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24 kwietnia w naszej diecezji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
obchodziło swoje święto, a mianowicie 25-lecie istnienia. 
Rozpoczęliśmy je od Mszy Świętej pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji księdza Biskupa Jana Wątroby. Podczas kazania 
zaznaczył on, że każdy jubileusz to święto wierności, a w dniu jubileuszu 
trzeba się wychylić ku przyszłości i to od nas zależy, jak będzie 
ona ona wyglądać. Jubileusz jest również okazją do dziękczynienia i radości, 
dlatego już chwilę później rozpoczęła się uroczysta Gala . Po powitaniu 
zebranych gości, rozpoczęły się przemówienia osób, które przyczyniły 
się do rozwoju Stowarzyszenia. Jako pierwszy głos zabrał Bogusław 
Krzanowski, pierwszy prezes KSM DRz. Wspominał on o początkach 
istnienia Stowarzyszenia, przypomniał nam także o zadaniu, jakie musi 
spełniać KSM, a mianowicie kształtowaniu dojrzałych chrześcijan. 
PoPo przemówieniu nastąpiło pierwsze rozdanie nagród - Orłów KSM. 
Orzeł KSM jest przyznawany „członkom, seniorom KSM oraz osob
om wyjątkowo zasłużonym dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej na przestrzeni 25 lat istnienia Stowarzyszenia. 
Podkreśla ona ogromny wkład członka w rozwój Stowarzyszenia. 
Jest także wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania postawy 
wwzorowego KSM-owicza.” Na scenie jako drugi przemawiał Krzysztof 
Brodziński, były prezes KSM DRz. Mówił on o formacji członków 
Stowarzyszenia. Po jego przemówieniu nastąpiło kolejne rozdanie 
Orłów KSM, tym razem otrzymali je druhowie i druhny, który przyczynili 
się do formacji nowych pokoleń KSM-owiczów. Jako trzeci przemawiał 
były prezes Tomasz Pietrucha. Mówił o turnusach, które odbywały 
się na przestrzeni 25 lat. Następnie odbyło się kolejne rozdanie 
OrłówOrłów KSM, które zostały przyznane członkom przyczyniającym 
się do współtworzenia turnusów wakacyjnych. Jako ostania głos zabrała 
Anna Szpyrka. Była prezes KSM DRz wspominając swoje własne 
przyrzeczenie, opowiedziała o jego wartości dla każdego KSM-owicza. 
Po przemówieniu nastąpiło nadanie ks. Józefowi Obłojowi i ks. Pawłowi 
Pietrusiakowi Członkostwa Honorowego. Odznaczenie honorowe 
to wyraz uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój stowarzyszenia 
ww naszej diecezji oraz wielką miłość do młodych. Skoro jubileusz 
to także urodziny, nie mogło obyć się bez tortu, na którym pojawiło 
się 25 świeczek. Na zakończenie Gali odbyły się przemówienia 
zaproszonych gości, po których wszyscy udali się na poczęstunek.
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święto patronalne
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest statutowym 
świętem patronalnym KSM, stąd co roku właśnie tego 
dnia ma miejsce przyjęcie nowych członków w szeregi 
KatolickiegoKatolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  Złożone przyrzecze-
nie utożsamia  w pełni ze Stowarzyszeniem, młoda osoba 
przyjmuje jego ideę za swoją, by wiernie i wytrwale „służyć 
Bogu i Ojczyźnie” – w myśl KSM- owskiego zawołania. 
Poprzez złożenie przyrzeczeń przed Bogiem  i Kościołem 
w obecności Biskupa Rzeszowskiego młodzi stają 
się pełnoprawnymi członkami KSM, otrzymują legitymację  
i odznakę z godłem KSM. Podczas obrzędu przyrzeczeń 
Biskup pyta: „Czy przyrzekasz pracować nad sobą  by godnie 
służyć Bogu, Kościołowi i Polsce?”, chcemy  wówczas 
odpowiedzieć Mu z podniesioną głową: „Gotów!”. 
Ma to być wyraz oficjalnego zaświadczenia w obecności 
zgromadzonych wiernych o  pełnej gotowości do działania  
w Imię Chrystusa. 

