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CZCIGODNY KSIĄDZ PROBOSZCZ
Przewielebny KSIĄDZ ASYSTENT
Szanowni PREZESI KSM OP
Drodzy Druhowie i Druhny!
Z radością informuję, że 28 października br. zainaugurowaliśmy we Wrocławiu cykliczne
spotkania oddziałów parafialnych KSM-u z naszej diecezji. I Diecezjalny Dzień Orłów – zgromadził
przedstawicieli 10 oddziałów parafialnych (na istniejących podobno 20 w naszej diecezji).
Zaistnieliśmy również w TV regionalnej, w programie „W kręgu wiary” – gdzie wyemitowano relację
z tego spotkania. To jest bardzo dobry wynik jak na początek. To cieszy!
Czcigodnym Księżom Proboszczom i Księżom Asystentom dziękuję za przekazanie
informacji oraz skuteczne wsparcie idei Diecezjalnego Spotkania KSM-owiczów.
Szanownym Zarządom Oddziałów Parafialnych KSM-u oraz wszystkim przybyłym na I DDO
dziękuję za obecność i wolę współpracy. Owocem tego spotkania są min. Plan działania i
Kalendarium na najbliższy rok wspólnego działania. W załączeniu przekazuję sprawozdanie z I DDO.
Strategia działania i kalendarium są do pobrania z naszej strony internetowej.

Serdecznie ZAPRASZAM na II Diecezjalny Dzień Orłów, który tak jak
poprzedni, rozpocznie się Mszą świętą w kościele św. Idziego na Ostrowie Tumskim
we Wrocławiu (obok Katedry) o godz. 12.00 w dniu 25 listopada (sobota) br.
Po Mszy świętej udamy się do Domu Parafialnego parafii katedralnej na spotkanie z
Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Ks. Dr Marianem Biskupem. W programie DDO
zaplanowano także krótkie szkolenie dla osób przystępujących do przyrzeczenia w dniu następnym w
katedrze. Oddział KSM-u z parafii św. Andrzeja Boboli w Miliczu zobowiązał się przygotować
oprawę liturgiczną naszego spotkania.
Przypominam, że w DDO może wziąć udział każdy członek i sympatyk KSM-u. Idealnie
byłoby, gdyby każdy oddział był zawsze reprezentowany przynajmniej przez 1-2 osoby, które co
spotkanie mogą się zmieniać. Równie serdecznie zapraszam do udziału w tych spotkaniach Księży
Asystentów, którzy zawsze, gdy tylko mają czas proszeni są o skorzystanie z tego zaproszenia.
Wszystkich Kaesemowiczów zachęcam do zaistnienia w swoich parafiach podczas
uroczystości ku czci Chrystusa Króla (jest to święto patronalne KSM) oraz 11 listopada, np. przez
przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św., przygotowanie Modlitwy powszechnej, wspomnienie w
ogłoszeniach parafialnych o spotkaniach KSM-u w parafii, itp..
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Aktualne dane kontaktowe:
e-mail:
ksm@archidiecezja.wroc.pl
telefon:
Prezes - 0601-989-008;
Ks. Asystent - 071 326 77 15;
Biuro - tel./fax 071/327-11-09.
Strona internetowa:
www.ksm.archidiecezja.wroc.pl

Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów!
Ks. Arkadiusz Krziżok
Asystent diecezjalny

SPRAWOZDANIE z I DIECEZJALNEGO DNIA ORŁÓW
Dnia 28 października 2006 r. Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej zorganizował pierwszy „Diecezjalny Dzień
Orłów”. W zjeździe udział wzięły następujące Oddziały:
1. Wrocław - Maślice - św. Agnieszki
2. Wrocław Pawłowice - Najśw. Serca P.Jezusa
3. Brzeg - Podw. Krzyża Św.
4. Góra Śląska - św. Katarzyny
5. Milicz - św. Andrzeja Boboli
6. Kuropatnik - Narodzenia NMP
7. Wrocław- Książe Małe - MB Wspomożenia Wiernych
8. Wrocław - św. Elżbiety Węgierskiej
9. Wrocław - Miłosierdzia Bożego
10. Gniechowice - św. Filomeny
Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią o godz. 12;00 w Kościele św.
Idziego na Ostrowie Tumskim, której przewodniczył Asystent Diecezjalny ks.
Arkadiusz Krziżok. Podczas homilii Ks. Asystent podkreślił ogromną rolę modlitwy a
w szczególności wspólnej comiesięcznej Eucharystii jako „elementów”
wspólnototwórczych. Zauważył, że Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w naszej
diecezji potrzeba dziś stworzenia silnych więzi między poszczególnymi oddziałami
parafialnymi oraz oddziałami parafialnymi a zarządem diecezjalnym. Ks. Arkadiusz
zwrócił wszystkim uwagę, że KSM w diecezji powołuje do istnienia Biskup
Ordynariusz i to on wskazuje kierunek rozwoju Stowarzyszenia w diecezji. Dlatego
też budowanie więzi między oddziałami parafialnymi a zarządem diecezjalnym jest
wyrazem troski poszczególnych oddziałów o łączność z Biskupem - Pasterzem
Diecezji.
Po Mszy św. udaliśmy się do domu katechetycznego parafii katedralnej w celu
zapoznania nowego Zarządu Diecezjalnego oraz poznania planu działania KSM-u w
roku szkolno-katechetycznym 2006/2007. Cały plan został zamieszczony na naszej
stronie internetowej.
Spotkaniu przewodniczył ks. Arkadiusz Krziżok, który po przedstawieniu
nowego zarządu na czele z Prezesem, przedstawił przybyłym oddziałom roczny
program pracy.
Głównym celem Nowego Zarządu w pierwszym roku działalności jest
formacja, gdyż to ona stanowi ważną rolę w życiu każdego KSM-owicza, dlatego też
pragniemy, aby tzw. Diecezjalne Dni Orłów odbywały się, co miesiąc, dzięki czemu
zarząd jak i oddziały będą mogły nawiązać ze sobą bliższą więź.
Ustalono również, że zarząd ma być koordynatorem, a działania powinny być
podejmowane przez oddziały. Cele statutowe Zarząd Diecezjalny będzie realizował
poprzez wizyty w oddziałach a także aktywny udział w inicjatywach poszczególnych
oddziałów.
Na zakończenie spotkania został wspomniany wyjazd letni do Dusznik
organizowany przez KSM AW. Zebrani uczestnicy wyjazdu otrzymali pamiątkowe
płyty z obozu.
Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks.
Asystenta. Po spotkaniu miała miejsce sesja Zarządu KSM AW.
Dorota Stępień
wiceprezes KSM AW

