
Nowenna 
przed przyjęciem 

pierwszej Komunii Świętej

POLSKA
PIJARZY



 W przygotowaniu do I Komunii Świętej ważne jest przygotowanie umysłu oraz serca. 
Przykazania, formułki, prawdy katechizmowe są elementem wiedzowym. Istotnym, ale 
śmiem twierdzić, że mimo wszystko drugoplanowym. Najważniejsze jest przygotowanie 
serca. I temu właśnie ma służyć niniejsza nowenna. 

 Jest ona przewidziana do odmawiania w gronie rodzinnym w ramach modlitwy 
wieczornej. Zawiera wiele stałych elementów, ale zawiera przestrzenie do spontanicznego 
zagospodarowania. Mam nadzieję, że przysłuży się ona do tego, aby tę ostatnią prostą, te 
ostatnie dziewięć dni przed uroczystością I Komunii Świętej, przeżyć jak najlepiej. 

 Warto nadmienić, że szczególną motywacją do stworzenia tej nowenny jest panujący stan 
pandemii, który znacznie ogranicza możliwość wspólnych spotkań w ramach przygotowań 
i przesuwa ciężar odpowiedzialności za przygotowanie niemal całkowicie na Rodziców. Stąd 
jako duszpasterze chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do Rodziców i podarować im pewne 
narzędzie wychowawcze.

o. Rafał Stenka SP
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DZIEŃ 1 - PIĄTEK

1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Ewangelii wg. Św. Mateusza
Gdy nastał wieczór, On i Dwunastu zajęli miejsce przy stole. Kiedy jedli, powiedział: "Zapewniam was: Jeden 
z was mnie wyda. A oni bardzo tym przygnębieni pytali jeden po drugim: "Chyba nie ja, Panie?. On 
odpowiedział: "Wyda Mnie ten, który zanurzył ze Mną rękę w misie. Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak 
o Nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla 
tego człowieka, żeby się nie narodził!. Wtedy Judasz, który miał Go wydać, zapytał: "Chyba nie ja, Rabbi?. On 
mu odparł: "Sam to powiedziałeś. A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę 
dziękczynną i powiedział: "Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu jest 
wylewana na odpuszczenie grzechów. A mówię wam, że odtąd nie będę już więcej pił napoju z owocu winnego 
krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił z wami nowy, w królestwie mojego Ojca. I gdy odśpiewali hymn, wyszli ku 
Górze Oliwnej. 

3. Re�leksja
Jezus spożył z apostołami ostatnią Wieczerzę, i zapowiedział (w przedostatnim zdaniu), że potem 
będzie spożywał z nimi nową wieczerzę. I ta nowa wieczerza to Eucharystia. Jezus  dzisiaj 
w kościołach spożywa z ludźmi tą nową ucztę. Jest ona inna, 'nowa', bo nie widzimy Jezusa jako 
człowieka, a tylko pod postacią chleba.
 
4. Wspólne prośby
Prosimy Cię Jezu, aby wszyscy katolicy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej. Ciebie prosimy…
Módlmy się, aby ludzie mieli pragnienie zasiadania do stołu z Jezusem. Ciebie prosimy…
Módlmy się, abyśmy z radością oczekiwali na I Komunię. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

5. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 2 - SOBOTA
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Księgi Wyjścia
PAN rzekł do Mojżesza: "Usłyszałem narzekanie Izraelitów. Ogłoś im: O zmierzchu będziecie jeść mięso, 
a rankiem nasycicie się chlebem. Przekonacie się, że Ja jestem PANEM". I rzeczywiście, pod wieczór nadleciały 
stada przepiórek i pokryły obozowisko, a o świcie gęsta mgła osiadającej rosy okryła obóz. Gdy mgły się 
uniosły, na powierzchni pustyni leżały drobne, okrągłe ziarenka, podobne do szronu. Gdy Izraelici to zobaczyli, 
mówili jeden do drugiego: "Manhu", gdyż nie wiedzieli, cóż to takiego. Mojżesz powiedział do nich: "To jest 
właśnie chleb, który PAN daje wam jako pożywienie. A oto, co PAN nakazuje: Niech każdy nazbiera tyle, ile 
potrzebuje na posiłek. Zbierzcie również dla tych, którzy pozostali w namiotach, licząc jeden omer na osobę". 
Tak też postąpili Izraelici, jedni zebrali więcej, a inni mniej. Gdy odmierzyli po omerze, okazało się, że ci, którzy 
zebrali więcej, nie mieli za dużo, a tym, którzy zebrali mniej, nie zabrakło. Każdy nazbierał tyle, ile 
potrzebował na posiłek.

