Teksty modlitw i pieśni na I Komunię Św.
Kochany Panie Jezu,
Tobie oddaję moje serce.
Nie jest ono wielkie,
ale bardzo pragnie kochać Ciebie
z wszystkich swoich sił.
Weź je, Jezu, i spraw,
by było dobre,
wolne od grzechu,
i coraz bardziej podobne
do Twego wielkiego,
świętego Serca,
którym ogarniasz cały świat. Amen!
AKT ODDANIA SIĘ Niepokalanej MATCE BOŻEJ
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!!!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla
zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś
Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko
możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,
parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i
Twoim. Amen.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Drogie dzieci, wspominając swój chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa
Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której macie przystąpić do Stołu Pańskiego.
A zatem pytam każdego z Was, rodzice i dzieci:
Ks: 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, Stworzyciela nieba i ziemi?

W:

Wierzę!

Ks:
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy,
umęczonego i pogrzebanego, który powstał zmartwychwstał 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:

Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W:

Przyrzekam!

Ks:

Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczę-szczać na lekcje religii?

W:

Przyrzekam!

Ks:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara całego Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą

w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W:

Amen.

Błogosławieństwo rodzicielskie ojców

Ojcowie trzymając ręce nad głowami swoich dzieci mówią wspólnie:

Błogosławieństwo Twego ojca niech towarzyszy Tobie do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dzieci: Amen.

Błogosławieństwo rodzicielskie matek

Matki trzymając ręce nad głowami swoich dzieci mówią wspólnie:

Błogosławieństwo Twojej matki niech idzie z Tobą, a Maryja, Wspomożycielka wiernych, niech
Cię otoczy swoją opieką.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Dzieci: Amen.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU POKUTY (w domu)

1.

Usiądź w swoim pokoju, w ciszy, na przeciw świętego obrazu lub Krzyża Św.

2. Rozpocznij w Imię Boże: W Imię Ojca i Syna i Du-cha Św. Amen. (zrób znak Krzyża Św.)
3. Pomódl się, aby Pan Bóg dopomógł Ci zrobić dobry rachunek sumienia.
4. Przypomnij sobie Przykazania Boże, Dwa Przyka-zania Miłości, Przykazania Kościelne oraz grzechy
główne. Możesz skorzystać z pytań rachunku su-mienia w modlitewniku.
5. Odmów modlitwę przed rachunkiem sumienia.
6. Zacznij robić rachunek sumienia odczytując pytania z modlitewnika. Czytaj powoli, zastanów się. Jeśli
nie rozumiesz pytania poproś o pomoc rodziców.
Gdy uznasz, że popełniłeś jakiś grzech, możesz zapi-sać go na karteczce, którą - jeśli chcesz zabierzesz na
spowiedź.
7. Jeszcze raz przeczytaj sobie przykazania i grzechy główne - może i tu odkryjesz jakiś zły czyn, grzech w
swoim postępowaniu.
8. Gdy skończysz rachunek sumienia odmów modli-twę żalu „Żal za grzechy”.
9. Odmów modlitwę: Wierzę w Ciebie Boże żywy (czyli Akt wiary, nadziei, miłości, żalu. Akt żalu możesz
powtórzyć).
Następnie odmów modlitwę: Ojcze nasz.
10. Pamiętaj, że Pan Bóg przyjmuje i kocha każdego człowieka, który wraca do Niego.
Popełniłeś (łaś) mniej lub więcej grzechów, ale zaufaj Bożej Dobroci.
Wyznaj Panu Jezusowi swoją wiarę, miłość i żal.
11. Na koniec, aby dobrze zakończyć dzień, podziękuj Panu Bogu za cały dzień, poproś o spokojną noc.
Zakończ swoje przygotowanie modlitwą do Anioła Stróża (Aniele Boży... ) i do Matki Boskiej - np. Zdrowaś
Maryjo lub Pod Twoja obronę.
Pomódl się za rodziców.
12. Przeżegnaj się przy słowach modlitwy: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na
początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Nie oglądaj tego wieczoru telewizji, ani nie słuchaj już muzyki. Idź ze spokojem spać...

Pięć warunków dobrej (owocnej, skutecznej)
spowiedzi

1.
Rachunek sumienia (prawdziwa ocena siebie od strony pozytywnej i
negatywnej w oparciu o Przykazania Boże i kościelne, przy pomocy pytań
zamieszczonych w twojej książeczce do nabożeństwa - modlitewniku).
2.

Żal za grzechy.

3.
Mocne postanowienie poprawy dotyczące
popełnionych grzechów, wyrządzonego zła, krzywd...
4.

Twoich

słabości,

wad,

Szczera spowiedź sakramentalna - wyznanie grze-chów.

5.
Zadośćuczynienie (tzw. pokuta naznaczona na spo-wiedzi) Może (a czasami
powinno !!!) polegać na napra-wieniu wyrządzonych krzywd, jeśli takie zaistniały.

