
Postawa klęcząca      

Mówiąc o tej postawie, mamy myśli przyklęknięcie (np. wchodząc do kościoła) lub też

dłuższe klęczenie. Postawa ta  przypomina o  głębokim szacunku do Pana Boga ale

i o naszym uwielbieniu, jakie oddajemy naszemu Stwórcy. 

     W codziennym życiu raczej nie spotyka się, by ktoś przed kimś klękał. Jeżeli już to

się zdarzy, to osoba przyklękająca pragnie w ten sposób wyrazić swoją miłość

i szacunek.

    Klękamy w czasie Mszy św., by w ten sposób pokazać, że bardzo kochamy Jezusa

Chrystusa, szanujemy Go, a także pragniemy tą postawą wyrazić nasze uwielbienie. 

      W czasie Mszy św. uwielbiam Jezusa, ponieważ On :

- kocha mnie,

- cierpiał i oddał za mnie życie,

- przychodzi do mego serca.

Promień
Eucharystii

Eucharystyczny Ruch Młodych, styczeń 2021

Proś Matkę Najświętszą, 
żeby sama zaprowadziła cię do Stołu Pańskiego, 

by z tobą kochała Jezusa i z tobą się modliła.
św. Urszula Ledóchowska

Postawy liturgiczne

Czytaj co drugą literę, a dowiesz się, o co pytali Trzej Królowie

Ermoland



Króluj nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!
 

Drodzy Członkowie, Animatorzy, Moderatorzy

Eucharystycznego Ruchu Młodych
 

Z okazji Nowego Roku 2021

a przede wszystkim Uroczystości

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

zechciejcie przyjąć serdeczne życzenia.

 Patrzymy nadal na Dziecię Jezus w betlejemskiej grocie, 

które jest wielkim znakiem Bożej Miłości, wiernej aż do końca. 

Jest niezmiennie jedyną Drogą, Prawdą i Życiem.

Rozprasza ciemności grzechów, obdarza błogosławieństwem 

i pomaga życie czynić szczęśliwym niezależnie od okoliczności.

Życzę, byśmy GROMADZĄC SIĘ NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY

 umocniło naszą wiarę, nadzieję i miłość.
 

Niech Święta Boża Rodzicielka Maryja 

nam błogosławi i uczyni mężnymi świadkami Jego obecności w świecie.

Wszystkim Wam z serca

dziękuję za to, że z coraz większą gorliwością staracie się miłować 

i czcić Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Pamiętajmy, że to jest

najważniejsze zadanie Eucharystycznego Ruchu Młodych, 

które pragniemy wypełnić z pomocą Maryi 

naszej Królowej i świętych naszych Patronów.

Szczęść Boże!
 

ks. Grzegorz Wiśniewski

moderator ERM

Styczeń 2021r.

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 styczeń: abym był wrażliwy na potrzeby bliźnich i spieszył im z
pomocą

Skarbiec

Słowa o naszym patronie św. Stanisławie Kostce: 

Życie Stanisława stanowi zachętę do sumiennego wykonywania
obowiązków, czyli do tego, co Jezus nazywa 

„wiernością w rzeczach małych” (por. Mt.25,21)

(Święty Stanisław Kostka, ks. Leszek Smoliński)


