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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

 

Drodzy Animatorzy, droga młodzieży i kochane dzieci, 

w tym szczególnym dniu, który jest naszym patronalnym świętem, chciałbym zapewnić Was 

o mojej szczególnej pamięci i modlitwie! 

W roku „Wielkiej tajemnicy wiary”, tak bardzo bliskim naszemu Ruchowi, wielu z nas nie 

może uczestniczyć w Eucharystii oraz w spotkaniach w grupach Eucharystycznego Ruchu 

Młodych. Dla wielu to pewnie wielka próba wiary i przyjaźni nie tylko z Jezusem, ale także 

z innymi ludźmi. 

Nie udało nam się także spotkać w Pniewach 18 kwietnia ani 10 października... ale z całego 

serca chcę podziękować za podjęcie wszelkich innych inicjatyw w grupach i parafiach, a także 

za włączenie się 13 czerwca i 21 listopada w Światowe Adoracje Najświętszego Sakramentu 

oraz za stworzenie Wirtualnego Chóru ERM Archidiecezji Poznańskiej - który cieszył się 

uznaniem nie tylko w Polsce, ale także za granicami naszego kraju oraz dobrym słowem 

z samego Watykanu, jakie skierował do mnie o. Frédéric Fornos SJ - Dyrektor Papieskiej 

Światowej Sieci Modlitwy (do której należy ERM). Ufam głęboko, że ten czas wyda dobre 

owoce. Trzeba tylko swoje serce mocno otworzyć na Jezusa Chrystusa! 

Zachęcam Was, aby jak najlepiej przeżyć dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Wielu z Was pewnie czeka za żółtymi chustami, za odznakami, legitymacjami... 

Jeśli nie otrzymacie ich (z różnych powodów) w tę uroczystość, to pamiętajcie, że (choć to 

ważne zewnętrzne znaki) o wiele ważniejsze jest Wasze serce oddane Jezusowi - naszemu 

Królowi i najlepszemu Przyjacielowi! To, że w większości przypadków nie spotkamy się 

w kościołach, naszych grupach czy wspólnotach, nie oznacza aby nie świętować dzisiejszego 

dnia! Zachęcam każdą i każdego z Was, aby w swoich domach ozdobić obrazy Serca 

Jezusowego oraz krzyże i przed nimi osobiście odnowić swoje przyrzeczenie i powierzyć 

Jezusowi siebie, swoje rodziny i cały ERM. 

Kochani! 

W kończącym się roku patrzyliśmy na Eucharystię jako tajemnicę wyznawaną, a w nowym 

roku, który rozpoczniemy w następną niedzielę 29 listopada br., mamy skupić się na Eucharystii 

jako tajemnicy celebrowanej. Symbolami nowego roku są: chleb i wino, a celem nowego roku 

jest objaśnianie obrzędów oraz wprowadzenie w znaczenie znaków zawartych w obrzędach. Jest 

to zadanie bardzo ważne szczególnie w naszych czasach, gdzie otoczeni jesteśmy techniką, 

która udoskonala nasze życie, ale może prowadzić to braku rozumienia tego co ukryte pod 

znakami i symbolami, zwłaszcza związanymi z naszą wiarą. 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce podpowiada nam wiele działań w zakresie nowego 

roku, wśród nich warto podkreślić, m.in.: 

 przygotowanie odpowiednich pomocy, które podejmą temat Eucharystii, 

 promowanie kongresy eucharystyczne jako czas refleksji i modlitwy, 

 nadanie akcentu eucharystycznego Światowemu Dniu Modlitwy o Uświęcenie 

Kapłanów w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, 
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 rozpowszechnianie wiedzy o świętych, którzy wyróżniali się miłością do Eucharystii, 

 uporządkowanie (gdzie to konieczne) lub właściwie wyakcentowanie miejsca celebracji 

(ołtarz, ambona, prezbiterium) i przechowywania Eucharystii (tabernakulum, kaplica 

adoracji) oraz zadbanie o odpowiednie i piękne znaki (szaty, naczynia liturgiczne), 

 powiększanie lub ustanawianie parafialnych grup liturgicznych (w tym właśnie ERM), 

 zwrócenie szczególnej uwagi na śpiew liturgiczny, uwzględniając wskazówki i wytyczne 

zawarte w dokumentach Kościoła o muzyce sakralnej, 

 zwracanie uwagi na gesty wykonywane w kościele, przy wejściu do świątyni, przejściu 

przed Najświętszym Sakramentem, tabernakulum, podczas Eucharystii, itp., 

 odpowiednie obchodzenie rocznicy poświęcenia własnego kościoła, 

 odkrywanie na nowo swojego własnego kościoła parafialnego (historia, znaczenie 

ołtarzy, figur, obrazów... itp.), 

 promowanie kultu eucharystycznego oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej przed 

Najświętszym Sakramentem. 

Wybrałem tylko niektóre działania, w które możemy jeszcze bardziej się zaangażować i przez to 

skupiać przy sobie dzieci i młodzież, która nie należy do żadnych grup, a przez pomoc 

i zaangażowanie w przygotowanie podejmowanych wspomnianych działań, może przyłączyć się 

do Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

Pragnę, aby najbliższe 4 lata były już naszym przygotowaniem do 100-lecia powstania ERM 

w Pniewach. Każdy rok będzie związany z jedną z czterech zasad jakie mamy w naszym Ruchu. 

Najbliższy rok duszpasterski, który za tydzień rozpoczniemy będzie związany z naszą I zasadą - 

ŻYJ MSZĄ ŚWIĘTĄ, która w pełni wpisuje się w hasło nowego roku duszpasterskiego. 

Wiedząc jak bardzo ważne jest uczenie dzieci od samego początku świadomego, gorliwego 

i pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej zaproponowałem nowe pomoce duszpasterskie 

dla dzieci, którymi są zakładki. Zawierają one wskazówki z podpowiedzią co należy czynić, 

aby coraz lepiej uczestniczyć we Mszy Świętej (jak żyć Mszą Świętą) oraz modlitwę 

codziennego ofiarowania. Zakładki można wykorzystać w dowolny sposób, np. jako dodatkowa 

zachęta do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia Komunii Świętej w I-piątki miesiąca. 

Gdyby ktoś jeszcze chciał zamówić te zakładki, proszę o jak najszybszy kontakt. 

W nowym roku duszpasterskim pragnę zorganizować spotkanie dla animatorów i starszej 

młodzieży, w którym pogłębimy wiedzę nt. Eucharystii, liturgii i śpiewu (w formie warsztatów 

z zaproszonymi gośćmi).  

Pragnę także zainicjować stworzenie w naszej Archidiecezji programu formacyjnego 

dla młodzieży, aby Eucharystyczny Ruch Młodych mógł funkcjonować także dla młodych, 

tak jak to jest w wielu krajach na świecie. Wszystkich, którzy chcą pomóc w tej inicjatywie 

proszę o kontakt osobisty ze mną. 

Dziękuję z serca każdej i każdemu z Was za to, że jesteście! Jezus Was bardzo kocha! 

 

z błogosławieństwem i pozdrowieniem 
 

ks. Marcin Nowak 

Duszpasterz Dzieci i Moderator ERM 
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