Prośba dzieci o błogosławieństwo:

Prośba rodziców:
Jeden z Ojców: .................................................................

Imię i nazwisko: ..............................................................
Wszyscy:

I z Duchem Twoim.

Kapłan:
Kochane dzieci poproście teraz waszych rodziców o
błogosławieństwo.
Dziecko:

Kapłan:

Dzisiaj przyjmiemy po raz pierwszy Pana Jezusa
do swojego serca. Jest to szczególny dzień dla nas i
dla was, kochani rodzice.
Dlatego prosimy was o błogosławieństwo.
W ważnych momentach życia rodzice błogosławią
swoje dzieci. Proszę, aby rodzice właśnie dziś to
uczynili. Proszę, by dzieci odwróciły się w stronę
swoich rodziców.

Czcigodny Księże Proboszczu!
Przed kilkoma laty przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc
dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które
otrzymały, chcemy w nich podtrzymywać i rozwijać. Dziś wobec
zgromadzonej tu Rodziny parafialnej, w imieniu wszystkich
rodziców prosimy Ciebie, Księże Proboszczu, abyś w czasie tej
Najświętszej Ofiary udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii
Świętej. Prosimy także o modlitwę, aby wytrwały w wierze i miłości
do Boga i bliźniego.
Ks. Proboszcz:
Czy Wasze dzieci wiedzą, jak wielki dar otrzymają w tym
Sakramencie i jakiej dostępują łaski? Czy przygotowały się
należycie do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej?
Jedna z Matek: .................................................................
W imieniu wszystkich rodziców tych dzieci, wyrażam przekonanie,
że dzieci nasze przygotowały się należycie. Ochrzczone jako
niemowlęta, wzrastały w chrześcijańskiej atmosferze naszych
domów rodzinnych. My – rodzice – poprzez słowo i dobry przykład
życia religijnego budziliśmy w nich wiarę. W ciągu ostatnich dwóch
lat brały udział w katechizacji. Przez ostatni rok gorliwie
uczestniczyły w co niedzielnej Mszy św. Oczyściły swe serca w
sakramencie Pojednania. Swoją modlitwą i swoim życiem
pomożemy im wytrwać w wierze.
Ks. Proboszcz:
Z radością udzielę waszym dzieciom pierwszej Komunii Świętej i
będę się za nie modlił ofiarując za te dzieci tę Świętą Eucharystię.

Imię i nazwisko Rodzic: Dorota Bobkiewicz
Imię i nazwisko: .................................................................................
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do
Koryntian
Psalm Responsoryjny
Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej
nocy, której był wydany wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i
rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją
pamiątkę”. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich,
mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.
Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć,
bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie.

Ref: Skosztujcie wszyscy jak nasz Pan jest dobry
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach
Dusza moja chlubi się Panem
Niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Ref: Skosztujcie wszyscy jak nasz Pan jest dobry
Wysławiajcie razem ze mną Pana
wspólnie wywyższajmy Jego imię
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
I zachował od wszelkiej trwogi.
Ref: Skosztujcie wszyscy jak nasz Pan jest dobry
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Imię i nazwisko rodzic: .............................................................................
p. Organista: Wysłuchaj nas Panie, do Ciebie wołamy, wysłuchaj,
prosimy Cię
1. Eucharystia jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Módlmy się za Kościół Święty, aby nie ustawał w
głoszeniu Dobrej Nowiny.
2. Eucharystia jest darem Bożej miłości. Módlmy się za Papieża
Franciszka, aby Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była
drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli.
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I zachował od wszelkiej trwogi.
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3. Eucharystia jest darem Bożego pokoju. Módlmy się za naszą
Ojczyznę, za kraj, w którym żyjemy, oraz za kraje, w których toczą
się wojny, by zawsze panowały w nich sprawiedliwość i pokój.
4. Eucharystia jest darem jedności. Módlmy się za naszych
duszpasterzy, siostry zakonne, katechetów i wychowawców, by ich
troska i trud przynosiły obfite owoce.
5. Eucharystia jest chlebem dającym życie wieczne. Módlmy się za
dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii
Świętej, aby nigdy nie utraciły więzi z Jezusem.
6. Eucharystia jest dziękczynieniem. Módlmy się za naszych
rodziców, rodziców chrzestnych, rodzeństwo, babcie i dziadków, by
Pan Bóg obdarzył ich zdrowiem w codziennej pracy i trudach
wychowania.
7. Eucharystia jest Bożym pokarmem. Módlmy się za zmarłych z
naszych rodzin, by na zawsze radowali się z udziału w uczcie
niebieskiej.
8. Eucharystia to dar dla nas dany. Módlmy się za nas tu obecnych,
by ta Ofiara Eucharystyczna była dla nas znakiem miłości Boga do
człowieka.

