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Szczęść Boże! 
 

1. Stopień Stałej Formacji 

 
W dniach 15-17.01 w Domu Rekolekcyjnym w Rzeszowie-Przybyszówce odbędzie się spotkanie Stopnia Stałej 
Formacji. Zachęcamy wszystkich zastępowych oraz osoby zaangażowane w działalność KSM do udziału.  Temat 
spotkania: „Kato-Pragnienie”. Podczas dni formacyjnych zajrzymy w głąb siebie, wczytamy się w Słowa Pana Boga  
i będziemy mieć okazję, aby przekazywać Dobrą Nowinę innym.  Koszt rekolekcji wynosi 35 zł dla zastępowych  
i 60 zł dla pozostałych uczestników. 

Pamiętaj o zabraniu Pisma Świętego, a w tym miesiącu obowiązkowo musisz mieć przy sobie Dzienniczek Siostry 

Faustyny! Śpiwór też się przyda   

Kolejne spotkanie: 1-3.04 
 

2. Noworoczne Spotkanie Opłatkowe  
 
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej serdecznie zaprasza przedstawicieli Waszego 
oddziału/koła wraz z Księdzem Asystentem na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe. Spotkanie to odbędzie się 30.01 
w Domu Diecezjalnym „Tabor” im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 25. 
Plan spotkania przedstawia się następująco: 

 830 – Przygotowanie Eucharystii 

 900 – Eucharystia – kaplica 

 1000 – Spotkanie opłatkowe w Auli 
 Bardzo prosimy o zgłoszenie oddziałów, które wezmą udział do dnia: 22.01.  
 Ponadto informujemy, że dla oddziałów z okolic Gorlic i Jasła zorganizowany będzie autokar, który zabierze młodzież. 

Szczegóły u druha Patryka Czecha, tel. 665 198 471. 
  
 Niech to spotkanie zgromadzi przedstawicieli każdego oddziału/koła tak, aby wzrastało w nas poczucie jedności  

i odpowiedzialności za KSM DRz!   
 

3. Zimowiska KSM 
 
Dom Rekolekcyjny im. bł. Jana Pawła II w Desznicy: 

 14-18.02. 2016 r. – 150 zł.  

 19-23.02.2016 r. - 150 zł. 
 

Dom Rekolekcyjny im. bł. Karoliny w Rzeszowie – Przybyszówce: 

 14-18.02.2016 r. – 119 zł.  

 21-25.02.2016 r. – 119 zł. 
 

Aby zapisać się na zimowisko konieczna jest wpłata zaliczki w kwocie 20 zł. 
 

Będzie się działo!  
Szczegóły dotyczące planu i atrakcji zostaną wysłane newsletterem.  
 

W połowie lutego  
nie masz co robić? 
Przyjedź do nas, by 

duszę odnowić!  

mailto:biuro@rzeszow.ksm.org.pl
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4. Sprawozdanie z działalności oddziału lub koła 
 
Przypominamy o obowiązku składania rocznego sprawozdania z działalności oddziału lub koła. Sprawozdania 
prosimy składać do dnia 31 stycznia  do Biura Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej – al. Tadeusza Rejtana 21,  
35-303 Rzeszów (listownie lub osobiście). W sprawozdaniu należy zawrzeć podstawowe informacje o oddziale/kole 
takie, jak: ilość członków, częstotliwość i termin spotkań (np. co drugi wtorek godz. 17), skład kierownictwa, a także 
podejmowane działania i realizowany program formacyjny (jeśli taki istnieje) oraz uczestnictwo członków Waszego 
oddziału/koła w działaniach organizowanych na szczeblu diecezjalnym. Prosimy o terminowe przekazywanie 
sprawozdań. oraz o sugerowanie się wzorem sprawozdania dostępnym w zakładce „DO POBRANIA” na stronie: 
www.rzeszow.ksm.org.pl  
 

5. 1% podatku dla „Fundacji dla młodzieży” 
 
Prosimy Was, abyście zachęcali swoich rodziców i znajomych do wpłacania 1% podatku na rzecz KSM-u. Jest to 
nasze wspólne dobro, zatem poczujmy się odpowiedzialni za to dzieło.  
Aby przekazać 1% podatku na KSM, należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, 
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. W odpowiednich rubrykach wpisujemy nazwę: „FUNDACJA DLA 
MŁODZIEŻY” oraz numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM Rzeszów.  

