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KOMUNIKATY
Konferencja Rejonowa – 6/13. 09.2008.
1.
Zarząd Diecezjalny KSMu naszej Archidiecezji, informuje, że od października br rozpoczynamy
drugi etap peregrynacji – relikwii bł. Karoliny Kózkówny, szesnastoletniej męczennicy w obronie
czystości. Relikwie nawiedzą te parafie, których Księża Proboszczowie zgłoszą taką wolę. Wszystkie
szczegóły peregrynacji (program, termin, ilość dni, itp.) pozostawia się w całości w dyspozycji parafii,
która relikwie pragnie przyjąć. Szczególnie zależy nam, aby były to parafie, w których nie ma
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a istnieje wola powołania Oddziału parafialnego KSM w
parafii. Jest to okazja, do zapoznania się z ideą i zasadami KSMu.
Prosimy Czcigodnych Księży o rozważenie tej propozycji i zaplanowanie według własnego
uznania kilku dniu w obecnym roku szkolnym z bł. Karoliną w swojej parafii. Peregrynacji towarzyszy
kampania społeczna pt Stop dla pornografii - w trosce o bezpieczny Internet, mająca na celu rozbudzanie
świadomości rodziców zwłaszcza dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, w dziedzinie zagrożeń
płynących z niekontrolowanego korzystania z Internetu.
Zgłoszenia i propozycje proszę kierować:
• Zarząd Diecezjalny KSM AW i Ksiądz Asystent – tel. 071 327 11 09 (czynny podczas dyżurów w
BIURZE KSM w soboty w godz. 12-14), oraz tel. kom. 604 323 462
2.
29 września br. mija 15 lat od powołania w Naszej Archidiecezji przez Metropolitę
Wrocławskiego Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z tej okazji
proszę Czcigodnych Księży o przyjęcie okolicznościowej broszury, w której m. in. znajdują się wszystkie
dane kontaktowe Zarządu diecezjalnego KSMu oraz kilka informacji np.: Jak założyć KSM w parafii.
Centralne uroczystości będą połączone ze Zjazdem Diecezjalnym i odbędą się w listopadzie.
3.
W duchu wdzięczności za 15 lat istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej
Archidiecezji, za wszystkich, którzy Stowarzyszenie na przestrzeni tych lat tworzyli - Młodzieży KSMu
w grupie 50 osób, pielgrzymowała w dniach od 23 do 28 czerwca do Rzymu. Młodzież nawiedziła groby
Apostołów i Sługi Bożego Jana Pawła II, oraz spotkała się z papieżem Benedyktem XVI.
4.
Zachęcamy Księży do udziału w rekolekcjach kapłańskich, organizowanych dla Księży
Asystentów oddziałów parafialnych, czyli opiekujących się KSMem w parafii oraz tych Księży, którzy są
zainteresowani powołaniem KSMu w swojej parafii. Rekolekcje wygłoszą: Ks. Paweł Tomoń (z diecezji
rzeszowskiej, asystent diecezjalny od początku powołania KSMu przez KEP, czyli od 1990r.), oraz Ks. Bp
Henryk Tomasik (odpowiedzialny za KSM oraz ŚDM z ramienia Episkopatu Polski). Obecny będzie
również Asystent generalny Ks. Zbigniew Kucharski.
• Miejsce: Zamek Bierzgłowski, k.Torunia.
• Termin: 12 – 15 listopada 2008r.
• Koszt: 280 zł.
• Zgłoszenia proszę kierować do Zarządu diecezjalnego KSM AW lub ks. Asystenta
(kontakty wyżej).
5.
Zarząd Diecezjalny KSMu kieruje słowa serdecznej prośby do Czcigodnych Księży, o
zaangażowanie i wspieranie Stowarzyszenia w naszej diecezji we wszystkich podejmowanych
działaniach w nowym roku szkolnym.
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