Druhny, Druhowie, Księża Asystenci!
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego oznacza tym samym rozpoczęcie nowego roku formacyjnego w Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży.
Wrzesień jest pełen wydarzeń, na które gorąco zapraszamy Ciebie i Twój oddział!
1.
14-16.09.2018 r. – Złazisko do Zaborowa.
Na dobry początek…. wstajemy z kanapy i ruszamy w drogę!
Zapraszamy do udziału w 52. Złazisku KSM DRz. Tym razem
w trzech grupach będziemy wędrować do Zaborowa. Jest to wyjątkowy czas rekolekcji
w drodze, spędzony z drugim człowiekiem, wśród piękna przyrody. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego
wydarzenia znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/events/1030844347094979/
Zapraszamy!
2.
18.09.2018 r. - rozpoczęcie Peregrynacji relikwii św. Stanisława Kostki.
15 sierpnia br. minęła 450. rocznica narodzin dla Nieba św. Stanisława Kostki,
w związku z tym KSM Diecezji
Rzeszowskiej także chce uczcić tego wielkiego świętego, naszego patrona. 18 września w parafii pw. NNMP w Libuszy
rozpocznie się peregrynacja relikwii świętego w Diecezji Rzeszowskiej.
Jeśli nie wiesz kiedy św. Stanisław Kostka odwiedzi Twoją parafię, chcesz się dowiedzieć, jaki będzie przebieg peregrynacji,
skontaktuj się ze swoim księdzem proboszczem lub poszukaj informacji na naszej stronie: www.ksm.rzeszow.pl, czy pod
numerem telefonu: 606 230 803.
3.
21-23.09.2018 r. – Dni Formacyjne II stopnia oraz Warsztaty dla Muzycznych.
Na Dni Formacyjne II stopnia zapraszamy te wszystkie osoby, które ukończyły formację
I stopnia, aby nadal kształtować swojego ducha i osobowość.
Natomiast Warsztaty dla Muzycznych skierowane są dla osób pragnących służyć członkom swojego Oddziału/Koła
poprzez grę na gitarze oraz
śpiew. Warsztaty prowadzą osoby
z wykształceniem muzycznym. Wzbogacą Twój warsztat z dziedziny emisji głosu i gry na gitarze, a także podzielą się
wiedzą dotyczącą przepisów w muzyce liturgicznej. Jeśli chcesz profesjonalnie podejść do muzykowania w swojej
wspólnocie, koniecznie przyjedź na
warsztaty. Koszt warsztatów wynosi 70
zł.
Link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd74qxWAUdrsUqWxIScS2dZxF_ncrziUj8JdUZoR1FjQ_84g/viewform
4.
28-30.2018 r. – Start w KSM- Dom Rekolekcyjny im. bł. Karoliny w Rzeszowie.
Rekolekcje „Start w KSM”, to świetna propozycja dla osób rozpoczynających formację w KSM-ie. Podczas tego
weekendu doświadczeni zastępowi przekażą ważne
wiadomości
dotyczące funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.
Uczestnicy m.in. poznają historię, strukturę, elementy jedności
i tożsamości organizacyjnej KSM, a także spędzą czas na rozważaniu Słowa Bożego, adoracji, jak również zawrą nowe
znajomości.
Koszt „starteru” wynosi 80
zł. Szczegółowe informacje oraz zapisy w linku poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwVwosn7WOmeE5oiPdYEX8yMYR4hyvwKS_0tlMDFN5PxW0w/vi
ewform
5.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym kalendarzem na rok

formacyjny
2018/2019:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rzeszow.ksm.org.pl_oc2tppa359021jnaoa83tbd658%40group.calendar.
google.com&ctz=Europe%2FWarsaw
Bardzo prosimy o przekazanie tych informacji członkom oddziału, podczas najbliższego spotkania.
Z KSM-owskim GOTÓW!
Weronika Lepucka
Sekretarz Zarządu KSM DRz