peperegrynacja relikwii
św. Stanisława Kostki
W związku z 450. rocznicą śmierci świętego Stanisława Kostki 
nasza diecezja  18 września rozpoczęła peregrynację relikwii 
patrona naszego Stowarzyszenia. Relikwie powędrowały 
aż do 7 okręgów w naszej diecezji: Biecko-Gorlickim, 
Jasielskim,Jasielskim, Czudecko-Sokołowskim Ropczycko-Strzyżowskim, 
Kolbuszowskim, Sokołowskim oraz Rzeszowskim. 
Młodzi KSM-owicze wraz ze wspólnotą parafialną uroczyście 
przyjęli obraz wraz z relikwiami.
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zjazd diecezjalny
Zjazd Diecezjalny jest organizowany dwa razy w roku 
formacyjnym w naszej diecezji. W trakcie sesji podsumowy-
wane są dotychczasowe działania oraz podejmowane plany 
działań i wydarzeń KSM na kolejne miesiące. Udział 
w nim bierze zarząd diecezjalny oraz kierownictwa 
z oddziałów KSM Diecezji Rzeszowskiej. 

bal KSM-owicza
Bal KSM-owicza to wydarzenie, na które młodzi czekają cały 
rok. Jest to okazja do wspaniałej zabawy w kręgu najbliższych 
znajomych przy dźwiękach dobrej muzyki i w świetnej
atmosferze. 

”Polska jest wolna”
2626 maja 2018 r. w Centrum Wystawienniczo- -Kongresowym 
Województwa Podkarpackiego „G2A Arena” w Jasionce 
odbyła się konferencja pod patronatem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pt.: „Polska jest wolna! 
– To jest moja matka, ta ziemia!” Konferencje wygłosiły takie 
osoby jak  Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki,
ks.ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, prof. dr hab. Krzysztof 
Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Rauch, 
Podkarpacki Kurator Oświaty, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, 
wiceprezes IPN oraz prof. dr hab. Kazimierz Ożóg 
z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja zakończyła 
się podsumowaniem oraz występem Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

diecezjalne mistdiecezjalne mistrzostwa w siatkówce
Co roku w naszej diecezji odbywają  się Diecezjalne 
Mistrzostwa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
w Piłce Siatkowej. Ostatnie zawody rozegrano na hali 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach. Do Gorlic 
przyjechało ok. 300 zawodników i zawodniczek z wielu 
zakątkówzakątków naszej Diecezji. Nie zabrakło również gospodarzy 
turnieju z parafii św. Jadwigi. W czasie rozgrywek stoczono 
wiele zaciętych pojedynków, wszystko jednak przebiegało 
w duchu przyjaźni i zasady fair play. Po zakończeniu turnieju 
odbyło się uroczyste rozdanie pucharów, statuetek, 
dyplomów i nagród. 
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formacja I° i II°
W naszej diecezji od lat stawiamy na dobre przygotowanie 
młodych ludzi do posługi w parafiach, diecezji oraz na turnu-
sach wakacyjnych. Formacja w naszym Stowarzyszeniu 
jest cyklem weekendowych spotkań  odbywających 
się na I i II°, podczas których młodzi ludzie mają okazję 
do formowania własnego serca poprzez Eucharystię, 
sakrament pokuty i pojednania oraz słuchanie Słowa Bożego. 
Dzięki tym spotkaniom młodzi ludzie mają szansę kształtować 
swoje życie zgodnie z ideałami naszego Stowarzyszenia.

stopień stałej formacji
StopieńStopień Stałej Formacji są to dni wypełnione formacją i oparte 
na pracy z Pismem Świętym. Punktem centralnym każdego 
dnia jest Eucharystia, a modlitwy opierają się na liturgii godzin. 
Spotkania przeznaczone są nie tylko dla tych, którzy ukończyli 
formacje we wcześniejszych latach, ale również dla wszyst-
kich chętnych, angażujących się od lat w życie KSM w parafii 
i na szczeblu diecezjalnym. 

