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Podziękowania dzieci po Komunii Świętej:  

 

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.  

 

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 

 

 

Proboszczowi: 

Księże Proboszczu! 

Dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej. Cieszymy się, że w tym 

niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie twoją troskę o nas i serce, jakie 

włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramencie pokuty i Eucharystii . 

Obiecujemy naszą gorącą modlitwę w Twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże 

błogosławieństwo, o siły potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przynosiła ona wiele 

dobra całej naszej parafii.  

 

Rodzicom: 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

Babciom i dziadkom: 

Babciom i dziadziusiom dzięki też składamy 

Że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami.  

 

Katechetom: 

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.  

 

Panu organiście: 

Pana organistę miej w swojej opiece,  

niech śpiewem uwielbia Ciebie na tym świecie,  

za to, że uświetnił naszą Eucharystię 

wspieraj go codziennie wiekuisty Chryste. 

 

Wszystkim: 

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.  

 

 

Podziękowanie Rodziców: 

 

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich 

zaproszonych gości. My jako rodzice 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 dziękujemy za  dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom. 

 

Siostrze Barbarze 

Siostrze Barbarze serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy 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.  

 

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 Rodziny do naszych 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. 