Imię i nazwisko rodzic : Joanna Sadowy

Za chwilę do Ołtarza zbliży się procesja z darami, które
składamy jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w
naszych sercach.
1. Płonąca świeca to znak Twojej, Panie Jezu, obecności pośród
nas. Pomóż, Jezu, niech nasze dziecięce serca płoną zawsze
miłością Boga i ludzi.
2. Kwiaty to znak naszej wdzięczności za dar życia oraz piękno
otaczającego nas świata. Dziś staną się one ozdobą Twojego
ołtarza. Pragniemy tak, jak one wielbić Cię każdym naszym
dniem.
3. Nasze czyste serca złączone z Twoim Sercem w Sakremencie
Pokuty i Pojednania. To Serce nas miłuje, a my pragniemy
być blisko Niego.
4. Nasze postanowienia: w każdą niedzielę i święta we Mszy
świętej uczestniczyć, często przystępować do Komunii
Świętej, a w każdym miesiącu do Spowiedzi Świętej,
uczęszczać na katechizację i brać czynny udział w życiu
parafii.
5. Dar ołtarza (ornat) – znak naszej troski o piękno
sprawowania świętej liturgii. Spraw, prosimy, abyśmy zawsze
czuli się odpowiedzialni za Twój Kościół na ziemi i chętnie
wspierali go modlitwą i ofiarą.
6. Owoce, które są znakiem błogosławieństwa Bożego.
Dziękujemy za Syna Bożego, który jest dla nas największym
owocem miłości Ojca.

7. Chleb to codzienny pokarm człowieka. Panie Jezu, spraw,
aby dla wszystkich dzieci zawsze wystarczyło chleba
powszedniego, aby nikt na świecie nie cierpiał głodu.
8. Wino - symbol radości. Dla nas jest to symbol radości
nieprzemijającej, gdyż wino przemienione w Krew Pana
Jezusa, obmywa nasze dusze z brudu grzechu i jest zadatkiem
na życie wieczne.
9. Woda to znak życia. Dzięki Jezusowi otrzymała ona moc
uświęcającą. Panie Jezu, jak ta woda łączy się z winem, tak
Ty połącz na zawsze nasze dziecięce serca z Sobą.
10. Biała hostia, która podczas tej Ofiary Eucharystycznej
zostanie przemieniona w Ciało Chrystusa i stanie się
pokarmem dla duszy. Spraw, byśmy często karmili się
Chlebem Eucharystycznym.
Panie Jezu, to są tylko niektóre symbole tych darów, którymi
nas obdarzyłeś. Dlatego weź nasze serca i to wszystko, co w
nich się kryje - serca pełne wdzięczności względem Ciebie,
Twoich darów i względem naszych bliźnich.

Procesja z darami:

Dziękczynienie po komunii świętej

ŚWIECA – Veronika Lis

1. Maja Sadowy
Szczęście radość wielką me serduszko czuje,
bo dziś po raz pierwszy Jezus w nim króluje.

KWIATY – Daniel Dolęga
SERCA – Weronika Bardo
OBIETNICE – Antos Blaszczytk
DAR OŁTARZA - Pola Kałuża, Natan Kałuża
OWOCE –
CHLEB – Michelle Witczak

2. Dominic Szwarczewski
Ty wstąpiłeś w serce moje, więc na zawsze zostań w
nim;
Ja Ci daję serce moje, chcę być Przyjacielem
Twym.