Sakrament Pokuty i Pojednania
/Formułka spowiedzi – jeżeli dzieci nie otrzymały na katechezie w szkole/

1. Dziecko (klękając przy konfesjonale):
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz: Na wieki wieków. Amen.
2. Dz: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
K: Niech Bóg będzie w sercu Twoim i na ustach Twoich, abyś skru-szony w duchu wyznał swoje grzechy.
3. Dz: (przedstawia się) Jestem uczniem klasy III
4. Przystępuję do spowiedzi Św. Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi
grzechami:
5. Wymieniamy swoje grzechy ciężkie /wszystkie/, ogólnie zaznaczając, ile razy zostały popełnione.
Możemy dodać również grze-chy lekkie. Jeżeli nie popełniliśmy ciężkich grzechów, to wymieniamy
grzechy lekkie.
6. Po wyznaniu wszystkich grzechów mówimy:

Już więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i postanawiam
się poprawić. Ciebie, Ojcze duchowny, proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
7. Kapłan udziela pouczenia i naznacza zadośćuczynienie (modlitwę lub jakiś dobry czyn - tzw. pokutę).
8. Zaraz po tym dziecko czyni akt żalu:
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu (trzy razy).
9. K: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez
posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
10. Gdy kapłan kreśli nad dzieckiem znak Krzyża Św., ono również czyni go (żegna się”) i na końcu
odpowiada: Amen.
11. Wspólne uwielbienie Miłosierdzia Bożego.
K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry!

Dz: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki!
12. K: Bóg odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.
13. Możemy odpowiedzieć dla uwielbienia Pana Boga:
Bóg zapłać lub Bogu niech będą dzięki.

14. Teraz możemy odejść od konfesjonału - nie wcześniej!
----------------------------------------

Forma następnych Spowiedzi Św.
Początek bez zmian (punkty: 1,2,3). Zmianie ulega punkt 4.
Dz: U Spowiedzi Św. byłem (-am)....... ….

Nic nie zapomniałem (-am).

/Jeśli zapomnieliśmy jakiś grzech: zapomniałem (-am) wyznać grzech................................. Wyznajemy zapomniany
grzechy ciężki, jeśli jeszcze go pamiętamy. Jeżeli nie pamiętamy - mówimy, że nie pamiętamy jaki to był grzech).

Nic nie zataiłem (-am) / lub zataiłem (-am) - należy wyznać to, co zatailiśmy/.
Pokutę naznaczoną wypełniłem (-am) /lub jeśli nie wypełniliśmy pokuty: nie wypełni-łem (-am) zadanej pokuty;
lub: zapomniałem wypełnić zadaną pokutę/.

Obraziłem (-am) Pana Boga następującymi grzechami:
Dalsze etapy pozostają bez zmian.

PIEŚNI

Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga,*
w każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga.* Nie ma w życiu zbędnych dni,* każda chwila ważna
jest,* w każdej zobacz Bożą myśl.
Ref.

Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas, On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas.

Oto jest dzień, oto jest dzień,
który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim,
i radujmy się nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan.
Weselmy się i radujmy się nim.
Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan.

---------------------------------------------------------Przez Chrztu Świętego wielki dar,*
o Chryste, z Twej hojności*
Twym dzieciom wiary dałeś skarb*
nadziei i miłości.

Ref. Najświętszej Trójcy wieczną cześć*
pragniemy z serc gorących nieść;*
strzec wiary ślubujemy,*
w niej żyć, umierać chcemy.
-------------------------------------------------------

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,*
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.*

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,*
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.

Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,*

tak niech miłość złączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,*
tak nas Chryste w swoim złącz Kościele.
------------------------------------------------------

Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie,
brałeś dziateczki w objęcia swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
do serca swego przytul i mnie.

Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże. W żłóbku płakałeś nad światem złym. Nie płacz, dzieciątko, ja Ci w
pokorze serce swe daję, Ty mieszkaj w nim.

Kiedy w ostatniej będę potrzebie, gdy się rozstanę ze światem tym, zlituj się, Jezu, weź mnie do siebie,
niech wiecznie spocznę przy sercu Twym.

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,*
grono Twych dzieci swój powierza los.*
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,*
i broń od zguby, gdy zagraża cios.

Ty wskazałeś drogę do miłości* Ty, Panie.* Ty zmieniłeś świat swym Zmartwychwstaniem,* Ty, Panie,
Panie.
Ref. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się* tylko Ty, Panie, tylko Ty. Tylko Ty jeden
wiesz, co w mym sercu dzieje się* tylko Ty, możesz pomóc mi.
------------------------------------------------------------------

Dzięki, o Panie, składamy dzięki,
o wszechmogący nasz Królu w niebie.

Za to, że dałeś nam wiarę. Dzięki...
Za to że dałeś nam miłość. Dzięki...
Za to, że dałeś nam siebie. Dzięki...
Ty nam przebaczasz grzechy. Dzięki...
Ty nam przywracasz życie. Dzięki...
Za to, że jesteś z nami. Dzięki...
Tobie śpiewamy z radością. Dzięki...
--------------------------------------------------------------

1. Panie Jezu zabierzemy Cię do domu,*
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu. *
We dnie, w nocy, Panie Jezu, będziesz z nami,*
bo gorąco, Panie Jezu, Cię kochamy.*

2. Razem z nami będzie u nas Twoja Mama,*
żeby nasza już nie był nigdy sama.*
Święty Józef tatusiowi dopomoże*
i szczęśliwsze będą dzieci z Tobą, Boże.

----------------------------------------------------Pan kiedyś stanął nad brzegiem, * szukał ludzi gotowych pójść za Nim,* by łowić serca Słów Bożych
prawdą.

Ref. O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. * Twoje usta dziś wyrzekły me imię.* Swoją barkę pozostawiam
na brzegu.* Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
-------------------------------------------------------------