3. Re�leksja
Manna była zapowiedzią Eucharystii. Manna spadała z nieba, Komunia Święta nie spada z nieba. Ale 
gdyby na nią nie zstąpił z nieba Duch Święty, hostia pozostałaby zwykłym opłatkiem, takim, jakim 
dzielimy się na Boże Narodzenie. Bez manny Izraelici umarliby na pustyni. Bez Eucharystii  
umarłaby nasza dusza.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się za wszystkich, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby zostali oświeceni. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby jak Mojżesz przekazywali ludziom słowa Boże. Ciebie 
prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy przygotowują się do Komunii. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 3 - NIEDZIELA
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Księgi proroka Izajasza
Tak mówi PAN: Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i wspaniałości narodów jak 
wezbrany potok. Będziesz karmiona jak niemowlę, będziesz noszona na rękach 
i pieszczona na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał! 
W Jerozolimie będziecie pocieszeni!

3. Re�leksja
Tylko niemowlaki karmi się w ten sposób, że podaje się mu pokarm do ust. Starsze 
dzieci jedzą same, ale Komunię przyjmujemy do ust. To znak, że Pan Bóg karmi nas 
Komunią jak małe dzieci. Przypomina nam, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi 
i chce dla nas dobra.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię 
dotknęła, zaciekawiła, poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. 
Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się, aby wszyscy ludzie nie bali się Boga. Ciebie prosimy…
Módlmy się za Rodziców, którzy karmili nas gdy byliśmy mali, by Pan Bóg im 
błogosławił. Ciebie prosimy…
Módlmy się za dzieci, aby chętnie i często przystępowały do sakramentu Komunii. 
Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 4 - PONIEDZIAŁEK
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Ewangelii wg. Św. Jana
Jezus powiedział: Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli. To jest natomiast chleb, który 
zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie 
świata.

3. Re�leksja
Śmierć to jest coś strasznego. Jezus ma lekarstwo na śmierć. Jest nim „chleb, który zstępuje z nieba”, 
czyli Eucharystia. Kto przyjmuje Komunię, żyje setki, tysiące lat, aż na wieki i cały czas w radości bez 
cienia znudzenia.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w życie wieczne, aby Duch Święty ich oświecił. Ciebie prosimy…
Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby było w niej jak najwięcej przyjaciół Jezusa. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich zmarłych (możecie wymienić imiona Waszych zmarłych), aby Pan Bóg 
odpuścił im grzechy i wprowadził do raju. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 5 - WTOREK
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Księgi proroka Izajasza
Och, przyjdźcie do wody, wszyscy spragnieni, chociaż nie macie pieniędzy! Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie! 
Przyjdźcie i kupujcie wino i mleko, chociaż nie macie pieniędzy i nie możecie zapłacić. Po co wydajecie pieniądze 
na to, co nie jest chlebem? Dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić? Słuchajcie Mnie uważnie, 
a będziecie jeść najlepsze potrawy i będziecie się rozkoszować pożywnym pokarmem. Nakłońcie uszu 
i przyjdźcie do Mnie, słuchajcie, a ocalicie swoje życie! 

3. Re�leksja
Komunia Święta to pokarm, którego nie można kupić za pieniądze. Jedyny warunek, to serce 
oczyszczone na spowiedzi. Komunia Święta to też jedyny pokarm, który naprawdę uspokaja serce 
człowieka. Zabawki szybko się nudzą, rowery i komputery psują i starzeją, a Pan Jezus trwa i jest 
wiecznym szczęściem.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się za tych, którzy za dużo martwią się o pieniądze, aby Pan Bóg ich oświecił. Ciebie prosimy…
Módlmy się za naszych nauczycieli, aby także oni słuchali uważnie Boga. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich Rodziców, aby karmili swoje dzieci słowami Bożymi. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 6 - ŚRODA

1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Ewangelii wg. Św. Jana
Jezus powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne a Ja wskrzeszę go w dniu 
ostatecznym. Bo moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje 
ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim.

