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ROCZNICA I KOMUNII ŚW.  
czerwiec 2020 (w małych grupach) 

w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie  

SPOWIEDŹ należy odbyć w tygodniu poprzedzającym  uroczystość Rocznicy I Komunii  
(nie zwlekać jednak aż do soboty). 

WYPOSAŻENIE na MSZĄ ŚW. ROCZNICOWĄ: dziecko przynosi różaniec i książeczkę, ma na 
sobie medalik i odświętny strój 

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI  
(podczas wyznaczonej Mszy św. niedzielnej) 

Przed Mszą św. Dzieci zajmują miejsca na krzesełkach w pobliżu ołtarza 

 MSZA ŚW. przebiega wg zwykłego rytmu  

 Rozpoczęcie Mszy św. przez księdza (powitanie) 

 Akt pokuty: spowiadam się Bogu… 
Chwała na wysokości Bogu… 

Dorosły I czytanie 

Organista PSALM  

Dorosły II czytanie 

 EWANGELIA i HOMILIA  

 Wierzę w jednego Boga…  

 

DZIECI 

MODLITWA WIERNYCH (6) 

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 
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KOMUNIA ŚW.  

Przed „Oto Baranek Boży…” - KOMENTARZ księdza + Komunia duchowa + 
objaśnienie techniczne 
- w odpowiednim momencie dzieci pojedynczo pochodzą do klęcznika i 
przyjmują Komunię Św. wracają na swoje miejsce i każde klęcząc modli się z 
Książeczki (s. 160) – potem siada 
 

Ksiądz  
Ogłoszenia parafialne 
Zapowiedź modlitwy poszczególnych rodzin przed obrazem MB 
Nieustającej Pomocy i odnowienie  Przyrzeczeń Pierwszokomunijnych przez 
dziecko (będzie to miało miejsce po zakończeniu Mszy św. 
 

Ksiądz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO na zakończenie Mszy św. 

 

Dziecko z 
rodzicami 

 
Odnowienie przyrzeczeń pierwszokomunijnych 
 
Dzieci wraz z rodzicami uklękają przed obrazem MB Nieustającej Pomocy 
i odmawiają modlitwy jak niżej– osobno każda rodzina.  
Na modlitwę będą się składać:  
1. Dziecko  głośno odczytuje z karteczki następujący tekst (karteczki będą 

gotowe w kościele): 
 

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! 
 

2. Wspólna modlitwa „Zdrowaś Maryjo…” 
3. Dziecko podpisuje się pod tekstem przyrzeczenia w KSIĘDZE 

 
 

 


