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ŚWIĘTO PATRONALNE 
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
jest statutowym świętem patronalnym KSM. 
Co roku, właśnie tego dnia KSMowicze składają 
przyrzeczenie, które ma za zadanie utożsamić 
ichich z przynależnością do Stowarzyszenia. Ponadto z rąk 
księdza Biskupa otrzymują odznakę, która dopełnia 
złożoną obietnicę w obecności Boga, zarządu 
diecezjalnegio oraz reszty członków. Właśnie w tym 
momencie młodzi stają się pełnoprawnymi członkami 
KSM. Jednak wcześniej, wszyscy kandydaci, w piątek przed 
świętem zbierają się na rekolekcjach przed przyrzeczeniem 
abyaby nauczyć się słów przyrzeczenia, przypomnieć sobie 
wartości KSMu i zrozumieć słowa „przez cnotę, 
naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie, Gotów!”.

47 osób złożyło 
przyrzeczenie KSM 
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330 uczestników 
diecezjalnych mistrzostw 
w piłce siatkowej

ZJAZD DIECEZJALNY 
Zjazd Diecezjalny odbywa się w naszej diecezji dwa razy 
ww czasie roku formacyjnego. Podczas sesji podsumowywa-
ne są wszystkie odbyte wydarzenia i działania oraz zostają 
zaprezntowane plany dotyczące kolejnych miesięcy pracy. 
W zjeździe obowiązkowo biorą udział Zarząd Dziecezjalny 
wraz DKR oraz wszystkie kierownictwa KSM z naszej 
diecezji. Raz na dwa lata w czasie Zjazdu wybierany 
jest nowy Zarząd i DKR na dwuletnią kadencję.

OPŁATEK DIECEZJALNY
Opłatek diecezjalny co roku odbywa się w Instytucie 
Teologiczno Pastoralnym w Rzeszowie. Najważniejszym 
punktem programu podczas tego spotkania 
jest Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Jana Wątroby. Następnie odbywają 
sięsię jasełkach, które w tym roku przedstawił nam Oddział 
KSM DRz w Niedźwiadzie. Nie brakuje, również 
przemówień naszych gości, podziękowań, zaproszeń 
na wydarzenia oraz życzeń w miłej i świątecznej 
atmosferze.

MISTRZOSTWA W PIŁCE SIATKOWEJ 
DiecezjalneDiecezjalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej są to rozgrywki, 
w których biorą udział nasi KSM-owicze w drużynach 
damskich i męskich. W tym roku rozgrywki zostały 
podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap, czyli eliminacje 
odbyły się w dwóch miejscach, w Kolbuszowej i Gorlicach. 
DoDo drugiego etapu czyli finału, który odbył się w Czudcu 
dostały się 3 drużyny damskie oraz 3 drużyny męskie. 
Udział w Mistrzostwach wzięły 44 drużyny a zwycięzców 
było dwóch.
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 ponad 120 uczestników 
„Start w KSM”

„Start w KSM” jest dla młodych ludzi, którzy dołączyli bądź 
chcą dołączyć do oddziału w swojej parafii. 
Daje także przepustkę do przystąpienia do formacji. 
W czasie jednego weekendu odbywają się warsztaty 
prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
Zastępowych. Pomogają one w poprawie oraz 
wewe wdrożeniu się w prace oddziału. Ponadto nie brakuje 
dobrej zabawy oraz możliwość zawarcia nowych 
znajomosci. Jest też czasu na wyciszenie się, indywidualną 
lub grupową modlitwę przy Najświeszym Sakramencie. 
W czasie STARTu młodzi dowiadują się czym dokładnie 
jest nasze Stowarzyszenie i o co w nim dokładnie chodzi. 
Rekolekcje „Start w KSM” odbywają się w dwóch 
częścoachczęścoach naszej diecezji - północnej i południowej. 
Co roku organizowane są 3 takie spotkania.
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9 nowych 
zastępowych KSM DRz

