SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIETEJ
W Parafii NSPJ w Tomaszowie Lubelskim
16.08.2020
1. ZBIÓRKA W KOŚCIELE GODZ. 11.15
2. OBRZĘDY WSTĘPNE.
Ksiądz procesyjnie przychodzi do dzieci.
Pieśń: Kiedyś o Jezu chodził po świecie.
Powitanie przez Kapłana:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam i pozdrawiam…
Pokropienie wodą święconą:
K. 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.
W. Amen.
Prośba dziecka o błogosławieństwo rodziców:
W dniu Pierwszej Komunii świętej, gdy mamy przyjąć do serca Boga, Tato kochany i Mamo droga: Naznaczcie nas
krzyżem, byśmy z Panem Jezusem dziś zjednoczeni, nigdy od niego nie odstąpili.
Błogosławieństwo rodziców:
Moje błogosławieństwo – Niech idzie za tobą – Przez całe życie – W Imię Ojca + I Syna + I Ducha św..
Rodzice kreślą krzyż na czole dziecka
Prośba Rodziców o udzielenie Sakramentu Eucharystii
Rodzic: Blisko dziewięć lat temu pan Bóg powierzył nam bardzo cenny skarb: nasze dzieci. Podczas chrztu
zobowiązaliśmy się strzec złożonego w nich daru wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, 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?
R. Staraliśmy się jak najlepiej przygotować dzieci do tego ważnego wydarzenia. Dbaliśmy o to, aby uczestniczyli w
lekcjach religii w szkole i w spotkaniach modlitewnych w kościele. W domu 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.
K. Głęboko w to wierzę i ufam, że każdy z nas będzie starał się dać im dobry przykład życia chrześcijańskiego.
Błagajmy o to Boga w modlitwie.
Pieśń na rozpoczęcie Mszy św.: Spójrz, Ojcze nasz.
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AKT POKUTY
HYMN „CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU”
LITURGIA SŁOWA
HOMILIA
WYZNANIE WIARY
MODLITWA WIERNYCH:

K. Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy
umocnili nasza wiarą i osiągnęli życie wieczne.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem Eucharystycznym,
który daje życie wieczne. Ciebie prosimy…
2. Panie Jezu, Ty przychodzisz do nas przez posługę Ojca Świętego, biskupów i kapłanów. Błogosław im w
codziennej pracy, umacniaj darami Ducha Świętego i prowadź drogą świętości. Ciebie prosimy...

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…
4. Módlmy się za dzieci przystępujące dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej, aby Eucharystia złączyła ich serca
trwałą przyjaźnią z Chrystusem. Ciebie prosimy...
5. Módlmy się za katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby słowem i świadectwem życia dawali przykład
umiłowania prawdy, dobra i piękna. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się za ludzi ubogich i potrzebujących, aby od bliźnich doznali miłosierdzia i prawdziwej pomocy.
Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby otrzymali przebaczenie win i dostąpili życia wiecznego w domu
Ojca. Ciebie prosimy...
8. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem Bożym i Eucharystią z ufnością szli przez życie.
Ciebie prosimy...
9. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Procesja z darami. Idą rodzice, dziecko w środku.
Do Ołtarza zbliża się procesja z darami, które niosą dzieci i rodzice.
Kolejność: Chlebki, Owoce, Świece, Kwiaty, Indeksy, Dar ołtarza, Ampułki z wodą i winem, Chleb eucharystyczny.
Komentarz:
Na wzór pierwszych chrześcijan, na odświętnym ołtarzu składamy dary:
- Przynosimy chleb, który nigdy się nie znudzi człowiekowi, jest zapowiedzią troski Boga o naszą codzienność i
życie wieczne, kiedy przyjmujemy Chleb Aniołów jakim jest Eucharystia.
-Owoce, symbolizują niezliczone dary, które otrzymujemy z pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Dziś w sposób
szczególny mają one zaowocować w naszym życiu poprzez przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.
- Przynosimy świece jako symbol wiary, którą otrzymaliśmy w dniu chrztu świętego. Teraz my, przez częste
spotkania z Twoim Synem Jezusem Chrystusem w Eucharystii, pragniemy ją rozwijać i umacniać dla dobra całego
Kościoła.
- Niesiemy również indeksy. To wyraz naszej pracy i trudu, jaki włożyliśmy w przygotowanie się do pełnego
uczestnictwa we Mszy świętej.
- Przynosimy kwiaty jako znak naszej wdzięczności dla Stwórcy za dar życia oraz piękno otaczającego nas świata.
Dziś staną się one ozdobą Twojego ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić Cię każdego dnia.
- Przynosimy chleb eucharystyczny i wino. Dary te za chwile staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Panie,
wraz z tymi darami powierzamy Ci całe nasze życie, chcemy razem z Twoim Synem stać się darem dla Ciebie –
naszego najlepszego Ojca
Pieśń na ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój
Modlitwa nad darami
Prefacja i śpiew „Święty, Święty...”
Modlitwa eucharystyczna
Ojcze nasz
Znak pokoju
Śpiew „Baranku Boży”
10. KOMUNIA ŚWIĘTA:
Dzieci podchodzą do komunii parami i klękają na dwóch klęcznikach.
Pieśń na komunię świętą: Radość w sercu
Pieśń na uwielbienie: Wierzę w Ciebie Boże
11. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
Ogłoszenia parafialne, błogosławieństwo i odesłanie wiernych. Dzieci wychodzą z kościoła i śpiewają Pieśń.
Pieśń na rozesłanie: Święta Maryjo Królowo

