
 

Sumienność i punktualność są niezbędne w każdej pracy. Bez nich 
wszystko, co robimy, będzie niedokładne. Praca zbiorowa wymaga 
od nas podporządkowania się, karności i posłuszeństwa. Bez 
dobrego kierownictwa i karności marnuje się wiele sił i środków. 
Takich zalet domaga się szczególnie działanie we wspólnocie. Nie 
można sobie wręcz wyobrazić działania wspólnoty KSM w sytuacji, 
gdy wszyscy robią co chcą, nikt nikogo nie słucha, a każdy zwiesza 
głowę, gdy należy podjąć jakieś konkretne działania na rzecz całej 
społeczności. We wspólnocie każdy ma swoje obowiązki, które 
musi wykonywać, ma swoich przełożonych, których poleceń 
powinien słuchać i być zawsze do dyspozycji.  

VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.  
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X ZASAD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

MŁODZIEŻY 

 

1 marca 2014 roku, już po raz drugi, odbył się Diecezjalny Bal 

Karnawałowy KSM Diecezji Sandomierskiej. W tym roku 

organizatorami i gospodarzami spotkania była młodzież z 

KSM-u i Oazy działająca przy naszej parafii. Na wspólne 

świętowanie przybyło ponad 140 druhów i druhen 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z księżmi 

asystentami z parafii: Janik, Gościeradów, Chmielów, Sarnów, 

Zaklików, Grębów, Nowa Dęba parafia p.w. Podwyższenia 

Krzyża Świętego, Lipa, Krzątka, Opatów, Borów, Tuszów 

Narodowy, Iwaniska, Modliborzyce, Kunów, Stany oraz 

młodzież z naszej parafii, działająca w grupach KSM i Oaza. 

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się uroczystą mszą świętą 

koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prałat Lech 

Siekierski – dziekan dekanatu zawichojskiego. W homilii ks. 

Tomasz Zdyb – Asystent Diecezjalny KSM przypominał 

młodzieży jak ważne jest wsłuchiwanie się w Boże Słowo, aby 

być gotowym do ewangelizacji. Działalność w strukturze KSM

-u pomaga młodemu człowiekowi przygotować się na dawanie 

świadectwa o Bogu w życiu społecznym we współczesnym 

świecie – zaznaczył kaznodzieja. Po mszy świętej zaproszeni 

goście udali się do Publicznego Gimnazjum w Dwikozach na 

bal karnawałowy. Pani dyrektor Iwona Korczyńska-Sapielak  

przywitała przybyłych gości, po czym nastąpiła inauguracja II 

Diecezjalnego Balu Karnawałowego KSM uroczystym 

polonezem. Dla uczestników, oprócz dobrej muzyki, zabaw 

integracyjnych i konkursu karaoke przygotowano suto 

zastawiony stół. Dobra zabawa była dla młodzieży okazją do  

 

zawiązania bliższych relacji między członkami poszczególnych 

oddziałów, które, mamy nadzieję, zaowocują dalszą 

współpracą w realizacji ideału służby „Bogu i Ojczyźnie”. 

Dziękujemy parafianom, przedsiębiorcom i Wójtowi Gminy 

Dwikozy panu Markowi Łukaszkowi za wsparcie w realizacji 

tegorocznego balu karnawałowego KSM.  

Ks. Grzegorz Martyna 
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