Poznań, dn. 3 września 2012r.

Krajowa Moderatorka
Eucharystycznego Ruchu Młodych
z Ramienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK

+
Czcigodna Siostro Moderatorko!
Wraz z nowym rokiem formacyjnym pragnę serdecznie Księdza pozdrowić i zaprosić
do dalszej współpracy. Wiele dobrych planów i decyzji podjęliśmy podczas ostatniego
Krajowego Spotkania Księży Moderatorów w Puszczykowie. Spróbujemy owe słuszne sprawy
wprowadzić w czyn.
Zapraszam Siostrę Moderatorkę na Krajowe Spotkanie Animatorów, które tradycyjnie
odbędzie się w Pniewach, w Sanktuarium Św. Urszuli Ledóchowskiej w dwóch terminach do
wyboru: 21-23 oraz 28-30 września 2012r. Szczegóły dotyczące KSA znajdzie Siostra na
naszej stronie internetowej.
Uprzejmie proszę, aby zachęciła Siostra do udziału w KSA Animatorów z własnej diecezji.
Proszę także pomóc im w zorganizowaniu tego wyjazdu w taki sposób, by mogli oni wziąć
udział w całym spotkaniu. Ma to znaczenie dla nich samych, dla całej Wspólnoty ERM-u, jak
również dla gości prowadzących zajęcia i organizatorów KSA.
Proszę także zadbać, aby animatorzy z poszczególnych wspólnot z diecezji podzielili się,
podczas wieczornego spotkania w piątek, ważnymi/ciekawymi wydarzeniami w ERM-ie z
minionego roku (5-8 min.).
Dnia 13 października 2012r. organizujemy w Poznaniu Konkurs Piosenki Religijnej,
Patriotycznej i Biesiadnej. Konkurs jest połączony z koncertem zespołu Confessio oraz
z Festynem Rodzinnym. Jego celem jest wspólnotowe świętowanie dzieci i młodzieży
związanych z naszymi parafiami wraz z ich Rodzinami, Przyjaciółmi i Dobroczyńcami ERMu.
Stające do konkursu schole, zespoły parafialne, osoby indywidualne, wspólnoty ERM-u
powinny, przygotować trzy piosenki: religijną, patriotyczną i biesiadną lub ulubioną. Byłoby
wskazane, aby z każdej diecezji mogło przybyć grono reprezentujące nasze wspólnoty.
Szczegóły dotyczące konkursu powinny lada dzień pojawić się na naszej stronie
internetowej.
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Odpowiadając na propozycję Księży Moderatorów dotyczącą rekolekcji
pogłębiających duchowość eucharystyczną, pragnę poinformować, iż wg sugestii
rekolekcje te odbędą się w Łodzi, w terminie od 14 do 17 listopada 2012r. Rozpoczną się
pierwszego dnia kolacją o godz. 18.00 i zakończą się śniadaniem po wspólnej Eucharystii
dnia ostatniego. Rekolekcje będzie prowadził Ks. Henryk Ślusarczyk, werbista, który
13 lat pracował w Angoli. Był m.in. rektorem seminarium duchownego
w Ndalatando oraz przewodniczącym diecezjalnej komisji ds. młodzieży. Obecnie
pracuje w formacji jako wychowawca młodych werbistów oraz kierownik duchowy
wspólnot zakonnych i świeckich. Uprzejmie proszę o zaproszenie na te rekolekcje
zainteresowanych ERM-em i duchowością eucharystyczną
Księży z Archidiecezji
Wrocławskiej. Rekolekcje te bowiem są przewidziane tylko dla kapłanów (tym razem).
Ważne dla tego przedsięwzięcia jest potwierdzenie obecności na rekolekcjach. Księży
Moderatorów ERM jest bowiem niewielu. Rekolekcje będą zrealizowane jeśli weźmie
w nich udział minimum 6 osób.
Spotkanie robocze dla Księży Moderatorów, Sióstr oraz Osób Świeckich
zaangażowanych w działalność ERM-u w diecezjach, tak, jak uzgodniliśmy, odbędzie się
od 24 do 26 lutego w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym w Porszewicach k/Łodzi
(www.osrodekporszewice.pl). Spotkanie rozpoczynamy kolacją w dniu przyjazdu
i kończymy obiadem w dniu wyjazdu. Zapraszam bardzo serdecznie.
Ogólnopolskie Młodzieżowe Dni Wspólnoty ERM (liczymy od obecnej klasy VI SP
wzwyż) będą zorganizowane – jak dotychczas w terminie: 30 IV-3.V 2013r -w Sokółce.
Zachęcajmy naszych animatorów, aby –wychodząc naprzeciw trudnościom
ekonomicznym- już teraz zaplanowali, jak pomóc naszej młodzieży dotrzeć do Sokółki.
Warto zwrócić uwagę, że zakończenie MDW przypada w tym roku w piątek. Zatem można
przewidzieć dodatkowe atrakcje w drodze powrotnej.
Zachęcam także do zorganizowania w maju lub w czerwcu Diecezjalnych Dni
Wspólnoty, by budować więź Diecezjalnej Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych.
Wiem także, że wielu animatorów czeka na spotkania w obrębie diecezji ze swoim
Księdzem Moderatorem!
Z ogromną wdzięcznością, radością i nadzieją na naszą współpracę dla dobra
Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz na większą chwałę Bożą, a także z codziennym
darem modlitwy
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