMIĘ OJCA + I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO. (Rodzice kreślą krzyż na 

czole dziecka). 

 
5. PROCESJA DO KOŚCIOŁA ZE ŚPIEWEM 

 

6. PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII 

Mama: p. Paulina Dębowska 

Blisko dziewięć lat temu Pan Bóg powierzył nam – rodzicom- bardzo cenny 
skarb: nasze dzieci. Potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do kościoła, by je 
ochrzcić, aby stały się dziećmi Bożymi. Wtedy zobowiązaliśmy się strzec 
złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, 
ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do kościoła, ponieważ bardzo gorąco 
pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających 
Boga i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez mocy, jaką daje Jezus w sakramencie 
Eucharystii. Dlatego prosimy o udzielenie naszym dzieciom po raz pierwszy w 
ich życiu Komunii Świętej. 
Kapłan: 

Czy jako rodzice możecie zaświadczyć, ze dzieci są dobrze przygotowane do 
godnego przyjęcia sakramentu Eucharystii? 
Tata: p. Mirosław Dębowski 

Staraliśmy się jak najlepiej przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. 
Dbaliśmy o to, aby systematycznie uczestniczyły w lekcjach religii w szkole i na 
spotkaniach modlitewnych w kościele. 
W domu na miarę naszych możliwości, staraliśmy się im przekazać prawdy 
wiary i wychowywaliśmy je w duchu chrześcijańskich wartości. Obiecujemy też, 
że w przyszłości dołożymy wszelkich starań, aby czuwać nad pogłębianiem ich 
życia religijnego, tym bardziej, że sakrament Eucharystii niczego nie kończy, 
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wręcz przeciwnie – rozpoczyna ich drogę dojrzewania w wierze. Jako rodzice 
chcemy na tej drodze odegrać znaczącą rolę. 
Kapłan: 

Głęboko w to wierzę i ufam, że każdy z nas będzie starał się dać im dobry 
przykład życia chrześcijańskiego. Błagajmy o to Boga we wspólnej modlitwie, 
ale wcześniej przeprośmy go za nasze grzechy. 
 

7. Akt pokutny: Spowiadam się Bogu… 

 

8. Hymn:  „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU” 

 

LITURGIA SŁOWA 
9. I czytanie: -  p. Agnieszka Czelusta 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając 

dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele 

ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym 

Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich 

Panu, w którego uwierzyli. 

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, 

zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali 

przeznaczeni do dzieła, które wykonali. 

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg 

przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. 

Oto słowo Boże. 

 

10. Psalm: -  Marika Nowak i Bogusia Lisiak 

Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. 

 

Pan jest łagodny i miłosierny, * 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, * 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

 

Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. 
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Niech Cię wielbią. Panie, wszystkie Twoje dzieła * 

i niech Cię ”błogosławią Twoi święci. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

 

Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu. 

 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 

i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * 

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

 

11. II czytanie: -  p. Piotr Lisiak 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. 

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i 

pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto Święte - 

Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak 

oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny 

głos mówiący od tronu: ”Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz 

z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie »Bogiem z nimi«. I otrze z ich 

oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni 

trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. I rzekł 

Siedzący na tronie: ”Oto czynię wszystko nowe”. 

Oto słowo Boże. 

 

12. Alleluja – Marika Nowak i Bogusia Lisiak 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Daję wam przykazanie nowe, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 
13. Ewangelia 

14. Homilia 
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15. Zapalenie świec i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: 

Kapłan: Drogie Dzieci! 

Spójrzcie na chrzcielnicę, na miejsce, w którym narodziliście się dla 

Boga i życia wiecznego w niebie. Przed laty, tutaj, przy tej 

chrzcielnicy woda chrztu spłynęła na wasze czoła. Chrystus uwolnił 

was od grzechu pierworodnego, uczynił swoimi dziećmi i włączył do 

Kościoła. Wasi rodzice zobowiązali się wychować was w wierze i 

nauczyć tak żyć, abyście jak Pan Jezus czynili to, co się Ojcu 

Niebieskiemu podoba. 

Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po rocznym przygotowaniu uczyniły 

to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci 

Boże, oświecone przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i 

wyznajcie wiarę, w której zostałyście ochrzczone. Pytam każdego z 

was: 

 

- Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? 

Wyrzekam się. 

- Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zł, aby cię grzech 

nie opanował? 

Wyrzekam się. 

- Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? 

Wyrzekam się. 

- Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i 

ziemi? 

Wierzę. 

- 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? 

Wierzę. 

- Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, 

obcowanie świętych, odpuszczanie grzechów, zmartwychwstanie 

ciała i życie wieczne? 

Wierzę. 

-Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie 

jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. 

Amen. 
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16. Modlitwa wiernych: 

Kapłan: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do 
wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie 
wieczne. 

• Amelka Kazmierczak 
1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem 

Bożym i chlebem Eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie 
prosimy... 

• Bartek Zbierski 
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów 

i kapłanów. Błogosław papieżowi Franciszkowi, księdzu Proboszczowi i 
księdzu Grzegorzowi w codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego 
i prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy... 

• Blanka Hulewicz 
3. Módlmy się za naszych rodziców i rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, aby 

cieszyli się darem głębokiej wiary, zdrowiem, pokojem serca i radością 
życia. Ciebie prosimy… 

• Ksawery Niezgoda 
4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, 

aby Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie 
prosimy... 

