
 

24 maja 2013 r. w naszej parafii powstała nowa wspólnota mło-
dzieżowa: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W takcie spotka-
nia erygującego nasz oddział młodzież zapoznała się z historią, 
strukturą, statutem, zadaniami i celami stowarzyszania. Członko-
wie złożyli deklarację  przynależności do KSM i wybrali spośród 
siebie zarząd. Ustalono harmonogram spotkań formacyjnych i wy-
znaczono plan działań na najbliższy okres. Młodzież wysunęła 
inicjatywę zbiórki zabawek i książek na rzecz dzieci z domu dziec-
ka. Kolejną realizowaną akcją  będzie pomoc w obsłudze Diece-
zjalnego Rajdu Rowerowego pod patronatem ks. biskupa Krzysz-
tofa Nitkiewicza.  Ponadto KSM zamierza wydawać miesięcznik 
młodzieżowy GOTÓW. 

Oddział KSM tworzą: ks. Grzegorz Martyna - asystent, Anna Machała 

– prezes, Damian Donda – z-ca prezesa, Anna Bidas – skarbnik, Domi-
nika Granica – sekretarz, Ola Mazur z-ca sekretarza, Rafał Laur,  
Viktorija Karpova, Magda Kaczor, Kinga Drobiazg, Wojciech Polak. 
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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 

1. Najbliższe spotkania formacyjne 
KSM-u: 5 czerwca i 21 czerwca o 
godz. 19.00. 

2. 8 czerwca odbędzie się Diecezjal-
ny Rajd Rowerowy pod patronatem 
Ks. Biskupa. Trasa rajdu przebiega z 
Sandomierza przez parafie: Mściów, 
Dwikozy, Góry Wysokie i  zakończe-
nie w Zawichoście. Chętnych zapra-
szamy  do wzięcia  udziału w rajdzie. 

Tematy najbliższych spotkań formacyj-
nych KSM. 

1. Przybliżenie zadań i celów  oraz 
bliższe zapoznanie się ze struk-
turą KSM. 

2. Naturalne prawo moralne. 

3. Sumienie. 

Za przyzwoleniem Dyrekcji Publiczne-
go Gimnazjum w Dwikozach z inicjaty-
wy KSM-u i Samorządu Uczniowskie-
go w dniach od 29.05. do 07.06. w 
naszym gimnazjum z okazji dnia dziec-
ka  organizowana jest  zbiórka zaba-
wek, gier i książek, które będą  prze-
znaczone dla dzieci z domu dziecka. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
lub zamierzają wesprzeć szlachetną 
akcję naszej młodzieży.   

INFORMACJA FORMACJA AKCJA 

„Pamiętam, że jeszcze jako młody wikariusz w parafii w Nie-
gowici, potem w Krakowie, byłem asystentem kół KSM-u. 

Wkrótce jednak, w ramach brutalnej walki z Kościołem, KSM 

został rozwiązany przez władze komunistyczne. Pamiętam 
jeszcze ostatnie spotkanie w Krakowie, w Domu Katolickim z 

młodzieżą akademicką. Była taka grupa studiująca ABC tomi-

zmu. Ja byłem jej asystentem. Już się toczył wtedy proces 
Kurii Krakowskiej, a więc był to rok 1954. Myśmy jeszcze 

działali. To były już ostatnie spotkania. Parę tygodni potem 

KSM został ostatecznie zlikwidowany tam, gdzie istniał.”                 

          Jan Paweł II 



 PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. GOTÓW. 

Stanisław Kostka urodził się w 
1550 roku w zamożnej rodzinie 
szlacheckiej. Polski jezuita, świę-
ty katolicki, patron Polski. W wie-
ku 14 lat wraz z bratem został 
wysłany do Wiednia. Tam  
uczęszczał do szkoły prowadzo-
nej przez ojców jezuitów. W trak-
cie nauki uczestniczył w codzien-

nej Mszy św., codziennej wspólnej modlitwie, comie-
sięcznej spowiedzi i Komunii św. Młodemu Stanisła-
wowi bardzo się to podobało, lubił być blisko spraw 
Bożych. Na każdym kroku wypełniał wolę Boga. W 
grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas 
wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przynio-
sła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której 
Matka Boża z Dzieciątkiem pochyla się nad nim i skła-
da mu w ramiona Jezusa. Rano wstał  uzdrowiony. 
Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, jednak 
nie uzyskał zezwolenia rodziców, postanowił więc 
uciec z domu. Jego wyprawa była bardzo długa i wy-
czerpująca. Szczęśliwie, przy pomocy dobrych ludzi, 
dotarł do Rzymu, do klasztoru ojców jezuitów. Tam 
spotkał wyrozumiałego zakonnika, który na próbę 
przyjął go do życia we wspólnocie. W wieku 18 lat zło-
żył śluby zakonne. W 1568 roku zachorował na mala-
rię po czym w niedługim czasie zmarł. Jeden z przeło-
żonych w klasztorze powiedział o św. Stanisławie, że 
"był to człowiek mały ciałem, ale wielki duchem".                  
        opr. Aleksandra Mazur 

