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Jezu mój dobry, przychodzę do Ciebie z ufnością bez granic.
Jezu w tabernakulum, 

daj zdrowie mej biednej, chorej duszy, daj!
św. Urszula Ledóchowska

Postawa stojąca 

 Zauważ, że w szkole odpowiadając nauczycielowi wstajesz z ławki. Zwracając się do

osoby starszej również mówisz stojąc. Postawa ta jest wyrazem szacunku. A zatem jeżeli

w czasie Eucharystii stoisz, to jest to znak twojego wielkiego szacunku dla Boga, jako

najwyższego Pana. Stanie w czasie Mszy św. należy do zasadniczych postaw. Wyrażamy

w ten sposób szacunek, ale także pokazujemy, że jesteśmy gotowi, by to, co mówi do nas

Pan Bóg, wypełnić w życiu. Być może stanie w czasie liturgii jest dla ciebie męczące.

Przypomnij sobie wówczas,  że Msza św. jest ofiarą Jezusa, ale i Twoją. Zmęczenie i trud

oddaj Chrystusowi, bo przecież i On cierpiał za ciebie.

Postawy liturgiczne

Rozwiąż działania i uporządkuj je od najmniejszego do największego. 
Litery w rybkach utworzą rozwiązanie. 

Ermoland



Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

Drodzy Członkowie, Animatorzy, Moderatorzy
Eucharystycznego Ruchu Młodych

Zbliża się nasze patronalne święto Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Pragnę z tej

okazji przekazać pozdrowienie, podziękowanie i wielkie życzenie, by Jezus Chrystus,

nasz Król obecny w Eucharystii, królował w naszych sercach, w naszych myślach,

w naszych słowach i uczynkach, w całym naszym życiu. Pamiętajmy, że królowanie

Jezusa Chrystusa w naszym życiu przynosi wielką radość i szczęście. Gdy poddajemy

się  panowaniu Chrystusa, Jego miłość i potęga broni nas przed wszelkim złem,

grzechem. Wiem z własnego doświadczenia, że i dzieci mogą w życiu czegoś się lękać

i przeżywać niepokoje. Trzeba w takich chwilach oddać się Jezusowi Chrystusowi –

Jego pełnemu miłości Sercu, które nie zawahało się za nas umrzeć. Jego miłość nigdy

nas nie opuści, nie zostawi, nie zawiedzie. Pamiętajmy, że jesteśmy w mocnych, dobrych

rękach naszego Wielkiego Przyjaciela Jezusa Chrystusa. Nawet, gdy przyjdą trudne

dni, trudne chwile On zawsze będzie ze mną, będzie mi pomagał i napełniał serce

pokojem.

Droga Wspólnoto

Eucharystycznego Ruchu Młodych

 

W miesiącu październiku, zginął w wypadku na kopalni, tata Dominiki, która należy do

Eucharystycznego Ruchu Młodych w parafii w Niewiadomiu. Pogrzeb odbył się

w górskiej miejscowości – Kamesznica, skąd pochodził zmarły górnik. Proszę, abyście

przeczytali piękne świadectwo Dominiki o swoim zmarłym  tacie, które usłyszałem

w czasie Mszy św. pogrzebowej. Mocno wierzę, że Jezus Chrystus będzie siłą i oparciem

dla Dominiki jej brata i mamy. Mocno wierzę, że śmierć taty Dominiki jeszcze bardzie

zbliży Ją i Jej najbliższych do Boga. Proszę także, abyście wspierali Dominikę w swoich

modlitwach. 

Jeszcze raz, wszystkich pozdrawiam i obejmuję modlitwą. W tych trudnych dla

wszystkich dniach, jeżeli nie ma innej możliwości,  w gronie rodzinnym za pomocą

mediów przeżywajmy niedzielną Eucharystię i zawsze pamiętajmy o słowach Jezusa: Ja

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

*     *    *

Najświętsza Maryjo Panno – Królowo Eucharystycznego Ruchu Młodych

św. Urszulo Ledóchowska, św. Stanisławie Kostko

MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI

*     *    * 

Szczęść Boże, ks. Grzegorz

12.11.2020 r.

AKT OFIAROWANIA 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

PANA JEZUSA
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, miłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi,  módl się za

nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Intencja na grudzień: abym pilnie wypełniał swoje obowiązki

Skarbiec