• Izka Garczyk 
5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i 

dostąpili życia wiecznego w domu Ojca. Ciebie prosimy... 

• Szymek Kania 
6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i 

Eucharystią z ufnością szli przez życie. Ciebie prosimy… 
 

Kapłan: Wszechmogący Boże wysłuchaj naszych modlitw, które z ufnością 
do Ciebie zanosimy, abyśmy mogli stać się uczestnikami Twej chwały. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
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17. PROCESJA EUCHARYSTYCZNA: 

KWIATY NA OŁTARZ: Lenka Garnuszewska 

ŚWIECA: Oliwier Powała 

DAR OŁTARZA: Wiktora Chmielewska 
 

AMPUŁKA Z WODĄ: Aleksander Jankowiak 

CHLEB EUCHARYSTYCZNY: Nikola Pawlak 

AMPUŁKA Z WINEM: Antek Iluk 

 
18. DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII: 

 

PANU JEZUSOWI: 

• Zosia Krempa – Marcel Bielawski 
Panie Jezu: 
Szczęście, radość wielką me serduszko czuje 
Bo dziś po raz pierwszy, Jezus w nim króluje. 
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w nim 
Ja Ci daje serce swoje, chcę być Przyjacielem Twym. 
 

• Filip Pertek – Mikołaj Pokładecki 
Proszę – pomóż mi przez życie, razem z Tobą Jezu iść 
Ja w Twym sercu pragnę zostać, ja w Nim zawsze pragnę być. 
Poprzez cały dzień dzisiejszy, uśmiechnięty we wszystkie strony 
Wszelkiej chwały najgodniejszy, 
bądź po trzykroć pochwalony (bis wszystkie dzieci)!!! 

RODZICOM: 

• Alan Sroczyński – Wiktoria Bartkowiak 
Dziękujemy wam Rodzice kochani i mili, 
Żeście się dla nas tak natrudzili. 
Za skarb naszej wiary, za gorące serce, 
Za codzienną troskę i strudzone ręce. 
 

• Aleksandra Bednarek – Tymoteusz Pielka 
Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci tato 
pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co? 
To za świętą wiarę, rodzice kochani, 
I za miłość Waszą, trud i wychowanie. 
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• Oliwierek Dębowski – Lenka Tomczak 
To Sam Zbawiciel Świata zamieszkał już z nami 
i będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami. 
Mamo! Pragnę by Jezus życie Ci osłodził, 
a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodził 
 
 

• Piotruś Lisiak – Kuba Musielak 
Tatusiu kochany Ty troszczysz się o mnie 
Za Twój trud i pracę dziękuję ogromnie 
Modlę się za ciebie by dobry Bóg w niebie 
W każdym dniu Twego życia błogosławił Ciebie. 
 

DZIADKOM: 

 

• Gabrysia Żebrowska – Kacper Łyduch 
Babciom i dziadziusiom dzięki też składamy 
Że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami. 
 

NAUCZYCIELOM: 

• Ignaś Polus – Kuba Marzyński 
Drodzy katecheci, nauczyciele i wychowawcy! 
Z Chrystusem w sercu, z Jego łaskami 
Stajemy tutaj dzisiaj przed wami 
Aby wyrazić słowa wdzięczności 
za dar waszej wielkiej miłości. 
Za trud nauczania, za pracę nad nami 
dziś wam dziękujemy sercem i kwiatami. 
 

SCHOLI I PANU ORGANIŚCIE: 

 

• Gabrysia Grobelna - Marcel Małek 
Pana organistę  i naszą scholę miej w swojej opiece, 
niech śpiewem uwielbiają Ciebie na tym świecie, 
za to, że uświetnili naszą Eucharystię 
wspieraj ich codziennie wiekuisty Chryste. 
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WSZYSTKIM INNYM: 

 

• Leon Baran – Borys Szuba 
Żeby dzisiaj było pięknie, 
tak dostojnie i odświętnie, 
wiele na to się złożyło, 
wielu ludzi się trudziło. 
Dziękujemy dzisiaj wszystkim 
Co nam czynem dopomogli 
Zapewniając ich, że zawsze 
Będziemy się za nich modlić. 

 

PODZIĘKOWANIA RODZICÓW: 

• p. Karina Pielak 

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas 
rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych 
dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć 
się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w 
prawdzie i miłości. Tobie Ojcze Proboszczu dziękujemy za radość dnia 
dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom, 
serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy ks. Grzegorzowi i wszystkim 
katechetom w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w 
Najświętszej Ofierze. Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych 
dzieci za ich trud i poświęcenie. To także i Wasza praca sprawiła, że mogą one 
świadomie przeżyć dzisiejsze święto. 
 

• p. Adam Pielak 
Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy 

pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym 
przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i 
mądrych ludzi. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy 
nasze Rodziny do swoich domów. Będzie nam towarzyszył Chrystus. Zaprośmy 
Go do wspólnego stołu, On na pewno pomoże nam wspaniale i godnie przeżyć 
ten dzień. Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za 
pośrednictwem kapłana. 
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19. Słowo Księdza Proboszcza i ogłoszenia duszpasterskie 

20. Błogosławieństwo 

21. Procesja ze zniczem do grobu ks. Wronki z przedstawicielami dzieci: 

• Amelka Nowaczyk 

• Oskar Andrzejewski 

• Lenka Dolacińska 

 

 


