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SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! ADORACJA PRZED ŚDM 2016 

METODY PRACY KSM 
 II. Osobista świętość warunkiem jedności wspólnoty KSM. 

 

Ważnym elementem metody pracy KSM jest osobiste życie duchowe jakie 

powinien prowadzić każdy KSM-owicz. Wbrew pozorom ta osobista 

dyspozycja każdego młodego człowieka należącego do stowarzyszenia 

wpływa na całość funkcjonowania grupy. Przynależność do KSM nie 

zwalnia nikogo z prowadzenia głębokiego życia duchowego i 

systematycznego korzystania z sakramentów. Program KSM musi być tak 

skonstruowany, aby wspólne działania nie kolidowały i nie utrudniały 

prowadzenia osobistej modlitwy, uczestniczenia w Eucharystii i korzystania 

z indywidualnego kierownictwa duchowego. Bez tej indywidualnej drogi 

świętości KSM stało by się stowarzyszeniem nie spełniającym swojego 

statutowego celu, którym jest pomoc w prowadzeniu młodzieży do świętości. 

Takie ustawienie metody pracy ma też wielkie znaczenie w pracy wspólnej. 

Osobiste życie duchowe każdego KSM-owicza wzmacnia jedność i świętość 

całej wspólnoty. Kto pragnie aktywnie działać w stowarzyszeniu musi od 

samego początku założyć, że wstąpienie do stowarzyszenia nie zmniejszy 

jego osobistych praktyk pobożnościowych, ale jeszcze bardziej będzie do 

nich skłaniało. 

 

W piątek, 16 stycznia w naszej parafii odbyło się 
czuwanie przygotowujące parafian do 
światowych dni młodzieży, które będą miały, 
miejsce w 2016 roku. Wspólnie rozpoczęliśmy je 
pięknym śpiewem. Następnie pieśni przeplatały 
się z modlitwą prowadzoną przez księdza 
Grzegorza Polaka. Później ksiądz Proboszcz 
przeczytał wszystkie zapisane przez parafian 
modlitwy dziękczynno-błagalne. Razem 
modliliśmy się do Boga o wysłuchanie 
wszystkich naszych próśb. Podczas tego 
spotkania mogliśmy się pogrążyć we własnej 
indywidualnej modlitwie, prosząc o łaskę dla nas 
wszystkich. Dla każdej osoby, był to niezwykle 
ważny czas, w którym mogliśmy doświadczyć 
wielu łask, płynących od Boga, ostatnim 
akcentem Nabożeństwa było ucałowanie relikwii 
świętego Andrzeja Boboli. 
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Wioletta Kolatorowicz gimn IIA  
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REJONOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE 

KSM 

Dnia 17 stycznia 2014 roku uczestniczyliśmy w 

Rejonowym Spotkaniu Opłatkowym w Opatowie. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godzinie 17 w 

Kolegiacie p.w. św. Marcina Biskupa. Po mszy udaliśmy 

się do pobliskiej szkoły na poczęstunek i przygotowane 

przez organizatorów atrakcje. W spotkaniu brało udział 

kilka oddziałów z pobliskich miejscowości takich jak 

(Iwaniska, Janik, Kleczanów, Ostrowiec św., Rudki, 

Ćmielów). Podczas spotkania śpiewaliśmy kolędy, 

nawiązywaliśmy nowe znajomości. Organizatorzy 

przygotowali wiele ciekawych zabaw. Podczas zabaw 

mogliśmy porozmawiać ze znajomymi z innych 

oddziałów, z którymi nie mamy możliwości często się 

spotykać, bo jak wiadomo każdy z nas ma swoje 

obowiązki. Każdy z nas bawił się świetnie i po kilku 

godzinach zabawy i modlitwy w gronie Księży i 

młodzieży wróciliśmy do domu z uśmiechem na twarzy. 

Damian Donda 