Czas Liderów
Czas Liderów jest to cykl pięciu spotkań w siedmiu miejscach, 
który uzupełnia formację KSM. W Czasie Liderów mogą brać 
udział osoby, które mają od 14 do 16 lat, nie biorą udziału 
w Dniach Formacyjnych, a są w kierownictwie oddziału, koła 
lub wspólnoty. Uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę 
i umiejętności, które pozwolą z łatwością organizować 
różnegoróżnego typu wydarzenia. Nabierają także doświadczenia 
do sprawniejszego kierowania pracą w oddziale bądź 
we wspólnocie.  Zajęcia te odbywają się w siedmiu 
miejscach, w okręgach na terenie całej diecezji. 
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warsztaty dla muzycznych
Warsztaty dla muzycznych to cykl czterech weekendowych 
spotkań w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózkówny 
w Rzeszowie. Są one adresowane do wszystkich młodych, 
którzy chcą rozwijać talent i pasję muzyczną. Spotkania 
prowadzą osoby kształcące się w kierunku muzycznym. 
NaNa weekendowe spotkania składają się warsztaty 
i konferencje. Jest to również czas rekolekcji – codzienna 
Eucharystia, spotkanie z Żywym Kościołem czy medytacja 
nad Pismem Świętym to wspaniała okazja, by pogłębić, 
a może nawet nawiązać żywą relację z Chrystusem. Podczas 
weekendu młodzi ludzie mają możliwość rozwijania 
umiejętności gry na gitarze pod okiem starszych 
ii doświadczonych muzycznych. W ramach spotkania 
odbywają się również zajęcia z emisji głosu i śpiewu 
wielogłosowego. Nowością, która została wprowadzona 
do tegorocznego cyklu, są zajęcia z gry na flecie prostym. 
Prócz zajęć praktycznych odbywają się zajęcia z liturgiki, 
zasad doboru pieśni na liturgię, zajęcia pogłębiające wiedzę 
na temat tworzenia wieczorków pogodnych czy czuwań 
modlitewmodlitewnych, jak również spotkania mające na celu 
przybliżenie młodym struktury i funkcjonowania 
Stowarzyszenia. 

warsztaty dla kierownictw
Warsztaty dla kierownictw są to trzydniowe spotkania 
zzorganizowane w celu szkolenia kierownictwa oddziałów 
KSM. Uczestnicy nabierają nowych doświadczeń związanych 
z prowadzeniem oddziałów, otrzymują wskazówki
od doświadczonych zastępowych oraz cenne rady 
od Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 
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rekolekcje adwentowe
Rekolekcje adwentowe odbywają się w Domu Rekolekcyj-
nym bł. Karoliny w Rzeszowie. Mają one  za zadanie 
przygotować młodych ludzi do godnego  i świadomego 
przeżycia Świąt Bożego Narodzenia poprzez medytacje 
słowa Bożego, adorację oraz wspólne  Eucharystie. 

rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne polegają na wprowadzeniu 
młodych ludzi w Liturgię Wielkiego Tygodnia. Trwają one  
trzy dni i przebiegają głównie na medytacji słowa Bożego  
jak i na przygotowaniu człowieka, a szczególnie jego duszy  
do przeżywania świąt Wielkiej Nocy. Rekolekcje jak co roku 
odbywają się w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny. 

rrekolekcje dla małżeństw
Rekolekcje dla małżeństw oparte są na tematach związanych 
z budowaniem relacji w małżeństwie, funkcjonowaniu  
rodziny, współmałżonka oraz każdego członka rodziny.  
Poruszane są tematy Ona i On - różnice, rodzina, dom  
orazoraz Bóg. Głoszone są konferencje, odbywają się warsztaty, 
prace w grupach i randki małżeńskie. Na koniec rekolekcji 
małżeństwa mają  możliwość odnowienia przysięgi  
małżeńskiej. Odbywają się one w Domu Rekolekcyjnym 
bł. Karoliny w Rzeszowie. 





