
TEKST 1 

Dnia 24 maja 2050 roku o godzinie 10.00 

w Kościele pw. Św. Rafała w Aleksandrowie Łódzkim  

po raz pierwszy przyjmę do swego serca 

Jezusa pod postacią chleba. 

 

Chciałbym, aby w tym dniu  

Pierwszej Komunii Świętej 

byli przy mnie Ci, których kocham. 

 

Dlatego z radością zapraszam na tą uroczystość 

 

Ciocię Iwonkę i Wujka Marcina  

z Zuzią 

  

Po ceremonii w kościele 

moi Rodzice serdecznie zapraszają 

na przyjęcie do restauracji „Pelikan” 

w Aleksandrowie Łódzkim. 

       

                                            Jakub Kowalski 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



TEKST 2 

 „Przyjdź Panie Jezu do serca mojego malutkiego. 

Napełnij szczęściem serce me, 

Ono czeka na Ciebie...” 

 

Serdecznie zapraszam 

 

Sz.P. .............................................................................. 

 

na uroczystość przyjęcia  

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej, 

która odbędzie się w dniu 12 maja 2050 roku o godzinie 10.00 

w kościele p.w. Św. Wojciecha w Kielcach. 

 

Po ceremonii zapraszamy na przyjęcie 

do restauracji „Winnica” w Kielcach. 

 

Marysia Januszewska 

wraz z Rodzicami 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



TEKST 3 

 

Chcieliśmy serdecznie zaprosić 

 

Sz.P. ………………………………… 

 

na uroczystość przyjęcia przez naszą córkę  

Marysię Kowalską 

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. 

 

Ceremonia odbędzie się  

12 maja 2050 roku o godzinie 10.00  

w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Kielcach. 

 

Po uroczystości zapraszamy na wspólne świętowanie 

w naszym domu rodzinnym  

przy ulicy Zagórskiej 87 w Kielcach. 

 

Rodzice  

Ania i Maciej Kowalscy 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



TEKST 4 

 

Z radością zawiadamiam wszystkich,  

którzy mnie kochają,  

o mojej Pierwszej Komunii Świętej. 

 

Szczególnie miło jest mi zaprosić  

 

Sz. P. .................................................................. 

 

Uroczystość odbędzie się 15 maja 2050 roku 

 o godzinie 10:30 

w Kościele p.w.  Św. Łukasza w Łodzi. 

 

Następnie zapraszamy na przyjęcie  

do Restauracji „Antresola”  

przy ul. Leśnej 29 w Łodzi. 

 

Karol Bochnacki 

wraz z rodzicami 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



TEKST 5 

 

Z wielką radością w sercu  

pragniemy zaprosić  

 

Szanownych Państwa 

Milenę i Wojciecha Szymańskich  

 

do uczestnictwa w uroczystości  

przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej  

 

przez Aleksandra Olchowskiego 

 

w dniu 10 maja 2050 roku o godzinie 12.30   

w Kościele p.w.  NMP Królowej Polski w Malborku. 

 

Po ceremonii zapraszamy na przyjęcie  

do Restauracji „Królewskiej”  

w Malborku. 

 

Rodzice Lidia i Marek Olchowscy 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



TEKST 6 

 

Pragnąc wspólnie przeżyć uroczystość  

przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej  

przez naszego syna  

 

Leona Krawczyka 

 

serdecznie zapraszamy  

 

Ciocię Agatę i Wujka Damiana 

z Kamilkiem 

 

do udziału we Mszy Świętej,  

która odbędzie się  

dnia 15 maja 2050 roku o godzinie 11.00  

w Kościele p.w. Św. Teresy w Krakowie. 

 

Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie  

do Restauracji „Kameralnej” w Krakowie. 

 

Magdalena i Piotr 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



TEKST 8 

 

Już niedługo ma Komunia Święta… 

Każdy z Was dobrze ten moment pamięta, 

bo chwila to wielka, uroczysta, 

pełna radości, piękna i czysta. 

I w mych wspomnieniach pozostanie 

ten dzień, gdy w kościele rodzina droga, 

a ja do serca przyjmę Ciało Boga. 

 

Serdecznie zapraszam 

 

Ciocię Julię i Wujka Roberta 

 

na uroczystość, która odbędzie się  

w dniu 10.05.2050 r. o godzinie 11.00  

w Kościele p.w. Św. Jakuba w Klimontowie. 

 

Po ceremonii zapraszamy na przyjęcie  

do Restauracji „Klimatycznej” w Klimontowie. 

 

Kornelia Łuczyńska 

z rodzicami 

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia xx xx xxxx 

Tel. xxx xxx xxx 



WIERSZE I CYTATY 

 

1.   „Pan Jezus już się zbliża, 

już puka do mych drzwi. 

Pobiegnę Go przywitać, 

Z radości serce drży...”    

 

 2.   Przyjdź Panie Jezu do serca mojego malutkiego. 

Napełnij szczęściem serce me, Ono czeka na Ciebie.  

 

3.    Już ten dzień się zbliża, 

    gdy przyjmę Cię w sercu moim. 

    A Ty spójrz na mnie z Nieba 

    w Miłosierdziu Swoim. 

 

4.    Tak czekałem na tę chwilę 

    by usłyszeć głos Twój Panie. 

    W sercu mam radości tyle, 

    miłość Twa przepełnia mnie. 

 

5.    O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie, 

    O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. 

 

6.       

   „ Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził  

w ciemności, lecz będzie miał światło życia.” 

    (J8,12) 



7.       

    „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

    Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” 

    J6,51 

 

8.   

    „Pierwsza Komunia z białą kokardą 

    jak w śniegu z ogonem ptak. 

    Ufaj jak chłopiec z buzią otwartą, 

    Bogu się mówi – tak.” 

    ks. Jan Twardowski 

 

9.   

 „Każdy potrzebuje Komunii:  

dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi.” 

    św. Jan Bosko 

 

 