 

6. PIT to nie problem!  
 
Wychodząc naprzeciw osobom, które chciałyby bez problemów wypełnić zeznanie podatkowe KSM zachęca do 
skorzystania z bezpłatnego wypełnienia PIT-u. W zamian za to prosić będziemy o odpisanie 1% na cele statutowe 
KSM DRz. Zadzwoń pod numer: 792 808 509 lub napisz na: pittonieproblem@gmail.com. Przekaż tę informację 

swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym!   
 

7. Warsztaty dla muzycznych 

 
W dniach 12-14.02 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu warsztatów dla muzycznych. Spotkania kierowane 
są do młodych ludzi pragnących służyć swoim talentem w Oddziałach parafialnych i Kołach środowiskowych, podczas 
przedsięwzięć diecezjalnych, jak również na Wakacjach z Bogiem. Warsztaty organizowane są dla osób posiadających 
przynajmniej podstawowe umiejętności gry na gitarze. W ramach przeżycia rekolekcji zapraszamy też wszystkich innych 
zainteresowanych: grających na innych instrumentach czy lubiących śpiewać. Warsztaty dla muzycznych obejmują 
szereg zajęć praktycznych, jak i teoretycznych; jest to również czas chrześcijańskiej formacji. Zajęcia prowadzą osoby 
kształcące się w kierunku muzycznym oraz dotychczasowi diecezjalni Muzyczni. Początek o godzinie 17.00. Koszt: 
60zł, z aktualną KSM-owską legitymacją 10% taniej. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, śpiwór, instrument oraz 
zeszyt do nut.  

Kolejne spotkania:  8-10.04, 3-5.06. 

 

8. KSM-owy Newsletter 

 
Chcielibyśmy Was poinformować, że pisma do oddziałów/kół w formie papierowej nie będą już wysyłane. Od stycznia 
2016 roku chcemy, aby każdy zastępowy, członek KSM oraz wszyscy sympatycy dostawali informację na swoją 
skrzynkę e-mail. W związku z tym mamy do Was prośbę, abyście na spotkaniach w oddziałach/kołach poinformowali 
o tym wszystkich KSM-owiczów i zorganizowali akcję zapisywania się na KSM-owy newsletter, albo zrobili to 
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samodzielnie w domu . Wystarczy wejść na: www.informacje.ksm.rzeszow.pl i wypełnić poszczególne pola. 
Zajmuje to tylko kilkanaście sekund, a przyniesie wiele korzyści. 

 

9. W najbliższym czasie czekają nas jeszcze: 

 

 Dni Formacyjne I°: 8-10.01, 12-14.02, 11-13.03, 8-10.04, 6-8.05, 3-5.06 

 Dni Formacyjne II°: 8-10.01, 11-13.03, 3-5.06 

 23.01 – zawody sportowe w siatkówkę  

 6.02 – Bal KSM-owicza 

 18-20.03 – Rekolekcje wielkopostne 

 15-17.04 – Rekolekcje dla małżeństw 
 

Wydarzenia te zostaną  szczegółowo opisane w newsletterze oraz na stronie www.rzeszow.ksm.org.pl 
 
 

Zgłoszenia na powyższe inicjatywy będą przyjmowane w Biurze Zarządu KSM podczas dyżurów. 
Zapisywać można się również elektronicznie: biuro@rzeszow.ksm.org.pl oraz telefonicznie: 606 230 803 lub  
Ks. Paweł Tomoń tel. 17 8512 051, 604 051 775. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z KSM-owskim GOTÓW! 
 
 
 
 

Monika Madeja 
Sekretarz Zarządu KSM 

Diecezji Rzeszowskiej 
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