
ROCZNICA I KOMUNII ŚW. czerwiec 2020 (w małych grupach) 
w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie  

TEKSTY dla DZIECI 

MODLITWA WIERNYCH 

 

1. Panie Jezu, + który stawiasz na naszej drodze kapłanów, + błogosław 
papieżowi, biskupom i naszym księżom, + aby wytrwale zapalali wszystkich 
+ miłością do Eucharystii. + Ciebie prosimy 

2. Panie Jezu, + błogosław naszej ojczyźnie – Polsce + i naszym rodzinom, 
+ abyśmy z każdym dniem + coraz bardziej ciebie kochali. + Ciebie 
prosimy 

3. Panie Jezu, + błogosław naszym katechetom i nauczycielom, +  
obdarzaj ich zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. +  
Ciebie prosimy 

4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, z naszej parafii, +  
aby mogli na wieki + przebywać z Bogiem w niebie. + Ciebie prosimy 

5. Panie Jezu, + obchodząc Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej + prosimy 
Cię za wszystkimi dziećmi na świecie. + Ochraniaj nas przed złem + i 
rozpalaj nasze serca jeszcze większą miłością do Ciebie. + Ciebie prosimy 

6. Panie Jezu, + błogosław nam wszystkim tu obecnym, + abyśmy zawsze 
gorliwie, systematycznie i godnie + przyjmowali Ciebie w Komunii Świętej. 
+ Ciebie prosimy 

Dzieci powinny nauczyć się bardzo dobrze czytać teksty. 

 

PODARUNEK dla Pana JEZUSA  
ODNOWIENIE PRZYRZECZENIA PIERWSZOKOMUNIJNEGO 

 

Panie Jezu! + Rok temu przyszedłeś do mnie w Komunii Świętej pierwszy raz. + 
Wiem, jak bardzo bardzo nadal mnie kochasz. 

Chcę się odwdzięczyć za Twoją ogromną miłość + moim szczerym podarunkiem 
+czyli odnowieniem moich obietnic z I Komunii Świętej:  

że będę przychodził(a) do Ciebie w każdą niedzielę na Mszę św.;  

że będę codziennie rozmawiał(a) z Tobą na modlitwie;  

że będę zawsze godnie Ciebie przyjmował w Komunii. 

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

Maryjo, Matko Boża, + pomóż mi razem z rodzicami wypełnić tę obietnicę. + 
Maryjo, Królowo rodzin, módl się za nami!  

 

Każde dziecko powinno nauczyć się bardzo dobrze czytać ten tekst. 

Po odczytaniu dziecko złoży swój podpis w KSIĘDZE. 


