Scenariusz I Komunii Świętej
1. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed świątynią ( godz. 9:45 )
2. Asysta z celebransem wychodzi na zewnątrz świątyni.
3. Pozdrowienie i przywitanie dzieci przez kapłana:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
Pan z Wami. I z Duchem Twoim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen
4. Kapłan wita dzieci słowami:
Drogie dzieci, nasz Pan Jezus Chrystus, przychodząc na świat, przyjął
postać dziecka, które czyniło postępy w mądrości, w latach i łasce u Boga i u
ludzi. On też później z miłością przyjmował dzieci i błogosławił je mówiąc: „
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich
bowiem należy Królestwo Boże”. Przez chrzest święty stałyście się Dziećmi
Bożymi i otrzymałyście prawo przyjmowania Ciała Chrystusa jako pokarmu
dającego życie wieczne. Teraz kochane dzieci, poproście waszych rodziców o
błogosławieństwo.
Pierwsze dziecko
Błogosław Ojcze, Błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce.
Niech błogosławią nam rodziców ręce.
Rodzice błogosławią swoje dzieci:
Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kapłan:
Teraz procesyjnie ze śpiewem pieśni wprowadzimy nasze dzieci do
kościoła, by mogły uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Chrystusa.
7. Procesja do świątyni śpiew pieśni: ,,Oto jest dzień …”. Po wejściu do
świątyni następuje dialog między kapłanem i rodzicami:
Prośba rodziców
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Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców
przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary.
To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich
podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem
posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go
swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego
Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, prosimy
Was kapłani, abyście w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielili naszym
dzieciom Pierwsze Komunii Świętej. Prosimy również o modlitwę w czasie
Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości
Boga i świętej Matki Kościoła.
Kapłan:
Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy więc to z
wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu,
ze dzieci te godnie przyjmą Chrystusa w Eucharystii?
Rodzice:
Tak, Jesteśmy przekonani, ze nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a
my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać w
wierze.
Prezbiter zwraca się do katechety:
Księże Katecheto! Czy zgromadzone tutaj dzieci, zgodnie z ich wolą
wyrażoną przez rodziców, są przygotowane do przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej?
Odpowiedź Katechety:
Z pełną świadomością stwierdzam, że przyprowadzone tutaj przez
rodziców dzieci wykazały się znajomością zasad wiary i Katechizmu.
Przychylam się zatem do prośby wyrażonej przez rodziców proszę o
umożliwienie tym dzieciom pełnego uczestnictwa w liturgii Mszy św. Proszę,
aby Kościół dał im najdroższe i najświętsze - Prawdziwe ciało i Krew Pana
Jezusa pod postacią Eucharystycznego Chleba.
Prezbiter:
A teraz Drogie powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich łask
oczekujecie od Pana Boga tym Sakramencie?
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Dzieci:
Pragniemy przyjąć/ ciało i Krew Chrystusa/
pod postaciami chleba i wina./
Wtedy Jezus obdarzy nas życiem
i będziemy żyć na wieki/ / Amen.
9. „Chwała na wysokości Bogu…”
10. Kolekta.
11. Liturgia Słowa:
I Czytanie
II Czytanie
Psalm:
Aklamacja:
Ewangelia i Homilia:

12. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Prezbiter zwraca się do wszystkich:
Najmilsi, te dzieci odrodzone przez chrzest święty, nazywają się dziećmi
Bożymi i są nimi rzeczywiście. Dzisiaj mają one przystąpić do ołtarza
Pańskiego i stać się uczestnikami Jego Uczty ofiarnej razem ze zgromadzonym
tu Kościołem. Drodzy rodzice, staraliście się dotąd wychować te dzieci w
wierze tak, aby zachować w nich to życie od skażenia grzechem i umożliwić
jego ustawiczny rozwój. W czasie chrztu świętego waszych dzieci wręczono
wam zapalone świece. Oznaczają one Chrystusa, Który jest światłością świata.
Teraz wy Ojcowie świece które macie zapalcie od Paschału i przekażcie to
światło waszym dzieciom.
Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech
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nie opanował?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego
Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który
powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania Ciała i życie
wieczne?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest
naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen
13. Modlitwa wiernych.
Wstęp:
Do Boga Naszego Ojca w Niebie, który karmi nas swoim Słowem i Ciałem,
skierujmy nasze gorące i ufne modlitwy:
1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby otwierał Chrystusowi granice państw i
drzwi serc wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne aby
Pan Jezus odbierał coraz więcej czci i miłości na całym świecie. Ciebie
prosimy...
3. Módlmy się za kraje, w których dzieci umierają z głodu i nie znają Boga, aby
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mogły cieszyć się dobrobytem i wolnością. Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych kochanych rodziców i chrzestnych, aby Pan Bóg
obdarzał ich zdrowiem i błogosławieństwem w codziennej pracy i w trudach
wychowania dzieci. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Ciało
Chrystusa, aby kochały Go całym sercem i przez całe życie. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dobry Bóg wynagrodził im
trudy ziemskiego życia. Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za nas wszystkich, otaczających Stół Pański, abyśmy oświeceni
Bożym słowem i nakarmieni Chlebem z nieba, jeszcze bardziej kochali Boga i
ludzi. Ciebie prosimy...
