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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! 
NOWE KOŁO KSM 

METODY PRACY KSM 

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

 

„Służba Bogu i Ojczyźnie w KSM odbywa się również przez naukę i pracę. 
Wyakcentowanie nauki i pracy a nawet postawienie jej jakby przed modlitwą 
jest charakterystycznym rysem naszej organizacji. Metoda KSM-u zakłada nie 
tylko prowadzenie życia duchowego ale w równym stopniu wzywa do 
konkretnej aktywności. Jednym z pierwszych obowiązków młodego człowieka 
jest nauka. Nauka ma także wielkie znaczenie apostolskie. 
 Wzorowy uczeń cieszy się większym autorytetem i jego 
zaangażowanie się w służbę Bogu jest odbierane o wiele skuteczniej niż 
kogoś kto źle spełnia swoje szkolne obowiązki. Trzeba, aby wielu KSM-
owiczów zrozumiało to wielkie znaczenie nauki szkolnej w ich apostolstwie. 
Oczywiście, że nauka to nie tylko szkoła, ale cały proces poznawania swojej 
wiary. Znajomość zasad własnej wiary pozwala na właściwe nauczanie 
innych i obronę przed wykrzywianiem prawd wiary katolickiej. 
 Praca jest aktywnością człowieka, którą on również może ofiarować 
dla drugich. Pracowitość i sumienność KSM-owicza, jego zaangażowanie na 
rzecz środowiska w którym żyje, mogą bardzo dużo zmienić. Pamiętajmy 
więc, że zgodnie z KSM-owskim zawołaniem najlepszą metodą pracy w 
stowarzyszeniu jest rozwijanie cnót, postęp w nauce i praca dla drugich”.  

W naszej parafii powstała nowa grupa Katolickiego   

Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Młodsza grupa  – 

gimnazjalna, obok starszej licealnej, składa się z 11 

członków (Magdalena Araszkiewicz, Malwina Dąda, 

Emilia Mach, Gabriela Drabik, Wiktoria Mazur, Anna 

Szymańska, Anna Chorab, Adam Barański, Arkadiusz 

Brzeziński, Mateusz Wrzosek, Piotr Łażeński). Celem 

naszych spotkań jest praca nad całościowym rozwojem 

człowieka, w imię zasady: „Przez naukę, cnotę i pracę 

służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów! ”. Ważną rolę w formacji 

odgrywa integracja poprzez wspólną modlitwę, rozmowy i 

koleżeńskie zacieśnianie więzi. Na spotkaniach dużo 

rozmawiamy, wymieniamy się swoimi przemyśleniami i 

opiniami. Wraz ze starszą grupą KSMu (Damian Donda, 

Anna Machała, Albert Bidas, Rafał Laur,  Aleksandra 

Mazur, Wiktoria Karpowa, Dawid Anczura, Anna Bidas, 

Karolina Kowalska, Wiktoria Chmiel) założyliśmy na 

portalu społecznościowym Internetowe Koło Żywego 

Różańca. Na patronkę naszego Koła wybraliśmy bł. 

Karolinę Kózkównę. Moim zdaniem  nasze spotkania są 

ciekawym doświadczeniem i świetną zabawą, a 

jednocześnie uczą nas jak postępować w życiu, jak się 

zachowywać, co robić w danych sytuacjach, co jest dobre a 

co złe. Wszyscy członkowie młodszej grupy KSM chodzą 

do tej samej szkoły, ale to właśnie kameralne spotkania  

 

zbliżyły nas do siebie i staliśmy się empatyczni i wrażliwsi. 

Naszym opiekunem jest ksiądz Grzegorz Martyna, nasz 

katecheta, który inicjuje i prowadzi z nami interesujące 

dyskusje na wiele tematów, które poszerzają nasze 

horyzonty myślowe i pozwalają nabywać nową wiedzę. 

Dzięki wspólnym spotkaniom w formacji KSM mamy 

nadzieję na rozwijanie swoich osobowości. 

                       Wiktoria Mazur gimn IID 



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

Dekanalny Turniej Piłki Halowej  

W dniu 25.10. 2014 r. w Annopolu odbył się 

Dekanalny Turniej Piłki Halowej w kategoriach: 

ministranci ze szkół podstawowych, 

gimnazjum i szkoła średnia. Turniej 

poprzedziło spotkanie w ramach dekanalnego  

dnia posługi lektora, na której poznawaliśmy 

zasady poprawnego czytania Pisma Świętego 

w czasie liturgii.  

 W grupie ministrantów młodszych 

zwyciężyła drużyna z naszej parafii, podobnie 

do rozgrywek diecezjalnych zakwalifikowali się 

lektorzy z Dwikóz, zaś ze szkół średnich do 

kolejnego  etapu przeszli ministranci z parafii 

Mściów. Mamy nadzieję że szczęście znów 

nam dopisze i będziemy wygrywać mecze w 

kolejnych już diecezjalnych rozgrywkach.  

Arek Brzeziński 


