
I KOMUNIA ŚWIĘTA 2021 – wskazówki do liturgii 
 

1. Tekst błogosławieństwa przed rozpoczęciem mszy 
Rodzice/opiekunowie powtarzają wspólnie za księdzem: 

Ukochane dziecko! * Dziś tak długo oczekiwany dzień, * gdy po raz pierwszy * przyjmiesz Jezusa w 

Komunii świętej. * Strzeż tego Skarbu przez całe życie. 

Panie, Boże nasz, * wejrzyj z miłością na to dziecko * i prowadź je drogą Twoich przykazań. * Niech 

Komunia święta daje mu siłę * do radosnego podążania śladami Chrystusa, * który żyje i króluje na wieki 

wieków. * Amen. 

Rodzice/opiekunowie czynią kciukiem znak krzyża na czole dziecka. 

 

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych 
Mogą odpowiadać wszyscy: 

Ks.: Czy wyrzekacie się ducha złego, jego spraw i pokus? 

Wyrzekamy się. 
Ks.: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? 

Wierzymy. 

Ks.: Czy wierzycie w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który narodził się z Maryi Panny, umarł i 

zmartwychwstał dla naszego zbawienia? 

Wierzymy. 

Ks.: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, ciała 

zmartwychwstanie i życie wieczne? 

Wierzymy. 

Dalej odpowiadają same dzieci: 

Ks.: W tym uroczystym dniu złóżcie Panu Jezusowi także swoje postanowienia. 

Czy postanawiacie zachowywać Boże przykazania, wyznawać wiarę i żyć w łasce uświęcającej? 

Postanawiamy. 

Ks.: Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Mszę, przystępować do spowiedzi i Komunii? 

Postanawiamy. 

Ks.: Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i nadal uczęszczać na lekcje religii? 

Postanawiamy. 

Dzieci powtarzają za księdzem: 

Boże w Trójcy jedyny, * wobec naszych Aniołów stróżów, * Matki Bożej i świętych * oraz wszystkich 

obecnych w kościele * odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne * i składamy nasze postanowienia. * Udziel 

nam, Boże, Twojej łaski, * abyśmy słowa dotrzymali * i z Twoją pomocą * doszli do nieba. * Amen. 

 

3. Podziękowanie Bogu i ludziom po Komunii 
Ksiądz zapowiada, dzieci mówią razem (tekst będzie na ekranie): 

Za naszych rodziców Bogu dziękujemy. 

Za trud wychowania podziękować chcemy. 

Bo to Oni przecież wiarę nam wszczepili 

i na naszych czołach pierwszy krzyż znaczyli. 

Panie Jezu Chryste, który jesteś w niebie, 

błogosław Rodzicom, dziś prosimy Ciebie. 

Dzisiaj w naszych sercach Jezus ma mieszkanie. 

Za pierwszą Komunię dzięki Ci, kapłanie. 

I katechetce podziękować trzeba, 

bo nam wskazuje drogę do nieba. 

   

4. Śpiewy 
pieśni z organami: „Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie” 

„Com przyrzekł Bogu” 

„Bóg jest miłością” 

„Pan Jezus już się zbliża” 

piosenki z gitarą: „Jezus Królem naszym jest” 

„Siedem” 