WINO –
WODA –
HOSTIA –

3. Jasiek Bobkiewicz
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,
Ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać
chcę.
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6. Jasiek Bobkiewicz
Tyś tak dobry, miłosierny, Ty tak kochasz serce me,
Ja Ci za to chcę być wierny, ja Cię za to kochać
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Uroczysty dzień komunii:
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Tak czekałam na tę chwilę, by usłyszeć głos Twój Panie,
W sercu mam radości tyle, miłość Twa przepełnia mnie.
Oto nastał dzień wspaniały, pełen światła i radości
Stojąc z dłońmi złożonymi Ciebie tylko prosić chcę.
Ref.

Uroczysty dzień Komunii jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu dziś objawił miłość swą.
Z Tobą pragnę się spotykać to dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać, nie opuszczę Ciebie, nie.
Doczekałam wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę,
Przecież wiem, że to w Komunii, tu zbawienie znajdę
swe.
Ref.
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Podziękowanie Rodzicom

1. Filip Tabaczynski
Dziś serca nasze pełne Boga, a usta pełne Jego chwały,
bo Bóg sam siebie dał nam na pokarm w Eucharystii cały.
To Tobie, kochana Mamusiu, zawdzięczam Boga i wiarę świętą.
Tyś pierwsza mi o Nim szeptała i wpajałaś ku niemu miłość
niepojętą.

2. Karolina Podstawski
I Tobie dziękuję, drogi Tatusiu,
któryś mi tłumaczył, pouczał i radził,
pilnował, by odmówiony był pacierz,
brał za rączkę, do kościoła prowadził.

Razem: Niech dobry Bóg Wam, drodzy Rodzice, wynagrodzi.
Wspiera Was łaską w każdej potrzebie,
obdarzy radością na ziemi
i szczęściem wiecznym w niebie.
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Podziękowanie Babci i Dziadkowi
1. Nikodem Napiórkowski
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Babcie i Dziadziusiów także darz łaskami,
aby jak najdłużej pozostali z nami.
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By dużo cierpliwości dla swych wnucząt mieli,
A za miłość swoją - pełną radość mieli.
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Podziękowanie Kapłanom
1. .................................................................
Naszych drogich Księży obdarzaj łaskami
i Ducha Świętego siedmioma darami,
aby w Twej winnicy długo pracowali
i dorodny owoc swej pracy zbierali.

Podziękowanie Rodzicom Chrzestnym
1. .................................................................................................
I rodzicom chrzestnym ślemy podziękowania,
że wspierają naszych rodziców w trudzie wychowania.

Podziękowanie gościom, nauczycielom i katechetom
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1. Gawron Aleksander
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i
podziękować naszym Nauczycielom i Wychowawcom,
Katechetkom i wszystkim gościom.
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W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i
podziękować naszym Nauczycielom i Wychowawcom,
Katechetkom i wszystkim gościom.

2. Gawron Victoria
Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy świętej i tym, którzy
zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!
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zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

Podziękowanie od Rodziców
Wręczenie kwiatów:
Imię i nazwisko: ..................................................................
Ks. Proboszcz:
Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością
nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości.
Tobie Księże Proboszczu – dziękujemy za wspieranie nas na tej
drodze.
Wszystkim kapłanom dziękujemy za posługę sakramentalną.
Katechetkom, wychowawcom i dyrektorce za wszystkie godziny ich
pracy i za serce okazywane naszym dzieciom. Osobom, które
pomogły w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości za ich
zaangażowanie: panu organiście, siostrze Kornelii.
Was wszystkich, którzy modliliście się dziś z nami niech Bóg
obdarzy obfitym błogosławieństwem.

Ks. Tomasz:
Ks. Piotr:
Ks. Krzysztof:
Organista:
p. Katechetka Naperville:
p. Dyrektor Schaumburg:
p. Dyrektor Naperville:
Wychowawczyni Naperville:
Wychowawczyni Schaumburg 3pa:
Wychowawczyni Schaumburg 3pb:

