
 

 

PISMO 

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY W DWIKOZACH 

Rok 2, numer 2, WRZESIEŃ 2014 r. 

GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 

 JESIENNA RADA KIEROWNICTW KSM 

METODY PRACY KSM 

I. Przez cnotę, naukę i pracę - służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów! 

 

 

 

  

 

„W tym głównym haśle KSM zawarte są nie tylko podstawowe ideały jakimi kieruje 

się stowarzyszenie, ale również określenie metody pracy. Słowo "przez" określa 

właśnie sposób działania. Owa służba Bogu i Ojczyźnie dokonuje się w stowarzyszeniu 

poprzez praktykowanie trzech wielkich wartości: cnoty, nauki i pracy. W dzisiejszym 

języku młodzieżowym słowo cnota nabrało bardzo różnych i najczęściej mało 

popularnych i jasnych skojarzeń. Najlepszym odpowiednikiem tego określenia jest 

"czystość". Oczywiście, że w tym słowie chodzi również o czystość związaną z ludzką 

seksualnością, ale przecież nie tylko. 

 Najogólniej rzecz biorąc chodzi o życie bez grzechu. Każdy grzech 

rozumiemy jako brud duszy. On najbardziej przeszkadza we własnym uświęceniu i w 

podjęciu misji apostolskiej. Dlatego pierwszym warunkiem efektywności pracy KSM-

owicza jest życie bez grzechu, takie postępowanie, aby unikać sytuacji w których 

człowiek przekracza Boże prawo i daje złą odpowiedź na miłość i zaufanie Boga. Takie 

rozumienie cnoty ma wymiar jakby negatywny, polegający na obronie przed złem. Ale 

przecież nie wolno nam zapominać, że najlepszą metodą walki ze złem jest 

praktykowanie dobra, czyli cnót. W Encyklopedii Katolickiej możemy znaleźć 

określenie cnoty jako "moralnie uporządkowanej postawy do realizowania czynów 

dobrych w określonej dziedzinie ludzkiego życia" (Encyklopedia Katolicka, tom 3, str. 

521)”. cdn. 

Dnia 13 września 2014 roku uczestniczyliśmy w Jesiennej 

Radzie Kierownictw KSM w Sandomierzu. Brały w niej udział 

wszystkie oddziały KSM z Diecezji Sandomierskiej. 

Przestawiony został na radzie plan na cały rok naszej pracy. 

Rozmawialiśmy również o tegorocznych Dniach Młodzieży, 

które odbędą się w Sandomierzu, czyli w sercu Diecezji. 

Omawialiśmy również temat wypoczynku w ferie oraz wyjazdu 

wakacyjnego. Nastąpiła także zmiana na stanowisku Prezesa 

KSM Diecezji Sandomierskiej. Damiana Warchoła zastąpił 

powołany na Pełniącego Obowiązki Prezesa  Adrian Wraga. 

Życzymy mu owocnej pracy i samych sukcesów.         

 Damian Donda 



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

   INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO 

Dnia 5 września w salce przy plebanii odbyło się 

spotkanie wszystkich grup parafialnych wraz z 

animatorami, moderatorami i księżmi. Wspólnie 

modląc się, śpiewając i bawiąc uwielbialiśmy 

Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. 

Zwieńczeniem tych radosnych chwil było 

uczczenie naszym śpiewem Najświętszego 

Sakramentu. Następnie została odprawiona 

Eucharystia ku czci Najświętszego Serca Jezusa. 

Tym ważnym i ubogacającym zjednoczeniem z 

Bożą łaską rozpoczęliśmy nowy rok pracy nad 

sobą i naszą relacją z Bogiem pod hasłem 

"Radość z Ewangelii".  

Patrycja Klocek  

 


