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Rocznica 

I Komunii Św. 
Teksty dla dzieci 

Parafia ś. Andrzeja Boboli w Londynie 

(1 LEYSFIELD ROAD, LONDON W12 9JF) 



ROCZNICA I KOMUNII ŚW. 

3 CZERWCA 2018 R.  I 03 CZERWCA 2018 R. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 

CZYTANIE PIERWSZE 
(Wj 24, 3-8) Zawarcie przymierza przez krew 

CZYTA: Filip Kusy 

Czytanie z Księgi Wyjścia 

Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego 
polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział 
Pan, wypełnimy». 
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp 
góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił 
młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. 
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. 
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co 
powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». 
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z 
wami na podstawie wszystkich tych słów». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 116B, 12-13. 15 i 16bc. 17-18 

ŚPIEWAJĄ: Hanna i Julia Paluch, Milena Gwoździańska 

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana  

Czym się Panu odpłacę *  

za wszystko, co mi wyświadczył?  

Podniosę kielich zbawienia *  

i wezwę imienia Pana. 

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana  

Cenna jest w oczach Pana * 

śmierć Jego wyznawców.  

Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *  

Ty rozerwałeś moje kajdany. 

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana  



Tobie złożę ofiarę pochwalną *  

i wezwę imienia Pana.  

Wypełnię me śluby dla Pana *  

przed całym Jego ludem. 

Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana  

CZYTANIE DRUGIE 
(Hbr 9, 11-15) Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia 

CZYTA: Michał Tyrawski 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 
Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie 
ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, 
lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne 
odkupienie. 
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się 
zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez 
Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 
martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 
I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla 
odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do 
wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 

Oto Słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.  
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

MODLITWA WIERNYCH  

1. Nikolas Strąkowski 

Módlmy się za wszystkich kapłanów, by nigdy nie zabrakło tych, którzy z wiarą i miłością 

będą karmili lud Boży Ciałem Pana Jezusa. Ciebie prosimy…  

2. Kacper Wodziński 

Módlmy się za wszystkich chrześcijan, by przyjmując Ciało Jezusa i Jego Krew umacniali się 

wzajemnie i dążyli do jedności w Chrystusie. Ciebie prosimy...  

3. Dawid Danielewicz 



Módlmy się za tych, którym brakuje codziennego chleba. Niech dobry Bóg otwiera serca 

wszystkich ludzi, by chętnie dzielili się z potrzebującymi. Ciebie prosimy...   

4. Mateusz Świtalski 

Módlmy się w intencji naszych rodzin, przyjaciół, parafian, kapłanów, by przyjmowanie Ciała 

Pana Jezusa dawało im siłę do dobrego życia. Ciebie prosimy...  

6. Julia Wąchała 

Módlmy się za dzieci, które w tym roku i w ubiegłym przyjęły Pana Jezusa do swojego serca, 

żeby chętnie, często i zawsze z czystą duszą  przyjmowały Komunię św. Ciebie prosimy… 

5. Igor Kowalewski 

Módlmy się w intencjach tej Mszy Świętej:   

1.  O błogosławieństwo  Boże  dla  dzieci  obchodzących rocznicę  I Komunii Świętej i 
ich rodziców.  

2.  za świętej pamięci pułkownika Jana Szymańskiego i jego żonę Hannę Szymańską - 
z intencji synowej 

3. Za świętej pamięci Teresę, Brunona i Halinę 

Ciebie prosimy...  

6. Kubert Kozioł 

Módlmy się za nas samych, byśmy często odczuwali pragnienie przystępowania do Komunii 

Świętej. Ciebie prosimy... 

 

PROCESJA Z DARAMI 

DARY NIESIE: 

1.Iga Belczyk i Karol Gaudyn 

2.Wiktoria Baradziej i Patryk Zalesko 

POMOC RODZICÓW: 

1. Agnieszka Wodzińska 

2. Sylwia Kusy 

3. Izabela Zalesko 