FORMACJA I° i II°
Formacja w naszym Stowarzyszeniu jest cyklem 
weekendowych spotkań podzielonych na I° i II°, 
podczas których młodzi ludzie mają okazję do formowania 
własnego serca poprzez Eucharystię, sakrament pokuty 
ii pojednania oraz słuchanie Słowa Bożego. Formacja I° 
wprowadza młodych ludzi w struktury KSM-u, pokazuje 
różne formy, które mogą wykorzystać w swoich 
oddziałach, daje duży wachlarz pomysłów na organizacje 
różnego rodzaju przedsięwzięć, a także przygotowuje 
do roli zastępowego na turnusach. Formacja I° kończy 
się wyjazdem na turnus wakacyjny w charakterze 
pomocnikapomocnika zastępowego. Formacja II° jest to forma 
zbliżona do poprzedniej, różni się jednak poruszanymi 
tematami oraz uczy dojrzałości w życiu, a także w wierze. 
Wlewa w serca młodych ludzi chęć działania zarówno 
na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym. Formacja II° 
przygotowuje także do pełnienia na obozach wakacyjnych 
funkcji zastępowego, daje możliwość uczestniczenia 
ww różnych warsztatach, a przede wszystkim w kursie 
wychowawcy. 

BIBLIJNE WTORKI
Jest to nowo powstała inicjatywa, która ma na celu 
szlifowanie relacji z Bogiem poprzez prace z Pismem 
Świętym. W każdy wtorek, odbywają się spotkania 
w Domu Błogosławionej Karoliny w Przybyszówce, 
nana które gromadzą się zastępowi oraz dorośli myzyczni 
wraz z księdzem medytują słowa Pisma Świętogo. Jeśli ktoś 
nie jest w stanie przyjechać do Rzeszowa to powstało 
rozwiązanie w formie transmisji na żywo. Biblijne Wtorki 
nie tylko pozwalają zastępowym pogłębiać relacje 
z Bogiem a przede wszystkim, pozwalają się zintegrować 
i spędzić razem wspaniały czas.
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8 nowych
muzycznych KSM DRz

prawie 200 osób 
ukończyło pierwszą edycję 

„Czasu Liderów”

WARSZTATY DLA MUZYCZNYCH 
Nasze Stowarzyszenie od wielu lat organizuje Warsztaty 
dla Muzycznych, które są cyklem kilku weekendowych 
spotkań w Domu Rekolekcyjnym bł. Karoliny Kózkówny 
w Rzeszowie. Jest to dobry czas na rozwijanie talentu 
młodych poprzez zajęcia z emisji głosu, śpiewu 
wielogłosowegowielogłosowego oraz  ćwiczenie gry na instrumentach. 
Prowadzone są zajęcia jak dobierać pieśni zgodnie 
z liturgią oraz jak prowadzić wieczorki pogodne. 
Przybliżana uczestnikom jest także wiedza o strukturze 
i historii Stowarzyszenia. Punkty prowadzą doświadczeni 
muzycy oraz osoby od lat posługujące w KSM-ie jako 
muzyczni. Warsztaty zaczynają się w piątek wieczorem, 
aa kończą popołudniu w niedzielę. Jest to świetny czas 
na rozwijanie siebie, swoich pasji, zawiązywanie 
wspólnoty i pogłębianie relacji z Bogiem.

WARSZTATY DLA KIEROWNICTW
Warsztaty dla kierownictw są to dni przeznaczone 
dla kierownictw działających w oddziałach 
StowaStowarzyszenia. Uczestnicy podczas tych dni otrzymują 
mnóstwo cennych rad i wskazówek od wieloletnich 
zastępowych oraz Zarządu dzięki, którym będą sprawnie 
prowadzić swój oddział. 

CZAS LIDERÓW 
Jest to cykl pięciu spotkań w aż sześciu miejscach. 
Brać w nich udział mogą osoby od 14 do 16 roku życia, 
kktóre działają w wielu wspólnotach w naszej Diecezji, 
nie tylko KSMie. Spotkania są ciekawą formą nabywania 
doświadczenia oraz dobrej zabawy. Czas Liderów 
niesamowicie rozwija uczestników, dodaje im nowej 
wiedzy oraz pewności siebie w roli lidera. 
Mamy nadzieje, że podczas pierwszej edycji młodzież 
jak najwięcej skorzystała z programu szkoleniowego 
i jak najlepiej i jak najlepiej wykorzysta zdobytą wiedzę.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Rekolekcje wielkopostne pomagają lepiej przygotować 
się do Świąt Wielkanocnych, a przede wszystkim 
odpowiednio przeżyć najważniejszy dla nas czas w roku. 
Tegoroczne rekolekcje odbyły się w Domu 
Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rzeszowie  
podpod hasłem „Zawsze tam gdzie Ty”, a prowadził je 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży - ks. dr Krzysztof Golas. 
Rekolekcje zakończyły się wspólnym świętowaniem 
Niedzieli Palmowej i 35. Światowego Dnia Młodzieży 
w Katedrze Rzeszowskiej!

REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW
Rekolekcja dla małżeństw wychodzą z incjatywą 
dodo współmałżonków, którzy pragną pogłębić swoją 
relacje z Bogiem w małżeństwie, lepiej i na nowo 
poznawać siebie oraz spędzić miło czas z innymi 
rodzinami. Tegoroczne rekolekcje pod hasłem „Ty wiesz, 
że Cię kocham”  w domu rekolekcyjnym w Rzeszowie 
prowadził Ks. Przemysław Jamro. Rekolekcje nie tylko 
przeznaczone są dla młodych i bezdzietnych małżeństw, 
ale pale przede wszystkim dla tych z małymi dziećmi.

14



WAKACJE



około 600 osób 
uczestniczyło w turnusach

9 turnusów KSM DRz

WAKACJE Z BOGIEM 
Wakacje z Bogiem to 8 dniowe rekolekcje wakacyjne, 
na których, oprócz integracji oraz kreatywnie i ciekawie 
spędzonego czasu młodzi mogą rozwinąć się duchowo, 
formować swój charakter, pogłębiać swoją relacje 
z Bogiem poprzez Eucharystie, sakrament spowiedzi 
czyczy czuwanie modlitewne. Wszystkie turnusy podzielone 
są ze względu na wiek, od najmłodszych do tych 
najstarszych KSM-owiczów, a temat przewodni jest 
odpowiednio dobrany. W tym roku dla młodzieży odbyło 
się aż 5 turnusów w Desznicy i 1 w Lipinkach. 
Natomiast dla najmłodszych odbyły się 3 turnusy, 
dwa w Rzeszowie - Przybyszówce i 1 w Lipinkach. 
ByłBył to niezwykły czas zarówno dla turnusowiczów 
jak i zastępowych, księży, kleryków oraz pomocników, 
ci ostatni mogli zobaczyć na czym polega praca 
zastępowego, nauczyć się odpowiedzialności za swoją 
grupę oraz upewnić się czy rola zastępowego jest właśnie 
dla nich.
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130 uczestników zimowisk

około 80 uczestników 
złaziska wiosennego

około 120 uczestników 
złaziska jesiennego

ZIMOWISKA 
Zimowiska to kilkudniowe zimowe turnusy 
rekolekcyjno-formacyjne z licznymi elementami zabawy, 
sportu i rozrywki. W naszej Diecezji są one organizowane 
w 2 głównych miejscach: w Domu Rekolekcyjnym 
bł. Karoliny w Rzeszowie-Przybyszówce oraz Ośrodku
ReRekolekcyjnym im. Św. Józefa w Lipinkach. 
Jest to dobry sposób aby aktywnie spędzić czas wolny 
od zajęć w szkole, poznawać nowych ludzi oraz poznawać 
siebie samego. Wśród tych wszystkich zabaw i atrakcji 
nie brakuje miejsca na wspolną Eucharystie, pogłębianiu 
relacje z Bogiem oraz na elementy tożsamości naszego 
Stowarzyszenia.

ZŁAZISKA ZŁAZISKA 
Złaziska inaczej to rekolekcje w drodze, organizowane 
dwa razy w ciągu roku, na wiosnę i na jesień. Każdorazowo 
z kilku punktów diecezji wyruszają grupy, które wędrują 
przez kilka dni by zejść się do jednej miejscowości 
stanowiącej cel wędrówki. W tym roku odbyły się dwa 
Złaziska. Pierwsze wiosenne do Złotej Studzienki, 
ww którym wyruszyły 4 grupy oraz drugie do Sankturium 
NMP Królowej Rodzin w Ropczycach, w którym brało 
udział aż 5 grup złaziskowych. Każde złazisko kończy 
się finałem gdzie głównym punktem jest wspólna 
Eucharysti, po której złaziskowicze wymieniają się swoimi 
przeżyciami. Podczas obydwóch złazisk na ustach 
wszystkich niosła się piosenka złaziskowa napisana 
pprzez Prezesa Zarządu Diecezjalnego XIII kadencji 
Pawła Grodzkiego.
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