Druhny, Druhowie, Księża Asystenci!
Przedstawiamy Wam informacje na temat listopadowych KSM-owskich wydarzeń, na które
serdecznie Was zapraszamy:

1.

10-11.11.2018 r.- Ogień Niepodległości.

To inicjatywa podjęta przez Związek Harcerstwa Polskiego. Program zaprasza do wielopokoleniowego
świętowania odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości, zdobytej 100 lat temu i ciągle
utrzymywanej pracą Narodu. 10 lub 11 listopada w całej Polsce zapłonie tysiące ognisk, przy których
będziemy śpiewać pieśni patriotyczne oraz słuchać historii o bohaterach walczących za wolną
Polskę. Zachęcamy wszystkich KSM-owiczów, w szczególności całe oddziały, do włączenia się w tę
inicjatywę. Będzie to wyraz naszej służby Ojczyźnie. Wszelkie informacje i wskazówki znajdują się na
stronie: http://ogienniepodleglosci.pl/ .
2.

11-25.11.2018 r.- Polak z Sercem.

Zapraszamy do zorganizowania zbiórki żywności w dniach 11-25 listopada. Adresatami akcji są młodzi
ludzie zamieszkujący parafie w obwodzie grodzieńskim i lwowskim. Zbiórkę można zorganizować,
wystawiając w tych dniach kosze w kościołach lub po wcześniejszym ustaleniu w lokalnych sklepach.
Zebrane produkty prosimy dostarczyć 25 listopada do Katedry Rzeszowskiej. W razie pytań lub
wątpliwości prosimy o kontakt z druhną Moniką Ochałek.
Co zbieramy?
produkty spożywcze: cukier, makaron, kasza, ryż, płatki kukurydziane, dania gotowe, olej, konserwy
mięsne
i warzywne, herbata, kawa, dżemy, słodycze: batony, czekolady, herbatniki, orzechy i bakalie, itp.,
środki czystości: mydło, szampon, żel pod prysznic, proszek, środki myjące i sprzątające, itp.
3. 23-25.11.2018 r. Rekolekcje przed Przyrzeczeniem, Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata.
·
Pełna przynależność do stowarzyszenia rozpoczyna się z chwilą złożenia przyrzeczenia. Jeżeli
chcesz rozpocząć niesamowitą przygodę z Jezusem we wspólnocie, pragniesz służyć Bogu, Kościołowi,
a także Ojczyźnie – koniecznie przyjedź! Rekolekcje przed Przyrzeczeniem rozpoczynają się 23
listopada
o godzinie 17:00, w Domu Rekolekcyjnym im. bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie- Przybyszówce. Ich
koszt wynosi 95zł. Zapisy odbywają się przez formularz, gdzie też znajdują się szczegółowe
informacje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPdeSEkhOHIOqQjT2Ry0fywabBI4GLNkMbZAoiD3tfpgRw/viewform
·
24.11.2018 r. Czuwanie przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Jak co roku
odbędzie się ono w kościele pw. św. Mikołaja w Rzeszowie- Przybyszówce. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy wszystkich KSM-owiczów. Czuwanie rozpocznie się o godzinie 19:00
· 25.11.2018r. Uroczysta Msza Święta w Rzeszowskiej Katedrze w Święto Patronalne Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Rozpocznie się ona o godzinie 12:00 pod przewodnictwem księdza
biskupa Jana Wątroby. Jest, to dzień KSM-owiczów. Świętujmy go razem!

4.

Biblijne Wtorki.

Od 6.11. 2018r. rusza nowa inicjatywa dla zastępowych oraz pełnoletnich muzycznych, zwana
"Biblijnymi Wtorkami". Będą to cotygodniowe spotkania ze Słowem Bożym, w Domu Rekolekcyjnym
im. bł. Karoliny Kózkówny
w Rzeszowie, które rozpoczynać się będą o godzinie 20:00.
Po spotkaniu biblijnym będzie także możliwość adoracji lub spotkania integracyjnego (naprzemiennie
co tydzień).
Uwaga, to nie wszystko! Jeśli nie jesteś w stanie przyjechać do Rzeszowa na to wydarzenie, to właśnie
dla Ciebie stworzona będzie relacja LIVE z możliwością zadawania pytań i pisania komentarzy! Od
teraz odległość to już nWszystkich chętnych do uczestnictwa w tych spotkaniach zapraszamy do
grupy na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/274547293197678/?notif_id=1541412235506585&notif_t=grou
p_added_to_group

5.

Fani Mani.

Czy wiesz, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej może otrzymać od Ciebie
darowiznę za każdym razem, gdy kupujesz coś w Internecie? I to zupełnie za darmo! Sklep, w którym
zrobisz zakupy, przekaże część ich wartości na nasze konto.
Jedyne, co trzeba zrobić to:
1. Wejść na https://fanimani.pl/ksmrzeszow/ i kliknąć “Wspieram”
2. Wybrać sklep, w którym chcesz zrobić zakupy.
3. Zrobić zakupy tak jak zawsze - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej otrzyma
część wartości Twoich zakupów. To naprawdę proste!
Pod linkiem https://fanimani.pl/aplikacje/ możesz znaleźć również rozszerzenie do przeglądarki,
które przypomni o przekazaniu darowizny, gdy będziesz robić zakupy online. Korzystanie z
serwisu fanimani.pl jest całkowicie bezpłatne, zatem możesz śmiało korzystać z niego podczas
każdych zakupów w Internecie
i wspierać nasze Stowarzyszenie.
6. W dniach 16-18.11.2018 r. w Domu Rekolekcyjnym im. bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie odbędą
się kolejne Dni Formacyjne I oraz II stopnia. Natomiast 01.12.2018 r. odbędzie się drugie spotkanie z
cyklu "Czasu Liderów", czyli warsztatów w okręgach.
Z KSM-owskim "Gotów!"
Weronika Lepucka
Sekretarz Zarządu KSM DRz

