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Którzy z ministrantów są bliźniakami? Znajdź dwóch identycznych.

"Rozplącz" plontaninkę

Ja jestem chlebem życia

Skarbiec

Króluj nam Chryste!

Drodzy członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych, przesyłając wszystkim
zapewnienie o codziennej modlitwie pragnę również i Was gorąco prosić, abyście
modlitwą uczynili mocny fundament swojego życia. Myślę, że nasz Ruch jest przede
wszystkim MODLITWĄ.
Dla człowieka wierzącego, dla nas, modlitwa

jest codziennym pokarmem,

radością serca, a przede wszystkim spotkaniem z miłującym mnie ponad całe to
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wielkie i piękne stworzenie z Bogiem. Nie można także zapomnieć, że modlitwa jest
trudem miłości. Człowiek, który się nie modli, naraża się na utratę wiary. To tak jak z
wodą, która porusza koło młyńskie. Dopóki płynie woda obraca się koło młyńskie,
młyn pracuje, „żyje”. Gdy zabraknie wody koło przez jakiś czas jeszcze się obraca,
ale za chwilę wszystko ustaje, umiera. Niech zatem codzienna modlitwa, ożywia
naszą wiarę, nadzieję i miłość. Niech modlitwa stanie się wielkim pragnieniem
przebywania

z

Jezusem

Chrystusem,

który

jest

naszą

DROGĄ,

PRAWDĄ

I ŻYCIEM.
Wszystkich pozdrawiam i obejmuję modlitwą,
ks. Grzegorz Wiśniewski

29 maja 2020r. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej – patronki ERM

Czy pamiętam, że mam w tabernakulum
Boskiego Przyjaciela?
Że na Niego liczyć mogę w każdej trudności, wiedząc,
że On pomóc może i chce?
Czy więc w chwilach ciężkich, w chwilach cierpienia,
niepewności i trwogi udaje się do Niego z całą ufnością?
św. Urszula Ledóchowska

Boskie Serce Jezusa przepełnione
Miłosierdziem Ofiaruję Ci
przez Niepokalane Serce Maryi
w łączności z Ofiarą Eucharystyczną
modlitwy i uczynki,
radości i cierpienia
ofiaruję Twemu Najświętszemu Sercu całe
mojej życie.
Z ufnością proszę, abyś przyjął to wszystko,
co w moim życiu jest dobre, czyste
i Tobie miłe.
A to co obraża lub zasmuca Twoje
miłosierne Serce racz odmienić, oczyścić
i uświęcić.
To ofiarowanie łączę z gorącą modlitwą za
Kościół święty,
Ojca świętego i dusze w czyśćcu cierpiące.
Udziel mi Panie Jezu Ducha Świętego abym
(przedstaw intencję)
Najświętsze Serce Jezusa,
zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi,
módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko,
módl się za nami.

Intencja na czerwiec: abym unikał papierosów, alkoholu i narkotyków.

