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 INAUGURACJA WAKACJI 2014 

X ZASAD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

MŁODZIEŻY 

 

  

  

 
X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, 

pogodę ducha nieś w swe otoczenie.  

Myśląc o Bogu i świecie wyrabiaj sobie katolicki pogląd świata. 

Tym przekonaniom masz pozostać wierny. Bądź wytrwały w 

postępowaniu według swoich zasad, chociażby narażało cię to na 

nieprzyjemności czy drwiny. Zadowolenie z tego, że wytrwałeś, 

będzie dla ciebie najlepszą nagrodą. Pogoda ducha i uśmiech 

niech promieniują z twojej osobowości. Spokój i umiejętność 

rozładowania napiętych sytuacji niech będą darem jaki możesz 

zaofiarować innym. Wystrzegaj się taniej rozrywki i beztroskiej 

wesołkowatości. 

W środę 25 czerwca dzieci i młodzież z grup 

przyparafialnych wraz z ks. Proboszczem, wikariuszami i 

katechetami rozpoczęli inaugurację wakacji wspólnym  

spotkaniem przy ognisku z pieczoną kiełbaską. Radość, 

śpiewy i integracyjne zabawy pod przewodnictwem 

animatorów z oazy pomogły w miłej atmosferze 

przeżywać chwile na  świeżym powietrzu. Nasze 

przedwakacyjne spotkanie zakończyło się mszą świętą, na 

którą udali się opiekunowie wraz z dziećmi i młodzieżą.  

      Red.  
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Spływ kajakowy Tanwią 

Dnia 21 sierpnia 2014 roku odbył się wyjazd na spływ 

kajakowy rzeką Tanew z miejscowości Stare Króle koło 

Księżpola do Harasiuk. Został on zorganizowany przez 

księży z naszej parafii: Ks. Grzegorza Martynę i Ks. 

Grzegorza Polaka. W wyprawie brało udział 24 osoby, 

młodzież z grup parafialnych oraz nauczyciele z 

gimnazjum jako opiekunowie. Z Dwikóz wyjechaliśmy 

ok. godziny 8.00 Na miejsce startu dotarliśmy na 

godzinę 11.00 Z niecierpliwością oczekując na 

przygodę wsiedliśmy do przygotowanych dla nas 

kajaków. Mimo, iż przepłynęliśmy 27 km podróż mijała 

bardzo przyjemnie. Na niebie górowało słońce lecz 

zdarzał się wszystkim nam potrzebny przelotny 

deszczyk. Bawiliśmy się świetnie miło spędzając czas 

bo w dobrym towarzystwie wszędzie jest dobrze. 

Delikatnie zmęczeni o godzinie 18.30 dotarliśmy na 

wyczekiwaną metę. Rozpaliliśmy ognisko, by każdy z 

uczestników mógł się ogrzać i wysuszyć, zjedliśmy 

pieczone kiełbaski oraz pyszną szarlotkę przygotowaną 

przez uczestniczkę spływu. Po odpoczynku udaliśmy się 

w drogę powrotną. Już ok. godziny 21.00 wszyscy 

dotarli do domu z miłymi wspomnieniami, które 

zostaną na długo w naszej pamięci.    


