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ANEKS  
z TEKSTAMI dla DZIECI 

 
WIERSZYK NA SAMYM POCZĄTKU UROCZYSTOŚCI 

 
WERSJA A 

Panie Jezu! Za chwilę po raz pierwszy 
w naszych serduszkach zagościsz, 
dlatego wśród nas dzisiaj 
tyle jest szczęścia i radości. 

Serca Tobie radośnie otwieramy, 
i błagamy  o łask wiele, 
abyś Ty, Panie Jezu, w nas zamieszkał 
tak jak w tym pięknym kościele. 

 
W dniu naszej Pierwszej Komunii Świętej 
gdy mamy przyjąć do serca Boga 
co było złego już nie pamiętajcie! 
kochany Tatusiu i Mamusiu droga. 

Błogosław nas Ojcze, błogosław nas Matko 
dłońmi swoimi. 
Gdy dziś Pana Jezusa  
mamy przyjąć wspólnie z innymi. 

 

WERSJA B 
Nadeszła wreszcie ta chwila 
Długo oczekiwana! 
To właśnie dzisiaj na Mszy świętej 
Do serca przyjmę Pana! 
Nie będę z boku patrzeć już 
I innym wciąż zazdrościć 
Bo dziś Ty sam, o Jezu mój 
W serduszku mym zagościsz 
 
Abyśmy udział mieli pełny 
W Najświętszej tej Ofierze, 
Prosimy dzisiaj tu zebranych: 
Módlcie się za nas szczerze. 
Ale nim zdarzy się ten cud 
- pobłogosławcie nam, Rodzice, 
Bo Wy najlepiej wiecie już,  
że Jezus jest Drogę, Prawdą i Życiem! 
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MODLITWA WIERNYCH (czytają dzieci) 

 

1. Panie Jezu, + który stawiasz na naszej drodze kapłanów, + błogosław 

papieżowi, biskupom i naszym księżom, + aby wytrwale zapalali wszystkich + 

do przyjaźni z Tobą. + Ciebie prosimy 

 

2. Panie Jezu, + dziękujemy Ci za naszą Ojczyznę, + niech Maryja – Twoja 

Mama + strzeże od wszelkich niebezpieczeństw Polskę + i cały świat. + Ciebie 

prosimy 

 

3. Panie Jezu, + błogosław naszym rodzicom i rodzeństwu +  naszym rodzicom 

chrzestnym, + naszym babciom i dziadkom, +  aby z każdym dniem coraz 

bardziej Ciebie kochali. + Ciebie prosimy 

 

4. Panie Jezu, + błogosław naszym katechetom, wychowawcom, + i wszystkim 

w szkole, + i spraw, + aby cieszyli się dobrym zdrowiem. Ciebie prosimy 

 

5. Panie Jezu, + powierzamy Ci nas + i wszystkie dzieci na świecie + 

przyjmujące Pierwszą Komunię Świętą. + Rozpalaj ich i nasze serca swoją 

miłością. + Ciebie prosimy 

 

6. Panie Jezu, + błogosław nam wszystkim tu obecnym, + abyśmy zawsze 

godnie i z tęsknotą + przystępowali do Komunii Świętej. + Ciebie prosimy 
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PO KOMUNII ŚW.  

(dzieci  dziękują Panu Jezusowi) 

 
WERSJA A 

Do Ciebie, Jezu, wyciągam ręce 
Bo wiem, że Ty mnie kochasz najwięcej 
Ty mi się dziś oddałeś cały 
W tej przenajświętszej Hostii białej. 
 
Dlatego dzisiaj bardzo Cię proszę 
Niechaj Cię zawsze w swym sercu noszę 
Niech zawsze robię, co Ty mi każesz 
I nigdy niczym Cię nie obrażę. 

 

 

WERSJA  B 
Gdy wchodzisz Jezu do serduszka mego, 

Jak Cię przywitam, jakież dzięki złożę?  

Gorące akty z serca mego płyną -   

Przyjmij je proszę ukochany Boże!  

 

Kochać Cię pragnę ile sił mi stanie -  

Za Twoją miłość niemającą miary.  

Me serce całe weź dla siebie Panie.  

Przymnóż mi tylko miłości i wiary!  
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PODARUNEK dla Pana JEZUSA  
PRZYRZECZENIE PIERWSZOKOMUNIJNE 

 
 

Panie Jezu! Przyszedłeś do mnie w I Komunii Świętej i zamieszkałeś w moim sercu, 
bo mnie bardzo kochasz. 

Chcę się odwdzięczyć za Twoją wielką miłość moim szczerym podarunkiem --
obietnicą:  

że będę przychodził(a) do Ciebie w każdą niedzielę na Mszę św.; że będę codziennie 
rozmawiał(a) z Tobą na modlitwie; że będę godnie Ciebie przyjmował w Komunii. 

Obiecuję też, że przynajmniej do osiemnastego roku życia nie będę używać 
papierosów i alkoholu oraz nigdy narkotyków.  

Matko Boża, pomóż mi razem z rodzicami wypełnić tę obietnicę. Maryjo opiekuj się 
nami!  

………………………………………………                                                       ……………………………………………… 

                podpis rodziców                                                                               podpis dziecka 

data …………………………….. 

 

Laurę dzieci powinny przygotować same i tekst też napisać samodzielnie. 

Następnie nauczyć się ładnie czytać ten tekst. 

Tak przygotowany PODARUNEK przynieść ze sobą na I Komunię. 

Dziecko odczyta ten tekst przy rodzicach przed obrazem Matki Bożej i tam zostawi 
laurkę. 


