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PROŚBA 0 RODZICÓW
Błogosław ojcze / błogosław matko dłońmi swoimi. /
Gdy dziś Jezusa mam przyjąć / wspólnie z innymi. /
Na świętą chwilę w radości i udręce,/
niech błogosławią nam
rodziców ręce /

ODNOWIEN I E PRZYRZECZEŃ

Ksiądz: Drogie dzieci zaraz po waszym urodzeniu wasi rodzice i
chrzestni prosili dla was o chrzest święty i zobowiązali się, że
wychowają was w wierze i nauczą tak żyć jak przystoi dzieciom
bożym. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu abyście same wyznały
wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy
paschalnej ,od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę
chrzcielną.
Dzieci: Tutaj już niegdyś za nas o Panie czyniono wiary święte_i
wyznanie. Gdy w imię Twoje nas ochrzczono, lecz dziś my sami
pragniemy szczerze odnowić z Tobą chrzestne przymierze. Tak jak
nas nauczono.
K: Czy po przygotowaniu jesteście gotowi dzisiaj samł wiarę świętą
wyznać?
Dz: Pragmemy ją wyznać sercem i ustami.
K: Więc złóżcie wyznanie wiary w obecności mojej, waszych
rodziców i krewnych, wobec całej parafii i całego Kościoła Świętego.
Dz: Wierzę w Boga...
K: Skoro jesteście prawdziwymi chrześcijanami powiedzcie ml, czy
wystarczy tylko wierzyć w to coście wyznali?
Dz: Nie wystarczy tylko wierzyć, ale według świętej wiary żyć i
grzechów się wystrzegać.
K: Czy wyrzekacie się zatem złego ducha i wszystkich spraw jego?
Dz: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się pychy, zazdrości i wszystkiego co sprzeciwia
się nauce Pana Jezusa?
Dz: Wyrzekamy się.
K: Powiedzcie czego nauczył nas Pan Jezus?
Dz: Pan Jezus nas nauczył.
Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej
duszy swojej, ze wszystkich sił swoich a bliźniego swego jak siebie
samego.
K: Czy pragniecie według tej nauki w życiu swym postępować?
Dz: Całą duszą tego pragniemy tak nam dopomóż Bóg.



Jak będziemy się spowiadać

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Na wieki wieków. Amen
W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen

Spowiadam się po raz pierwszy ( Ostatni raz byłem u spowiedzi )
Mam 9 lat, jestem chłopcem . Obraziłem Boga następującymi grzechami

(wymieniam grzechy, pamiętam aby grzechy ciężkie
wymienić z liczby albo jak często) Więcej grzechów
nie pamiętam a za te, serdecznie żałuję i chcę się poprawić.

(Następnie słucham uważnie nauki księdza i zapamiętuję pokutę jaką zadał ksiądz)
Kiedy słyszę słowa księdza : Žałui teraz za grzechy. udziele tobie rozgrzeszenia.
pochylam głowę i cicho powtarzam modlitwę — Boże bądź miłościw mnie
grzesznemu (3 razy).Kiedy ksiądz znakiem krzyża udziela mi rozgrzeszenia,
żegnam się znakiem krzyża ( w imię Ojca i Syna i Ducha świętego).

Pan odpuścił tobie grzechv idż w pokoiu
Bóg zapłać.
Wvsławiaimv Pana bo iest dobry
Bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Amen.

Idzie mój Pan” P/âhu'

Idzie mój Pan - On teraz biegnie, by spotkać mnie. (Ref.)

Mija góry, łąki, lasy, - by Komunii stał się cud. - On chce Chlebem nas nakarmić, - by nasydć życia głód. - Idzie mój Pan...

Mija gorg, łąki, łasy by Komunii stał się cud. - On Kr.vią Swoją nas napełni, - W sercach naszych sprawi cud. - Idzie mój Pan...

2.0 Pasterzu zaromadź w jednej swej
owczarni Zabł*ane owce, które giną,
W jeden kościół zbierz na nowo i

1 .Jeden chleb co zmienia się w
przygarnij, 
rodzłną.

Byśmy jedną stali się

Ci łrystusa Ciało, Z wielu ziaren
pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co Ref.: Jak ten chleb co złączył złote
się Krwią Chrystusa stało, Z soku włelu ziarna, Tak niech miłość łaczv nas
winnych gron pochodzi. ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel

wiele, Tak nas, Chryste, w swoim
Ref.: Jak ten chleb co złączył złote złącz Kościele.

ziarna, Tek niech miłość łączy nas
ofiarna. Jak ten kielich łączy Kropel
wiele, Tak nas, Chryste, w swoim 3.Nd ramiona swoje weż, o
złącz Kościele. Panie, Tych co sami wrócić już

nie mogą! Niechaj
žednoczenia cud się stanie
Nrowadź nas ku niebu wspóiną
drogą.

Ref.: Jak ten chieb co złączvł złote
ziarna, Tak niech miłość łączy na
ofiarna. Jak ten kielich łączy
wiele: Tak nas, Chryste, w swoim
złącz Kościele



Oto są baranki młode

Ref.: Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

1. Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

Ref.: Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

2. W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

Ref.: Oto są baranki rrbde,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

3. Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

Ref.: Oto są baranki młode,
oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

Niech będzie chwała i cześć

Niech będzie chwała i cześć,

I uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi!
Chwała, niech będzie chwała,

Tak, Jemu chwała i cześć.

Schowaj mnie

1. Schowaj mnie
pod skrzydła Swe,
ukryj mnie
w silnej dłoni Swej.

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2

2. Odpocznę dziś
w ramionach Twych.
Dusza ma
w pokoju będzie trwać.

Ref.: Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg. x2

Ofiaruję Tobie, Panie mój

1.0fiaruję Tobie, Panie mój,
Całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest

2. Przed Twój święty ołtarz, Panie mój,
Niosę wino, chleb, Ty przemieniasz je w Krew i Ciało
Chlebem życia karmisz cały świat,
Za ten życia dar dziękuję Ci.

3.Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie

4. By odkupić serca nasze z win,
Bóg na Ziemię zszedł, Ciało dał i Krew w Swej miłośc
Panie Jezu, królem naszym bądź,
Do nowego życia prowadź nas.



Idzie mój Pan

Ref.: Idzie mój Pan

Idzie mój Pan
On teraz biegnie, by spotkać mnie. x2

Mija góry, łąki, lasy,

by Komunii stał się cud

On chce Chlebem nas nakarmić,

by nasycić życia głód. - Idzie mój Pan.

Ref.: Idzie mój Pan

Idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie. x2

Mija góry, łąki, lasy

by Komunii stał się cud.

On Krwią Swoją nas napełni,

W sercach naszych sprawi cud

Ref.: Idzie mój Pan

Idzie mój Pan

On teraz biegnie, by spotkać mnie. x2

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za mną;
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.

2. Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy pójść z Tobą
I czyste serce.

3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.

4. Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.

Com przyrzekł Bogu

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,

Dotrzymać pragnę szczerze.

Kościoła słuchać w każdy czas

I w świętej wytrwać wierze.

O Panie Boże, dzięki Ci,

žeś mi Kościoła otwarł drzwi,

W nim żyć, umierać pragnę. x2

2. W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią

Bóg pod osłoną chleba.

Swym Ciałem karmi duszę mą,

by żyła w nim dla nieba.

W to wierzyć zawsze mocno chcę,

Bo tego Kościół uczy mnie.

W nim żyć, umierać pragnę. x2


