
 

4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty. 

  
Nie możemy nigdy zapomnieć o najpiękniejszej na świecie 

prawdzie o człowieku: JESTEŚMY STWORZENI PRZEZ BOGA NA 
JEGO OBRAZ I PODOBIEŃSTWO. Tę wielką godność człowieka 
potwierdził Jezus Chrystus umierając za nas na Krzyżu. Ta 
prawda domaga się naszej odpowiedzi, takiego sposobu życia, 

aby nie zmazać tego Bożego podobieństwa w nas. Patrząc na 
wielu młodych, którzy pogubili się w życiu, widzimy czasem 
obraz pełen rozpaczy i smutku, obraz Boga zamazany w nich 
przez grzech. Nie wolno nam zapomnieć Kim jesteśmy. Jan 

Paweł II wołał do młodych podczas spotkania w Denver, aby nie 
tylko nie wstydzili się Chrystusa, ale byli z Niego dumni. Nasza 
godność Dziecka Bożego realizuje się poprzez troskę o życie bez 
grzechu, zwłaszcza grzechu nieczystości. Dla KSM-owicza 

przykładem heroicznej walki o obronę czystości jest patronka 
stowarzyszenia bł. Karolina Kózkówna.  
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PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! W dniach 8-10 listopada w Diecezjalnym Ośrodku Kultury i Formacji 

Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w Sandomierzu już po raz drugi tej jesieni odbyły 

się Dni Formacyjne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Sandomierskiej. Utworzenie drugiego terminu spowodowane było dużą liczbą 

chętnych do wzięcia udział w szkoleniach. Podczas spotkania jednocześnie 

odbywały się 3 typy szkoleń: Szkolenie stopnia „0” – w którym uczestniczyła 

największa liczba osób. Kandydaci do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

mieli szansę dowiedzieć się podstawowych informacji dotyczących tego czym 

jest KSM, jego historii, patronów, celów i struktury. Spotkania prowadzone 

były przez instruktorów diecezjalnych: Damiana Warchoła, Natalię Kopeć i 

Michała Panka. 

                Wspólne spotkanie rozpoczęło się w piątek. Z KSMu z naszej parafii 

brali w nim udział: Anna Machała, Dawid Anczura i Albert Bidas.  Sobotni 

dzień rozpoczął się krótką rozgrzewką. Następnie udaliśmy się na spotkania. 

Popołudnie zaczęliśmy wspólną modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia. 

Wieczorem udaliśmy się do WSD i obejrzeliśmy film pt. ,,Prymas – Trzy lata z 

tysiąca’’, który opowiadał historię kardynała Wyszyńskiego w momencie jego 

uprowadzenia przez władze PRLu. Zmęczeni całodziennymi 

zmaganiami,  udaliśmy się spać. W niedzielę od rana dało się wyczuć atmosferę 

zbliżającego się wielkimi krokami egzaminu, który czekał każdego z 

uczestników. Zanim jednak do tego doszło, udaliśmy się na Mszę Św. do 

kościoła św. Michała przy WSD. Egzamin rozpoczął się przed południem, 

sprawdzał wiedzę przekazaną uczestnikom szkolenia przez instruktorów 

diecezjalnych. Na szczęście dla wszystkich zakończył się on pozytywnie. 

   Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, dzięki niemu mogliśmy 

poszerzyć wiedzę o Stowarzyszeniu i nawiązać nowe, ciekawe znajomości.

    

      Dawid Anczura 
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Młodzi z diecezji sandomierskiej, z parafii: Lipa, 

Nisko (św. Józefa), Tuszów Narodowy, Stany, Potok 

Wielki, Chmielów i Dwikozy wzięli udział w warsztatach 

animacji dobrej zabawy, zorganizowanych przez 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 

Sandomierskiej. Z naszego oddziału KSM brali w nim 

udział: Anna Machała, Damian Donda, Albert Bidas i 

Dawid Anczura. Warsztaty odbyły się 26 października w 

Domu Rekolekcyjnym w Radomyślu nad Sanem. Twórcze 

spotkanie poprowadzili Adrian Pieniążek i Tomasz Bełz z 

grupy TRIO Z RIO. Celem warsztatów było przekazanie 

wiedzy i praktycznego przygotowania uczestników do 

atrakcyjnego prowadzenia zabaw dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Zajęcia były podzielone na kilka bloków 

tematycznych. Na początku poprowadzone były ćwiczenia 

umiejętności zabaw na poznanie się i zabaw integrujących 

grupę.  

Później wszyscy uczestnicy warsztatów 

wykorzystywali chustę animacyjną. Poznaliśmy wiele 

zabaw. Po tej części wszyscy udali się na smaczny obiad, 

krótki odpoczynek i nabranie sił przed kolejnymi 

zabawami. Po przerwie przyszedł czas na naukę tańców 

integracyjnych. Animatorzy przedstawili proste układy, 

których wszyscy mogli się szybko nauczyć. Cała grupa w 

tańcu ożywiła się i jeszcze bardziej zintegrowała. Ostatni 

blok tematyczny wymagał od uczestników aktywności 

twórczej. Grupa została podzielona na trzy podgrupy. 

Zadaniem poszczególnych podgrup było opracowanie 

scenariusza na piknik, ognisko i dyskotekę. Wszyscy z 

tym zadaniem poradzili sobie znakomicie i dzięki temu 

powstały bardzo oryginalne pomysły z wykorzystaniem 

różnych zabaw na poszczególne imprezy. Na zakończenie 

każdy uczestnik warsztatów otrzymał zaświadczenie 

potwierdzające w nim udział . Wszyscy bawili się 

znakomicie i każdy z nas był  zadowolony z udziału w 

warsztatach.  

    Damian Donda 

WARSZTATY ANIMACJI DOBREJ ZABAWY 


