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I KOMUNIA ŚW. 2020 (w małych grupach) 
w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie  

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 

UWAGI: 

Na Mszy św. DZIECKO ma: medalik, różaniec, książeczkę, laurkę, a RODZIC świecę. 

Recytacje, czytania i  zadania liturgiczne rozdzielają rodzice sobie i dzieciom w gronie 
własnej małej grupy 

Jeśli dziecko nie jest w stanie nauczyć się na pamięć tekstu do recytacji niech ładnie 
przeczyta. 

Rodziny zgromadzone są w 4 sektorach w przedniej części kościoła: w pierwszej ławce bez 
oparcia Rodzice z dzieckiem pośrodku, za nimi rodzice chrzestni a następnie rodzeństwo. I 
TAK  w KAŻDYM SEKTORZE. Inni goście zajmują miejsca w ławkach z oparciami z zachowaniem 
odległości 

Zachowanie ciszy modlitewnej w kościele w kościele! 

MSZA ŚW. 

PIEŚŃ na WEJŚCIE (1 zwrotka) np. MY CHCEMY BOGA 

KSIĄDZ wita przybyłych i mówi: A teraz drogie dzieci przywitajcie Pana Jezusa, a Rodziców 
poproście o błogosławieństwo 

dzieci wychodzą do mikrofonu pod dużą amboną i mówią wierszyki: 

WIERSZYKI (teksty w ANEKSIE)  

Rodzice błogosławią dzieci (czynią znak krzyża nad dzieckiem) 

PIEŚN  (druga zwrotka),  
Po błogosławieństwie dzieci zajmują swoje miejsca 

Prośba Rodziców o udzielenie I Komunii Św. dzieciom 

Rozpoczęcie Mszy św. 

Akt pokuty: spowiadam się Bogu 
Chwała na wysokości 

I czytanie (teksty w ANEKSIE 2) 

PSALM (teksty w ANEKSIE 2) 

II czytanie (teksty w ANEKSIE 2) 

EWANGELIA i HOMILIA  

WYZNANIE WIARY (chrzcielne)  
Ksiądz mówi do ojców: przyjmijcie światło Chrystusa: 
ojcowie odpalają świece od paschału i stają za plecami swoich dzieci i wręczają im 
zapaloną świecę 
 - wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła 
Dzieci oddają świece ojcom, a ci słyszą słowa:  
Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam drodzy rodzice, aby wasze dzieci … 
Ojcowie wracają na swoje miejsca i gaszą świece 

Modlitwa wiernych (6 próśb) 
Wykonują dzieci  z miejsca, gdzie stoją 
TEKST próśb w ANEKSIE 
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DARY (3 elementy): 
- komunikanty (rodzic) 
- ampułki z winem i wodą (rodzic) 
- chlebki (rodzic lub dziecko) 
Przyniesienie darów do ołtarza 

PIEŚŃ na dary: „Kiedyś o Jezu” 

KOMUNIA ŚW.  

Przed „Oto Baranek Boży…” - KOMENTARZ księdza + Komunia duchowa + objaśnienie 
techniczne 

- dzieci pochodzą do klęcznika i przyjmują Komunię Św. wracają na swoje miejsce i każde 
klęcząc modli się z Książeczki (s. 160) – potem siada 

- po Komunii dzieci komunikowanie wiernych (przy ołtarzu Matki Bożej na rękę stojąc; 
przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego na język klęcząc) 

PIEŚŃ na Komunię: „Wszystko Tobie oddać pragnę” 

Po zakończeniu KOMUNII dzieci  dziękują Panu Jezusowi recytując wierszyki. 

WIERSZYKI (teksty w ANEKSIE) 

Modlitwa po KOMUNII 

Ogłoszenia,  

poświęcenie chlebków i obrazków  

zapowiedź modlitwy poszczególnych rodzin przed obrazem MB Nieustającej Pomocy i 
złożenie Przyrzeczenia przez dziecko. Na modlitwę będą się składać:  

1. Dziecko głośno odczytuje z laurki obietnicę 

2. Wspólna modlitwa „Zdrowaś Maryjo…” 

 

Modlitwa przed obrazem Matki Bożej 

Dzieci wraz z rodzicami uklękają przed obrazem MB Nieustającej Pomocy i odmawiają 
modlitwy jak wyżej– osobno każda rodzina. Po modlitwie laurka z przyrzeczeniem 
zostaje na ołtarzu Matki Bożej, a rodzina wraca na swoje miejsce. 

 

W tym czasie PIESŃ: „Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej” 

Po zakończonej pieśni podziękowanie rodziców 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

i wręczenie dziecku obrazka i chlebka (wraz z tekstem modlitwy) 

 

 