Zakończenie:
Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw,
abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
14. Przygotowanie darów
Katecheta czyta:
W tak radosnym dniu nie mogliśmy przyjść na to zgromadzenie z pustymi
rękoma. Oddajemy swe serca i za Chrystusem powtarzamy: Panie bądź wola
Twoja. A nasze ofiary składane na ołtarzu są wyrazem posłuszeństwa.
Tak jak ojcowie wręczyli świece swoim dzieciom, które są symbolem wiary, tak
teraz proszę, aby matki, które na co dzień dają chleb swoim dzieciom teraz na
patenę włożyły hostię, która stanie się Ciałem Chrystusa.
Każda matka podchodzi do miejsca, gdzie przygotowane są dary do procesji i
wkłada jeden komunikant na patenę. Później następuje procesja z darami
14a. Procesja z darami
Świece – symbol Trójjedynego Boga, światłości świata, który rozświetla drogi
naszego życia, nasze serca i umysły.
Płonące serce – Przyjmij Panie ten symbol naszych serc dziecięcych, które
pragną trwać przy Tobie, by nigdy nie zgasła w nich wiara.
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Biała Szata – przyjmij Panie w symbolu Białej Szaty naszą wdzięczność za
otrzymany przed laty sakrament Chrztu Świętego, przez który staliśmy się
Dziećmi Bożymi.
Księga Pisma Świętego – która potem stanie się pamiątką tego wyjątkowego
dnia i pomoże nam trwać w Słowie Boga.
Chlebki – symbol ludzkiego trudu i pracy, którym potem podzielimy się w
rodzinnym gronie.
Chleb i winne grona – owoce ziemi. Za chwilę złożone na ołtarzu będą nam
przypominały o zjednoczeniu wszystkich ludzi pod sztandarem Chrystusa.
Kwiaty – Przyjmij Panie w symbolu kwiatów naszą wdzięczność za dar życia,
za dar naszych kochanych Rodziców i pomóż nam, aby nasze serca były piękne,
podobne do kwiatów: pełne radości, miłości i dobroci.
Wino – symbol świętowania i dobrobytu, który już za chwilę stanie się Krwią
Pana Jezusa.
Woda - znak oczyszczenia z grzechu i życia wiecznego, które daje bycie z
Chrystusem
Patenę z chlebem – Przyjmij Panie, chleb, który stanie się za chwilę Twoim
Ciałem. Włącz nas w swoją świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego
spotykania się z Tobą w Najświętszym Sakramencie.
15. Liturgia Eucharystyczna
Dziękczynienie - ,,Już gościsz Jezu w sercu mym…”
16. Podziękowania:
1. Jezusowi:
Dziękujemy Ci, Jezu Chryste
Dziękujemy Ci sercem, ukochany Chryste,
Żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli Hostii czystej.
Dziękujemy za jasny dzień i wyróżnienie,
Że się wiosna kwiatami nam w sercu rozpromienia.
Dziękujemy za miłość, która nas wciąż raduje
Ufnością, jak słonecznym blaskiem obejmuje.
Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy
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I nieba błękitem nasyca nasze oczy.
Dziękujemy że wstępujesz do serc naszych, Panie,
Bierzesz je - niby niebo - za własne swe mieszkanie.
Dziękujemy, żeś Ojcem, Bratem, Przyjacielem,
Że przynosisz nam z sobą wieczyste swe wesele.
Dziękujemy, że kochasz, żeś nie jest nam daleki
I że my, Jezu Chryste, własnością Twą na wieki.

2.Podziękowania Księżom:
Czcigodni Księża, dziękujemy Wam
Za pracę, trud, staranie,
Aby Bóg w Hostii był od dziś
Naszego życia Panem.
Dziękujemy za pragnień wielki wkład,
Ażeby On królował.
Dzięki za troskę, służbę Mu,
Za Ewangelii słowa.
3. Podziękowania rodzicom: ,,Rodziców ręce…”
Ręce Ci całuję, moja Mamusiu droga,
za Twoje trudy, za Twe starania,
za to, żeś mnie kochać nauczyła Boga
- przyjmij serdeczne podziękowania.
Kochany Tatusiu i Tobie dziękuję,
że Ty mnie kochasz i za trud i znoje.
Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,
tylko ucałuję drogie ręce Twoje.
4. Podziękowania katechetom
Jakie szczęście w mojej duszy,
Jakie wielkie upojenie –
Sam Pan Jezus do mnie przyszedł
I wlał w serce ukojenie!
Po raz pierwszy sam się oddał
Memu sercu młodziutkiemu –
O, ta chwila tak pogodna
Jak piosenka ptasich śpiewów.
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Pragnę zatem podziękować
Wam za te chwilę.
Boście nam pomogli,
By Jezusa przyjąć mile!
Niech Wam za to wynagrodzi
Zdrowiem, szczęściem i łaskami,
Abyście mogli w słońcu chodzić,
Boga cieszyć się darami.
4.Podziękowania organiście, kościelnemu
Każdy nowy dzień Jest kwiatem, który zakwita W naszych rękach
Dziękujemy Tobie Panie Organisto, że uświetniłeś naszą Niedzielną Mszę
Świętą swoim talentem gry i śpiewu, oraz że przygotowałeś z nami pieśni do
tego wielkiego dla nas wydarzenia.
Dziękujemy Tobie Panie Kościelny, że pomogłeś w przygotowaniu tak pięknej
uroczystości.
Bóg Zapłać.
Podziękowanie nauczycielom
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, koleżankom i kolegom, gościom, którzy
przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego
pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej.
Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą
z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać
Błogosławieństwo i śpiew na zakończenie:
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