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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW ! III BAL KARNAWAŁOWY KSM  

METODY PRACY KSM 
III. Widzieć - Oceniać - Działać. 

 

Cnota, nauka i praca mają swój odpowiednik w innym, potrójnym zestawie 

słów, które stanowią określenie metody pracy w KSM. KSM-owicz musi 

nauczyć się widzieć potrzeby swojego środowiska, parafii, szkoły, osiedla, 

wioski. To co zobaczy musi umieć oceniać w świetle Ewangelii i nauczania 

Kościoła, no i konsekwentnie podjąć takie działania, aby zło przemienić w 

dobro i wzmocnić to co już jest pozytywne. Metoda: widzieć, oceniać, dzia-

łać jest bardzo popularną metodą pracy Kościoła. Źródła tej metody sięgają 

między innymi czasów Soboru Watykańskiego II, gdzie w Konstytucji o Ko-

ściele w świecie współczesnym Gaudium et spes widać jej obecność. Kościół 

żyjący i działający w świecie musi dostrzegać problemy świata, ocenić je i 

tak działać, aby prowadzić świat ku Królestwu Bożemu. Podobnie jest z za-

stosowaniem tej metody w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i to rów-

nież na najmniejszym szczeblu jego działania, na przykład w parafii. Wspól-

noty parafialne KSM zawsze starają się zauważać potrzeby i problemy para-

fii, oceniają je i szukają sposobów takiego działania, aby ten stan rzeczy 

zmienić lub poprawić. 

 W sobotę, 24 stycznia 2015 roku, w Staszowie odbył się III Bal 

Karnawałowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Sandomierskiej, w którym i nasi członkowie KSM uczestniczyli: 

Wiktoria Karpova, Damian Donda, Dawid Annczura, Albert Bi-

das oraz ks. Grzegorz Martyna. Spotkanie rozpoczęto uroczystą 

mszą święta w kościele pw. św. Bartłomieja w Staszowie o go-

dzinie 17:00 w której  asystent oddziału KSM w Staszowie – ks. 

Grzegorz Wołoszyn wygłosił kazanie.  Po Mszy wszyscy udali-

śmy się do Karczmy Świętokrzyskiej na bal karnawałowy na 

którym czekała nas dobra zabawa, jedzenie i dobre towarzystwo. 

Przed rozpoczęciem zabawy głos zabrał ks. Grzegorz Wołoszyn 

który przywitał wszystkich obecnych. 

Nasz Diecezjalny wodzirej KSM Damian Warchoł  zaprosił 

wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, a rozpoczął ją tań-

cem belgijskim w którym młodzież świetnie się bawiła i zapo-

znawała innych uczestników. Na parkiecie,  przy dźwiękach mu-

zyki każdy dobrze się bawił. W trakcie zabawy miał miejsce tak-

że poczęstunek.  Zakończeniem zabawy było karaoke, które 

zwieńczyło nasz wspaniały bal. 

Uczestnicy wydarzenia  nie mogli się ze sobą rozstać. Wspólna 

zabawa, pomimo tego, że trwała do późnej nocy, to minęła niesa-

mowicie szybko. Niestety, wszystko co dobre, szybko się koń-

czy.  Uczestnicy balu nie mogą się doczekać powtórki za rok. 

     Dawid Anczura  



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

ROPIENKA 2015  

W dniach 14.02.-18.02.2014 r. tradycyjnie nasza parafia zor-

ganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dwikozach i 

Słupczy oraz młodzieży z Gimnazjum w Dwikozach ferie w 

bieszczadzkiej Ropience. Opiekę nad ponad 60-osobową gru-

pą sprawowali ks. Grzegorz Martyna, ks. Grzegorz Polak, 

Pani Małgorzata Tutak, Pani Agnieszka Spyrzewska i Pan 

Hubert Bujczenko. Zimowisko miało na celu zabawę, odpo-

czynek, jak i poznanie ciekawych miejsc bieszczadzkiej oko-

licy. Każdy dzień rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. 

Był też czas na zabawy integracyjne i rozgrywki sportowe. 

Uczyliśmy się również jazdy na łyżwach w Sanockim MOSi-

Rze oraz na nartach na stoku w Ustrzykach Dolnych. Najważ-

niejszym jednak punktem każdego dnia była Eucharystia, 

która przypominała, że w czasie odpoczynku i zabawy także 

powinniśmy pamiętać o Bogu i powierzać się Jego opiece. W 

pierwszym dniu naszych ferii odwiedziliśmy Sanktuarium 

św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Tam, podczas wspólnej 

modlitwy, oddaliśmy się pod opiekę naszego Patrona. Ponie-

działkowy wieczór był czasem zamyślenia, zadumy nad tym 

co w życiu najważniejsze, pogłębionej modlitwy i możliwości 

skorzystania z sakramentu spowiedzi podczas „Adoracji 

Uwielbienia”, której towarzyszył śpiew, słowa wierszowane, 

ale przede wszystkim indywidualna modlitwa każdego z nas. 

W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy Centrum Dzie-

dzictwa Szkła w Krośnie. Mieliśmy tam okazję poznać histo-

rię powstania przemysłu związanego z produkcją szkła. Ze 

wzruszeniem i podziwem przyglądaliśmy się jak wytapiane 

jest szkło, jak powstają pięknie rzeźby, witraże, obrazki. Póź-

nym wieczorem, trochę zmęczeni ale wypoczęci, szczęśliwi i 

uśmiechnięci wróciliśmy do naszych domów.  

Patrycja Klocek. 


