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GOTÓW 

 

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ  

SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE. 

GOTÓW !  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

METODY PRACY KSM 
IV. Kościół jest również poza murami parafialnej świątyni i trzeba go odnaleźć. 

 

Kościelny charakter KSM sprawia, że wielu ogranicza jego działanie tylko do murów 

świątyni i do aktywności  związanej wyłącznie  z kultem i duszpasterstwem. KSM jest 

zorganizowaną formą zaangażowania młodych katolików świeckich, którzy pragną we 

wszystkie dziedziny życia wprowadzić wartości ewangeliczne. Dlatego pole działania 

KSM nie może być i nie jest zawężone do wspomnianych wyżej płaszczyzn działania 

Kościoła. KSM-owicz wchodzi odważnie w sprawy społeczne, polityczne, kulturalne 

na terenie swojej parafii. To jest bardziej uniwersalne rozumienie Kościoła, którego nie 

da się przecież zamknąć w murach świątyni a jego oddziaływanie na świat musi mieć 

bardzo szeroki zasięg. 

W swojej pracy KSM podejmuje wszelkie inicjatywy służące obronie wartości 

chrześcijańskich, ludzkich i narodowych we wszystkich dziedzinach życia. Obszar 

kultury jest wielkim wyzwaniem dla młodych. Tworzenie przez KSM alternatywnej 

kultury młodych katolików jest jednym z ważniejszych działań. Zagospodarowanie 

czasu wolnego młodzieży i to nie tylko tej będącej najbliżej ołtarza w świątyni, to także 

wielkie zadanie stojące przed KSM-em. Nasze wspólnoty angażują się w działalność 

sportową, włączają się w akcje społeczne i zezwalają swoim członkom podjąć pewne, 

ważne role nawet we władzach samorządowych danego środowiska. Wyjście poza 

mury świątyni, uświęcanie wszelkiego typu działań ludzkich to ważna metoda pracy 

naszego stowarzyszenia. 

 

W dniach 23, 24 i 25 marca 2015 r. w Parafialnym Kościele w 
Dwikozach odbyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone, 
przez Księdza Tadeusza Szeszko, który jest misjonarzem na 
Białorusi. W poniedziałek 23 marca o godzinie 8:30 wszyscy 
wraz z opiekunami zgromadziliśmy się w kościele. Ksiądz 
Tadeusz przedstawił się i serdecznie nas przywitał. Mówił, że 
uczestnictwo we Mszy Świętej jest bardzo ważne, a modlitwa 
jest rozmową z Bogiem i okazją, by powiedzieć Panu "Kocham 
Cię!"       
 Drugiego dnia wraz z księżmi skupiliśmy się na 
głębokim i szczerym rachunku sumienia. Rozważaliśmy 
"grzech" i nasze więzi z Panem Bogiem, które mogliśmy 
poprawić poprzez Spowiedź Świętą, żal za grzechy i mocne 
postanowienie poprawy. W środę odbyła się Msza Święta, 
podczas której do Komunii Świętej przystąpiło bardzo dużo 
osób. Również tego dnia młodzież z gimnazjum podziękowała 
Księdzu Tadeuszowi za naukę rekolekcyjną i podarowała 
słodycze, by je przekazał dzieciom z Białorusi. 

 Myślę, że te rekolekcje wzbudziły w nas same 
pozytywne uczucia i pogłębiły naszą wiarę. Wielu z nas 
potrzebowało tego czasu, by chociaż na chwilę się zatrzymać i w 
ciszy własnego serca przemyśleć swoje zachowanie, sprawy i 
problemy oraz pogłębić kontakt z Bogiem i naprawić swoje 
postępowanie. Było to bardzo wartościowe przygotowanie do 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych.      
    Wiktoria Piotrowska  II gimn. 



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

SZKOLENIE KATOLICKIEGO 

STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY 

STOPIEŃ 0 

W dniach 27—29 marca 2015 r. młodzież z 

młodszej grupy KSM z naszej parafii (Malwina 

Dąda, Magdalena Araszkiewicz, Kinga Szczęsna, 

Wiktoria Mazur, Adam Barański i Mateusz 

Wrzosek) udała się na szkolenie „stopnia 0”. Miało 

ono miejsce w Radomyślu nad Sanem w 

Diecezjalnym Centrum  Rekolekcyjnym 

Augutianum. Uczestniczyliśmy tam we wspólnych 

konferencjach, na których poznawaliśmy założenia 

i cele KSM-u. Animatorzy, którzy kierowali 

spotkaniami, prowadzili zajęcia na których 

dowiedzieliśmy się m.in.: o historii KSM, jaki jest 

cel naszych spotkań w parafii, poznawaliśmy statut 

KSM,  sylwetki patronów itp. Zasadniczym celem 

szkolenia było zdobycie wiedzy, która jest 

potrzebna do dalszego rozwoju naszych 

osobowości w strukturach KSM. Uczyliśmy się 

jakie są najważniejsze wartości i jak je 

propagować w grupie. Rozmowa z innymi  

uczestnikami pozwoliła nam na wymianę 

doświadczeń i zdobycie nowych znajomych. 

Ważna rzeczą poruszoną na spotkaniach, było  

nasze jak najlepsze przygotowanie się na  

Światowe Dni Młodzieży, które będą miały miejsce 

w 2016 r. w Krakowie.  

 Sposoby na bliskość z Bogiem, 

kształtowanie dojrzałej postawy katolika i patrioty 

— to główne założenia KSM. Hasło przewodnie 

które powinno nam przyświecać w życiu to: „przez 

cnotę naukę i prace służyć Bogu i ojczyźnie  – 

gotów!"  

   Wiktoria Mazur II gimn. 