16

turnusy
Tegoroczne wakacje to aż 108 dni spędzonych z Panem 
Bogiem i drugim człowiekiem w najróżniejszych miejscach, 
sytuacjach i w ciekawych okolicznościach. W tym roku nasze 
Stowarzyszenie przygotowało szeroką ofertę turnusów 
wakacyjnych, dlatego każdy miał możliwość wyboru 
dladla siebie najlepszej opcji. Obozy odbywały się w aż czterech 
miejscach: Desznicy, Rzeszowie-Przybyszówce, Lipinkach 
i Kamieniu. Wakacje zostały zorganizowane dla dzieci 
i młodzieży, a w spływach kajakowych brali udział nawet 
dorośli! Poprzez gry terenowe, wyjazdy i taniec uczestnicy 
wakacji z Bogiem poznawali drugiego człowieka, historię 
oraz Pana Boga przez piękno stworzenia. 

zimowiskazimowiska
Zimowiska to kilkudniowe zimowe turnusy rekolekcyjno-
-formacyjne z licznymi elementami zabawy, sportu i rozrywki. 
Odbywają się w czasie ferii zimowych, w trzech miejscach. 
Podczas zimowisk młodzież aktywnie spędza czas 
na basenie, sali gimnastycznej, kuligach, ogniskach, 
wędrówkachwędrówkach i różnego rodzaju zabawach zimowych, tańcu 
oraz śpiewie.  W czasie tych dni nie brakuje również spotkań 
modlitewnych, wspólnych Eucharystii i czuwań. Istnieje 
również możliwość przystąpienia do spowiedzi świętej. 
Zimowiska to doskonały sposób by aktywnie spędzić czas 
wolny od zajęć szkolnych oraz pogłębić swoją wiarę 
i formację chrześcijańską. 

złaziskazłaziska
Złaziska to rekolekcje w drodze zbliżone formą do rajdu. 
KażdoraKażdorazowo z kilku punktów diecezji wyruszają grupy, które 
wędrują przez kilka dni, by dotrzeć do jednego miejsca, które 
stanowi cel wędrówki. Poszczególne grupy wędrują różnymi 
trasami, nocują w różnych miejscach, jest również wśród nich 
grupa namiotowa. W trasie oprócz podziwiania wspaniałych 
krajobrazów i piękna ojczystej przyrody, jest czas 
na spotkanie z drugim człowiekiem, na spotkanie z Bogiem 
ww modlitwie, Eucharystii, czuwaniach i katechezach, a także 
na śpiew, zabawę i ognisko. Każde złazisko kończy 
się wspólną Mszą Świętą. 
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Festiwal Wiary
Festiwal Wiary narodził się jako odpowiedź na wezwanie 
Festiwal Wiary narodził się jako odpowiedź na wezwanie  
Kościoła do nowej ewangelizacji. Przez cały rok ludzie
 spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu 24/7, 
katechezach, konferencjach, modlitwie, ale i na Biblingach 
ii wydarzeniach muzyczno-tanecznych, rolkowych i wszelakiej 
maści flash mobach. Punktem kulminacyjnym jest Finał 
Festiwalu Wiary, podczas którego przeżywane są 2-dniowe 
rekolekcje przepełnione Słowem, Eucharystią, katechezą, 
śpiewem, uwielbieniem  oraz gośćmi specjalnymi. Festiwal 
Wiary z roku na rok  gromadzi większość liczbę osób nie tylko 
młodych. 

biblingbibling
Bibling jest to medytacja Słowa Bożego w miejscu 
publicznym, która jest organizowana w związku z trwającym 
Festiwalem Wiary. Genezą tego wydarzenia jest pokazanie,  
że modlić się, chwalić Pana, czytać Pismo Święte można 
wszędzie nie wstydząc się tego. 

koncert „Jednego Serca Jednego Ducha”
KKoncert "Jednego Serca, jednego Ducha" jest  to organizowa-
ny corocznie w dniu Bożego Ciała w Parku  Sybiraków 
w Rzeszowie największy koncert tego typu  w Europie.
Pomysłodawcą koncertu jest Jan Budziaszek. Koncert 
ma na celu promocję muzyki chrześcijańskiej,  ma zachęcać 
ludzi do czynnego Wielbienia Boga  poprzez śpiew, taniec, 
wspólną zabawę. Na ten koncert  przyjeżdżają ludzie nie tylko 
z całej Polski, ale także  z zagranicy.




