Propozycja scenariusza Mszy Świętej Komunijnej dla uczniów klas III
Przed kościołem powitanie dzieci przez Księdza
Ks.: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzieci: Na wieki wieków. Amen.
Ks.: Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was Kochane dzieci,
które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii świętej.
Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć
w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.
Prośba o błogosławieństwo rodziców.
Dz:
Zanim przeżyjemy tę radosną chwilę i po raz pierwszy przyjmiemy Jezusa do naszych serc.
Was kochani Rodzice prosimy o błogosławieństwo na całe nasze życie w przyjaźni z Panem
Jezusem. Księże... prosimy, poprowadź nas do ołtarza i podaj nam Pana Jezusa w Komunii
świętej.
Wszystkie dzieci razem:
Błogosław nam mamo, błogosław nam tato dłońmi swoimi,
gdy dziś Chrystusa do serca mam przyjąć wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce,
niech błogosławią nam Rodziców ręce.
Ojcowie /powtarzają za Ks./:
Błogosławieństwo Twojego Ojca niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia. W imię Ojca
i Syna i Ducha Św.
Matki /powtarzają za Ks./:
Błogosławieństwo Twojej Matki, niech idzie z Tobą przez życie. Maryja niech Cię otoczy
swą opieką, a miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.
Modlitwa Ks.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj
łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca
godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością.
Zgromadź Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
W: Amen
Pokropienie wodą święconą
Procesja do kościoła ze śpiewem : Kiedyś o Jezu

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ
Pieśń na wejście : Tak czekałem/ czekałam na tę chwilę - śpiew dzieci

Rozpoczęcie Mszy św.:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
…Miłość Boga Ojca, łaska Pana...

Prośba dzieci o dar I komunii św.:
Dz.:
Panie Jezu, oto dziś stajemy przed Tobą, aby przeżyć wyjątkowy dzień w naszym życiu;
dzień umocnienia naszej przyjaźni z Tobą. Przed wielu laty przez Sakrament Chrztu
uczyniłeś nas swoimi dziećmi, a dziś w swej miłości nakarmisz nas swoim Boskim Ciałem.
Dz.2
Pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy dziś, jednocząc się z Tobą w sakramencie Eucharystii,
byli Ci wierni i nigdy nie utracili dziecięcej i ufnej miłości. Błogosław naszym rodzicom
i bliskim, wśród których możemy żyć, uczyć się i kochać.
Chwała na wysokości
Czytanie I
Psalm
Czytanie II
Alleluja
Ewangelia, homilia
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - zapalenie świec
Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu
Ks. A zatem pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci
Bożych?
W: Wyrzekam się.
Ks: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
Ks: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.
Ks: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego?
W. Wierzę.
Ks: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego
z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada
po prawicy Ojca?

W: Wierzę.
Ks: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych,
odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.
Ks: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W. Amen /Pokropienie wodą święconą/.
Śpiew: Com przyrzekł Bogu.
Modlitwa wiernych czytana przez dzieci:
1. Panie Jezu, polecamy Ci Ojca Świętego. Spraw, aby jego nauka i postawa były wzorem
do naśladowania dla wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy...
2. Panie Jezu polecamy Ci nasze rodziny. Spraw, by każde dziecko na świecie wzrastało
wśród ludzi, którzy je kochają. Ciebie prosimy...
3. Panie Jezu polecamy Ci naszych kapłanów, wychowawców i nauczycieli. Spraw, by ich
troska o nas i praca przynosiły dobre owoce. Ciebie prosimy...
4. Panie Jezu miej w opiece każde dziecko, które dzisiaj przyjmuje Cię do serca. Uświęcaj
nas, prowadź i broń, byśmy nigdy nie zeszli z drogi zbawienia. Ciebie prosimy...
5. Panie Jezu wspomagaj w każdej chwili, nas zgromadzonych na tej Mszy Świętej. Daj nam
odwagę świadczenia o Tobie zawsze i wszędzie. Ciebie prosimy...
Procesja z darami - 2 dzieci
Śpiew: Wszystko Tobie oddać pragnę
Dalszy ciąg Mszy do Baranku Boży
Pieśni w czasie Komunii św.:
1. Bóg jest miłością
2. Pan Jezus już się zbliża
3. Cóż Ci Jezu damy
4. Nie umiem dziękować Ci Boże
Ogłoszenia: NIESZPORY GODZ. 15.00
Błogosławieństwo
Pieśń na zakończenie: Była cicha i piękna
Zdjęcia klasowe/grupowe

Przygotowała Jolanta Sałata - katecheta w SP 48 (Parafia NSPJ w Murckach - Maj 2021)

