
 

2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. 
 
Mniej oczy otwarte, od razu rób, co tylko możesz. Jako światły katolik 
stajesz się obrońcą Kościoła odpierając ataki na religię, kierując 
przeciwników do Boga. Praca dla Ojczyzny ma większe znaczenie niż 
obrona na polu bitwy. Kiedy trzeba będzie jej bronić nie powinieneś uchylać 
się od tego.  

 

3. Kształtować swój umysł, swą wolę, swe serce. 
 
Nie możemy zapomnieć, że poprzez naukę i pogłębienie swojej wiedzy 
również stajemy się apostołami Chrystusa. Dobry uczeń czy student łatwiej 
przekona innych do Chrystusa niż ten, który ma bardzo małą wiedzę. Nie 
żałuj czasu na czytanie dobrych książek, słuchanie dobrych wykładów. Bierz 
udział w pożytecznych rozmowach, pogadankach, ćwiczeniach. Trzeba mieć 
jasny umysł i prawdziwą wiedzę. Najjaśniejszy umysł nie wystarcza, tam 
gdzie nie ma silnej woli. Ćwicz więc wolę, a serce swe uczyń wrażliwym na 
potrzeby innych. Nie trać Swoich talentów! 
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PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 
Dnia 28 września 2013 roku odbył się Diecezjalny Zjazd 

Zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w 

Sandomierzu. My również uczestniczyliśmy w tym zjeździe. 

Spotkanie dotyczyło planu formacyjnego, który będziemy 

realizować przez cały najbliższy rok. Na spotkaniu byli obecni 

druhowie i druhny oraz księża asystenci poszczególnych 

oddziałów parafialnych KSM a także prezes KSM DS 

Damian Warchoł wraz z całym zarządem. Omawialiśmy  

akcje, które będziemy przeprowadzać. Rozmawialiśmy 

także  o  tym,  jak  należy  zachęcać  młodzież  aby 

  wstępowała do grup KSM.  

      Anna Machała i Damian Donda  
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 PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. GOTÓW. 

 

Tegoroczne jesienne Dni Formacyjne Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej odbyły 
się w dniach, 18-20 października 2013 r. w Ośrodku 
Kultury i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w 
Sandomierzu. W wydarzeniu wzięły udział 44 osoby z 
następujących oddziałów: Nowa Dęba (MBKP), Stany, 
Dwikozy, Chmielów, Pysznica, Gościeradów, Krzątka, 
Rudki, Opatów, Grębów, Janik. KSM-owicze biorący udział 
w Dniach Formacyjnych przystąpili do trzech rodzajów 
szkoleń. Uczestnicy szkolenia „zero” mogli bliżej zapoznać 
się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi naszego 
stowarzyszenia. Poznawali historię, strukturę, patronów, 
prawa i obowiązki członka oraz kandydata do KSM.  
Kandydaci na zastępowego uczestniczyli w szkoleniu 
stopnia I i II, gdzie poprzez spotkania z instruktorami 
diecezjalnymi KSM, mogli się przygotować do 
prowadzenia spotkań formacyjnych w swoich oddziałach. 
Nasze Dni Formacyjne rozpoczęły się w piątek o godzinie 
17 00 w kaplicy, gdzie zostaliśmy przywitani przez 
Prezesa KSM. Tamtego wieczoru odbyła się również Msza 
Święta.  

 W sobotę mieliśmy bardzo dużo pracy, zaczęliśmy 
od porannej rozgrzewki. Następnie mieliśmy zajęcia w 
swoich grupach prowadzone przez naszych instruktorów. 
Wieczorem mieliśmy zorganizowane wspólne ognisko, 
podczas którego mogliśmy spędzić radośnie czas. 
Śpiewaliśmy piosenki, tańczyliśmy i smażyliśmy kiełbaski 
przy ognisku. W radosnej atmosferze wróciliśmy do 
ośrodka na uroczystą Mszę Świętą i adorację 
Najświętszego Sakramentu, która była punktem 
kulminacyjnym tamtego dnia. W niedzielne przedpołudnie 
po Mszy Świętej odbył się egzamin, który miał sprawdzić 
zdobytą wiedzę uczestników. Każda osoba przybyła na 
szkolenie została dokładnie przepytana z informacji 
przekazanych przez instruktorów diecezjalnych. Wszyscy 
uczestnicy spotkania wykazali się znajomością i wiedzą o 
naszym stowarzyszeniu nabytą podczas szkoleń, czego 
rezultatem były pozytywne wyniki z egzaminu.  Był to dla 
nas czas radości i integracji wśród uczestników, ale 
również modlitwy. Był to także czas zadumy i wielu 
przemyśleń, które zostaną nam na pewno w pamięci i 
pomogą w dalszej działalności w strukturach Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży.  

Damian Donda 
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