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PROPOZYCJA  

NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2020/2021 

 

 W ostatnią niedzielę listopada rozpoczniemy nowy rok 

duszpasterski i liturgiczny, w którym będziemy kontynuować 

rozważanie nt. Eucharystii. Hasłem nowego roku będą słowa: 

„ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY”. 

 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 i młodzieży jest Eucharystyczny 

Ruch Młodych (ERM), który działa w kilkudziesięciu 

parafiach Archidiecezji Poznańskiej. 

 Na nowy rok duszpasterski pragnę zaproponować pomoce duszpasterskie dla parafii/szkoły, 

którymi są ZAKŁADKI. Jest to próba dotarcia do większej grupy dzieci i młodzieży. Dla każdego 

dziecka jest dziesięć różnych zakładek na cały nowy rok duszpasterski (licząc od grudnia 2020 roku 

do listopada 2021 roku, z przerwą na wakacje). Zakładki można wykorzystać w dowolny sposób, 

np. mogą być zachętą do uczestnictwa w I-piątki w Mszach Świętych. 

 Każda zakładka zawiera wskazówkę z podpowiedzą co należy czynić, aby coraz lepiej 

uczestniczyć we Mszy Świętej – jak żyć Mszą Świętą (pierwsza zasada ERM) oraz na odwrocie 

modlitwę codziennego ofiarowania. Jest także dodatkowa zachęta do zorganizowania gier i zabaw 

integrujących dzieci (w szkole podczas katechezy, czy w salce, np. po Mszy Świętej w I-piątek). 

 Zakładki mogą posłużyć do utworzenia w szkole tzw. „Szkolnej grupy Eucharystycznego 

Ruchu Młodych”, w której formacją byłyby katechezy zw. z Eucharystią, spowiedzią i modlitwą. 

Szkolna grupa ERM to doskonała okazja do zainteresowania dzieci tym, czym jest Eucharystyczny 

Ruch Młodych, który w pełnej formie może być (albo już jest) prowadzony w parafii (jak stworzyć 

ERM w parafii – zapraszam do kontaktu osobistego lub e-mail’owego). Więcej informacji nt. 

Szkolnej grupy Eucharystycznego Ruchu Młodych - cele, obowiązki i zasady są opisane na stronie: 

https://erm.archpoznan.pl/zakladki 

 Zapraszam Was na piękną przygodę jaką można przeżyć z dziećmi i młodzieżą w ramach 

Eucharystycznego Ruchu Młodych!  

 

        z błogosławieństwem i pozdrowieniem 

           ks. Marcin Nowak 

            Duszpasterz Dzieci i Moderator ERM 
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