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DRODZY KATECHECI! 

 

 Niedługo rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, w którym w szczególny sposób będziemy rozważać 

tajemnicę Eucharystii. 

 Wiemy, jak ważną sprawą jest uczenie dzieci od samego początku świadomego, gorliwego 

i pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Jedną z propozycji pogłębienia i ożywienia życia religijnego 

wśród dzieci jest Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM), który działa w kilkudziesięciu parafiach naszej 

archidiecezji.  

 Nie zawsze jednak udaje się stworzyć przy parafii wspólnoty eucharystyczne. Wynika to z różnych 

trudności kadrowych, innych zajęć czy form wypoczynku sobotniego czy niedzielnego. Mając na uwadze 

powyższe okoliczności chcę zaproponować Wam możliwość utworzenia Klasowych Kół Eucharystycznego 

Ruchu Młodych prowadzonych w ramach katechezy szkolnej. Wszelkie katechezy zw. z Eucharystią, 

spowiedzią, modlitwą, itp., byłyby zarazem formacją w ramach Klasowego Koła ERM. Jest to propozycja 

nowej formy dotarcia do szerszej grupy dzieci, a jednocześnie uwrażliwienie na tajemnicę naszej wiary - 

Eucharystię. Klasowe Koła ERM to też doskonała okazja do zainteresowania dzieci tym, czym jest 

Eucharystyczny Ruch Młodych, który w pełnej formie może być (albo już jest) prowadzony przy parafii. 

 Aby rozpocząć eucharystyczną formację, należy uczniom wytłumaczyć na czym polega Klasowe 

Koło ERM i jakie są jego cele, zasady i obowiązki. Celem Klasowego Koła ERM jest ożywienie życia 

modlitwy i ukazanie jej piękna, umocnienie więzi z Jesusem poprzez świadomy, pobożny i czynny udział 

w Eucharystii oraz zachęcenie do apostolstwa wśród swoich rówieśników. Obowiązkiem członka jest 

codzienna modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa (np. ta z zakładki), starać się uczestniczyć w I-piątki 

we Mszy Świętej oraz dawać dobry przykład innym uczniom i czynić wiele dobrych uczynków. Natomiast 

zasady są takie same jak dla całego ERM w świecie, czyli:  

1. Żyj Mszą Świętą 

2. Czytaj Ewangelię 

3. Kochaj bliźnich 

4. Bądź apostołem 

 Dzieci i młodzież można zachęcić do uczestnictwa 

w Klasowym Kole ERM poprzez większe angażowanie ich 

podczas katechezy, prowadzenie modlitwy przed czy po lekcji, 

układanie intencji modlitwy, itp. Dodatkowo każdy kto chce być 

członkiem Klasowego Koła ERM otrzymuje każdego miesiąca 

zakładkę z podpowiedzą postanowienia nad którym w danym 

miesiącu chce pracować oraz z modlitwą do Najśw. Serca Jezusa. 

 Tak, jak wspomniałem Waszym kapłanom podczas rejonowych konferencji, takie zakładki będzie 

można ode mnie otrzymać na początku II-semestru szkolnego. Bardzo proszę tych, którzy chcieliby się 

włączyć w to dzieło o kontakt poprzez e-mail erm@archpoznan.pl lub SMS 667 811 013 i podanie 

szacunkowej ilości zakładek, które będą do odbioru w lutym. Jest możliwość otrzymania ich już teraz - 

posiadam 10 kompletów po 50 zakładek. 

 

        Pozdrawiam bardzo serdecznie! 


