
Teksty zaproszeń komunijnych

1.

Mamy zaszczyt zaprosić
Sz.P. …………………………………………………

Na uroczystość
PIERWSZEGO PEŁNEGO

UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ
Naszej córki
Anny Nowak

która odbędzie się
dnia 20 maja 2007 o godz. 8:30

w kościele Św. Andrzeja w Zabrzu. 

Rodzice

2.

Wraz z moimi Rodzicami
Serdecznie zapraszam

Sz.P…………………………………………………………………..
Do udziału w tak ważnej

i doniosłej dla mnie uroczystości
Przyjęcia Sakramentu

Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się

dnia 20 maja 2007 o godz. 8:30
w kościele Św. Andrzeja w Zabrzu.

podpis  

3.

Serdecznie zapraszamy
Na uroczystość

Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
Naszej córki ………………………………

Która odbędzie się
Dnia…………………………. O godz. …………………………

W kościele ………………………………………………………….

Rodzice



4.

Anna Kowalska
wraz z Rodzicami

z radością pragnie zaprosić
Sz.P. ......................................................................

na uroczystość przyjęcia
Sakremantu Pierwszej Komunii Świętej,

która odbędzie się
dnia 20 maja 2007 o godz. 8:30

w kościele Św. Andrzeja w Zabrzu. 

Po uroczystości kościelnej zapraszamy na przyjęcie
do restauracji ...............................................

 

5.

Pragnąc wspólnie radować się z uroczystości przyjęcia przez naszą córkę
Aleksandrę Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej serdecznie zapraszamy
Sz.P. ........................... do udziału we Mszy Świętej w Kościele Św. Michała
Archanioła W Bydgoszczy w dniu 25 maja 2008 roku o godzinie 10.00.   Po
uroczystości serdecznie zapraszamy na przyjęcie komunijne Do Restauracji

"Park-Hotel" w Bydgoszczy przy ul.Wrocławskiej 3.  

Rodzice

Wiersze

„Zejdź po raz pierwszy do mnie, mój Chryste,
Zejdź i uszczęśliw swoją dziecinę, 

Duszę mam białą, serce mam czyste, 
O racz w nim przyjąć gościnę.”

 

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie"

(Mk 10,14)

 

„Pan Jezus już się zbliża, 
Już puka do mych drzwi. 



Pobiegnę Go przywitać, 
Z radości serce drży... „

 

„Święty czas jest w owej chwili, 
Gdy się Jezus ku mnie chyli. 

Wiem, że kocha mnie niezmiernie, 
Chcę i ja Go kochać wiernie. „

 

5. „O szczęście niepojęte, 
Bóg sam odwiedza mnie. 
O Jezu, wspomóż łaską, 
Bym godnie przyjął Cię. „

 

„Przyjdź o Jezu proszę Cię, 
Niech Twym dzieckiem stanę się. 

Broń od złego duszę mą, 
Niech na wieki będzie Twą. „

7.

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.

8.

Święty czas jest w owej chwili, 
Gdy się Jezus ku mnie chyli. 

Wiem, że kocha mnie niezmiernie, 
Chcę i ja Go kocham wiernie. -----



O szczęście niepojęte, 
Bóg sam odwiedza mnie. 
O Jezu, wspomóż łaską, 
Bym godnie przyjął Cię

9.

Jak to słońce na błękicie, 
Krzesze skierkę po iskierce. 
Tak przez całe ludzie życie, 
Promieniować musi serce!

10.

Boże, choć Cię nie pojmuje, 
Jednak nad wszystko miłuję. 

Nad wszystko co jest stworzone, 
Boś Ty dobro nieskończone.

11.

Błogosławiony jesteś Panie, 
Za nieskończoną miłość. 
Którą niesiesz ze sobą, 

Za łaskawość którą mnie darzysz. 
Za Twoją dobroć milczącą, 

Za moje życie, radość i smutek.

12.

Kiedyś o Jezu chodził po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcie swe. 

Patrz tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
Do serca Twego przytul i mnie.

13.

Jam jest chleb życia, 
To jest chleb. 

Który z nieba zstępuje, 
Kto go pożywa, nie umrze.

14. 
Pod Twoją obronę Ojcze na niebie, 



Grono Twych dzieci swój powierza los. 
Ty nam błogosław ratuj w potrzebie, 

I broń od zguby gdy zagraża cios.

15.
Będziesz miłował Pana Boga swego, 

Ze wszystkiego serca swego. 
Ze wszystkiej duszy swojej, 
I ze wszystkich sił swoich. 

A bliźniego swego, 
Jak siebie samego.

16.
A oto Ja jestem z wami,

Przez wszystkie dni. 
Aż do końca świata...

17.
Może jeśli będę dobrym człowiekiem, 
Który chce lepszym być każdego dnia. 
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy, 

Bo chrześcijanin to właśnie ja!

18.
Przyjdź o Jezu proszę Cię, 

Niech Twym dzieckiem stanę się.
Broń od złego duszę mą, 

Niech na wieki będzie Twą.

 

19.

Ukochane Boże dziecię,
Gdy mieć szczęście chcesz na świecie,

Gdy Cię minąć ma zła droga,
Ponad wszystko kochaj Boga.

Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli,

Ale pomnij, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie,

Szukaj szczęścia w tym co Twoje,



Nie chciej doli innej
A ustaną niepokoje

Duszy Twej dziecinnej.
Niechaj uśmiech i pogoda,

Myśli twe ozłocą,
Własne serce sił Ci doda,
Rozum- natchnie mocą.

20.

Ojcze Mój,
któryś jest w niebie,

będę zawsze wielbić Ciebie.
W moim życiu jest miłości wiele,

dajesz mi ją Ty Jezu,
rodzina i przyjaciele…
Matko moja ukochana,

padam dziś przed Tobą na kolana,
pragnę zawsze kochać Ciebie,

przy Tobie czuję się jak w niebie
dzięki Tobie

zawsze dla nas słońce świeci.
Kochamy Ciebie Mateczko

Twoje dzieci…

21.

Serce moje ptakiem wzlata
Najradośniej wita Cię,

Zrywam kwiaty, sypię róże
Na spotkanie Twe.

22.

Tysiącem rąk mnie głaszcze.
Tysiącem rąk mnie całuje.

Tysiącem owoców mnie karmi.
Na tysiącach skrzydeł mnie unosi.

U niego jestem jak dziecko w swoim domu.
On jest moim Bogiem.

Bóg jest miłością.
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