3. Re�leksja
Nosimy w naszym sercu naszych bliskich: mamę, tatę, rodzeństwo i może innych. Oni noszą nas 
w swoich sercach. Pamiętamy o nich i oni o nas. Tak samo ten, kto przyjmuje Komunię jest w sercu 
Jezusa. A Jezus jest w nim.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się za wszystkie rodziny skłócone, aby zapanowała w nich zgoda. Ciebie prosimy…
Módlmy się, aby nasi bliscy mieli w sercu Jezusa. Ciebie prosimy…
Módlmy się, abyśmy nigdy nie żałowali czasu na modlitwę. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 7 - CZWARTEK
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Księgi proroka Ozeasza
Pan mówi: A przecież to Ja uczyłem chodzić Efraima i brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że 
troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, który 
podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. 

3. Re�leksja
Często zapominamy o tym, że Pan Bóg troszczy się o nas. Albo nie wierzymy w to. Z troski o nas dał 
nam Komunię Świętą. Ktoś zapyta: właściwie dlaczego? Tylko z miłości do nas.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w miłość Chrystusa, aby otworzyli swoje serca. Ciebie prosimy…
Módlmy się za tych, którzy przyjęli Pierwszą Komunię rok temu, aby coraz bardziej poznawali miłość 
Boga. Ciebie prosimy…
Módlmy się za całe nasze Rodziny, aby żyły miłością Boga. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 8 - PIĄTEK
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian
Ktokolwiek by jadł ten Chleb lub pił z kielicha Pana w sposób niegodny, ten będzie winny Ciała i Krwi Pana. 
Niech każdy wpierw wnikliwie oceni samego siebie, a potem niech je ten Chleb i pije z tego kielicha. Kto 
bowiem je i pije, a nie zważa na Ciało Pańskie, je i pije na własną zgubę. 

3. Re�leksja
Niegodnie przyjmuje 'ten Chleb', czyli Komunię Świętą ten, kto nie pojednał się z Bogiem 
w sakramencie spowiedzi. Więc niech każdy wnikliwie, to znaczy dokładnie, oceni samego siebie, 
które moje czyny, myśli, zaniedbania czy słowa obrażały Jezusa. Jutro czas spowiedzi: Bóg czeka, by 
okazać Ci miłosierdzie.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się, aby wszyscy, którzy dawno nie byli u spowiedzi, uczynili to jak najszybciej. Ciebie 
prosimy…
Módlmy się, aby kapłani byli dobrymi doradcami w konfesjonale. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy jutro przystąpią do spowiedzi, aby szczerze wyznali wszystkie 
swoje grzechy i doświadczyli Bożego miłosierdzia. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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DZIEŃ 9 - SOBOTA
1. Znak krzyża i prośba do Ducha Świętego: 
Duchu Święty Przyjdź (3x)

2. Odczytanie fragmentu Pisma
Psalm 131
PANIE, moje serce się nie wynosi, oczy moje nie patrzą z góry, nie ubiegam się o rzeczy wielkie ani o zbyt 
cudowne. I oto jestem spokojny. Ucichłem jak niemowlę nakarmione przez matkę. Jestem jak nakarmione 
niemowlę. Niech Izrael zaufa PANU teraz i na wieki!

3. Re�leksja
Nie potrzeba wielu słów. Wystarczy pamiętać o tym, że Bóg jest ze mną. Już jutro będziesz 
nakarmiony obecnością samego Boga. Nie musisz wymyślać trudnych modlitw – po prostu pomyśl: 
Panie Jezu, naprawdę jesteś ze mną.
 
4. Dzielenie się
Chwila na podzielenie się, jakie zdanie z Pisma, lub jaka myśl szczególnie Cię dotknęła, zaciekawiła, 
poruszyła. To jest Duch Święty, który porusza nasze serca. Każdy może się wypowiedzieć, ale krótko.

5. Wspólne prośby
Módlmy się, aby wszyscy smutni spotkali Jezusa, który przynosi ukojenie. Ciebie prosimy…
Módlmy się za wszystkich, którzy w tym miesiącu przyjmą po raz pierwszy Komunię Świętą, aby 
uczynili to z otwartym sercem. Ciebie prosimy…
Módlmy się, abyśmy w czasie jutrzejszej Mszy potrafili myśleć tylko o Bogu. Ciebie prosimy…
(miejsce na Waszą prośbę i podziękowanie!)

6. Modlitwa: 
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Św. Józefie Kalasancjuszu, módl się za nami.
Św. Tarsycjuszu, módl się za nami.
Św. (Twój patron chrztu), módl się za nami
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