Teksty do zaproszeń komunijnych
1)

Z wielką radością pragniemy zaprosić
Sz.P……………………………………………………………………………
na uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
przez naszego syna Jasia Kowalskiego,
która odbędzie się………………….. o godz. …………..
w kościele…………………………………………………………
Po uroczystym przyjęciu Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej/
po uroczystej Mszy Świętej, serdecznie zapraszamy do udziału
w Przyjęciu Komunijnym, które odbędzie się……………………./
do restauracji……………………………………………………
Rodzice

2)
Niniejszym wraz z Rodzicami mam zaszczyt zaprosić
Sz.P……………………………………………………………………………………….
na uroczystość przyjęcia przeze mnie Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się ……………………. o godz.……………………….
w kościele……………………………………………………………………..
Po uroczystym przyjęciu Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej/
po uroczystej Mszy Świętej serdecznie zapraszam do udziału
w Przyjęciu Komunijnym, które odbędzie się…………./ do restauracji……………
Jaś Kowalski

Jaś Kowalski wraz z Rodzicami
pragnie serdecznie zaprosić
Sz.P………………………………………………………………………………………
na uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się…………………….. o godz.……………………
w kościele………………………………………………………………
Po uroczystości kościelnej zapraszamy na Przyjęcie Komunijne
do restauracji……………………………………………………………
3)

4)

Pragnąc wspólnie radować się z uroczystości przyjęcia
przez naszego syna Jasia Kowalskiego
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
serdecznie zapraszamy
Sz.P………………………………………………………………………………..
do udziału we Mszy Świętej w kościele………………………………….
w dniu………………………… o godz. …………………………………..
Po uroczystości kościelnej zapraszamy na Przyjęcie Komunijne
do restauracji………………………………………………………
Rodzice

Dodatkowe wierszyki/sentencje/cytaty
1)

„Ja jestem chlebem Ŝywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało za Ŝycie świata.”
(J6,51)

2)„Kto spoŜywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma Ŝycie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
(J 6,54)
3) „Jak Mnie posłał Ŝyjący Ojciec, a Ja Ŝyję przez Ojca, tak i ten,
kto Mnie spoŜywa, będzie Ŝył przeze Mnie.”
( J 6,57)
4) „Pan światłem i zbawieniem moim.”
( Ks. Psalmów 27,1)
5)„Panie naucz mnie swojej drogi,
prowadź mnie ścieŜką prostą.”
( Ks. Psalmów 27,11)
6) ”Jam jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął;
a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”
(J 6,35)
7)Święty czas jest w owej chwili,
Gdy się Jezus ku mnie chyli,
Wiem, Ŝe kocha mnie niezmiernie,
Chcę i ja Go kochać wiernie.
8)Przyjdź, o Jezu, proszę Cię,
Niech Twym dzieckiem stanę się,
Broń od złego duszę mą,
Niech na wieki będzie Twą.
9) Pan Jezus juŜ się zbliŜa,
JuŜ puka do mych drzwi,
Pobiegnę Go przywitać,
Z radości serce drŜy…
10)Kiedy, o Jezu, chodziłeś po świecie,
Brałeś dziateczki w objęcia swe,
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię,
Do serca Twego przytul i mnie.

11) „Trzy pytania z dnia Pierwszej Komunii Świętej
trzeba sobie stawiać przy drugiej, dwudziestej,
siedemdziesiątej, sto pięćdziesiątej i ostatniej Komunii Świętej.
Kto przychodzi?
— Pan Jezus.
Do kogo przychodzi?
— Do mnie.
Dlaczego przychodzi?
— śebym był lepszy, kochał ludzi i wszystkim słuŜył.”
(ks. Jan Twardowski)
12) „Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!”
(Jan Paweł II)