Karolina Kózkówna przyszła na 
świat 2 sierpnia 1898 roku. Była 
ona czwartym spośród jedenastu 
dzieci Jana oraz Marii. Jej rodzina 
była uboga, wiodła życie pełne 
trosk, była jednak szczęśliwa mi-
mo ubóstwa. Była dobrą, miłą 
dziewczynką. Starała się pogłę-
biać wiarę, a poznane zasady 
wprowadzała w życie. Nie tylko 

analizowała Pismo Święte i księgi opisujące żywoty 
świętych, ale starała się brać z nich przykład. Była ak-
tywną parafianką, nieocenioną pomocniczką ks. Włady-
sława Mendrali, wraz z którym działała, tworząc grupy 
takie jak: Żywy Różaniec, Bractwo Wstrzemięźliwości 
czy Apostolstwo Modlitwy. Równie aktywnie wspierała 
wuja prowadzącego bibliotekę we własnym domu. Mi-
mo młodego wieku, pełniła obowiązki bibliotekarki. 
Zmarła tragicznie 18 listopada 1914 roku. Przyczyną jej 
śmierci była napaść rosyjskiego żołnierza, który chciał 
pozbawić ją dziewictwa. Dziewczynie udało się obronić, 
lecz zadane rany były śmiertelne. Od początku była ona 
uważana za męczennicę, która poświęciła życie wal-
cząc o zachowanie swojej czystości. Jednak nie tylko to 
sprawiło, że Karolina była postrzegana jako święta. Ca-
łe jej życie było świadectwem głębokiej wiary i oddania 
Bogu. Ludzie wspominali ją jako zaangażowaną w ży-
cie parafii oraz okolicy, pracowitą i skorą do pomocy. 
Błogosławioną została ogłoszona 10 czerwca 1987 ro-
ku, dokonał tego Jan Paweł II. Błogosławiona Karolina 
Kózkówna jest patronką Ruchu Czystych Serc.  

    opr. Anna Bidas 

Patroni Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

Św. Stanisław Kostka Bł. Karolina Kózkówna 

 Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-

ży wiąże się ściśle z historią Akcji Katolickiej w Pol-

sce. To właśnie z Akcji Katolickiej wyrosły pierwsze 

młodzieżowe organizacje: Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Mło-

dzieży Żeńskiej. Obydwa stowarzyszenia młodzieżo-

we podporządkowane były AK. Posiadały one jednak 

pewną odrębność: prowadziły własną działalność i 

miały swoje władze oraz strukturę organizacyjną. W 

okresie międzywojennym młodzież jednoczyła się 

pod hasłem Budujmy Polskę Chrystusową. Ówcze-

sna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na 

czterech płaszczyznach: religijnej, kulturalno-

oświatowej, charytatywnej i społeczno-patriotycznej. 

Na każdym polu młodzież organizowała liczne akcje, 

które dyktowane były palącymi potrzebami tamtych 

czasów oraz zagrożeniami dla Ojczyzny i Kościoła. 

Wybuch wojny spowodował, że działalność Akcji Ka-

tolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie 

władze komunistyczne zabraniały wszelkiego nieza-

leżnego zrzeszania się.  W roku 1989, kiedy Polska 

odzyskała suwerenność, zrodziła się idea odrodzenia 

KSM-u. Inicjatorem był były KSM-owicz - Ks. prałat 

Antoni Sołtysik. Z jego inspiracji Konferencja Episko-

patu Polski wydała 10 października 1990 roku dekret 

powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 

nadając mu osobowość prawną kościelną. W dniu 30 

kwietnia 1993 roku, podczas kolejnej Konferencji Epi-

skopatu zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia, 

a w dwa miesiące później - rozporządzeniem Mini-

stra - Szefa Urzędu Rady Ministrów - KSM uzyskał 

osobowość prawną cywilną. Jan Paweł II był bardzo 

zadowolony z reaktywowania Katolickiego Stowarzy-

szenia Młodzieży, w jednym ze swoich przemówień 

do KSM-owiczów powiedział: "Liczy na was Chry-

stus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was 

Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! 

Właśnie jako KSM".            opr. Damian Donda 

      HISTORIA KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY 


