KOMUNIKATY
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
Konferencja Rejonowa – 7/14. 06.2008.

1.
W miesiącu czerwcu kończy się pierwszy etap peregrynacji relikwii Bł. Karoliny
Kózkówny – patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Od listopada ub roku relikwie
nawiedzały parafie, w których istnieje Oddział parafialny KSMu. Na 20 takich parafii,
relikwie przyjęło 17 parafii. Szczegółowe sprawozdanie z tego etapu peregrynacji oraz
działalności KSMu za ub rok, zostanie przedstawione na następnej konferencji.
Zarząd Diecezjalny KSMu wraz z Księdzem Asystentem DZIĘKUJE Czcigodnym
Księżom Proboszczom i Asystentom parafialnym za udział, przygotowanie i zaangażowanie
w peregrynację relikwii naszej patronki.
Od października br roku wchodzimy w drugi etap peregrynacji – relikwie bł. Karoliny
nawiedzą te parafie, których Księża Proboszczowie zgłoszą taka wolę. Szczególnie zależy
nam, aby były to parafie, w których nie ma Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, bądź
istnieje ono nieformalnie tzn – nie ma żadnego kontaktu z Zarządem Diecezjalnym.
Prosimy Czcigodnych Księży o rozważenie tej propozycji i zaplanowanie według
własnego uznania przynajmniej kilku dniu w przyszłym 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.
2.
Przedstawiciele Młodzieży oddziałów parafialnych KSM wraz z Asystentem
Diecezjalnym biorą udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży nad brzegami jeziora
Lednica w dniu 7/8 czerwca oraz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży do sanktuarium
Bł. Karoliny w Zabawie k. Tarnowa w dniu 14 czerwca.
3.
W duchu wdzięczności za 15 lat istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w
naszej Archidiecezji - Młodzieży KSMu w grupie 50 osób, pielgrzymuje w dniach od 23 do
28 czerwca do Rzymu, aby modlić się u grobu Apostołów i Sługi Bożego Jana Pawła II , oraz
spotkać się z papieżem Benedyktem XVI.
4.
Zarząd Diecezjalny KSMu zachęca Przewielebnych Księży do zapoznania się z bogatą
ofertą wakacyjną dla młodzieży. W miesiącach wakacyjnych organizowanych jest wiele
szkoleń oraz obozów językowych i kolonii, dla młodzieży i dzieci. Szczegóły można znaleźć
na diecezjalnej stronie internetowej: www.ksm.wroclaw.pl
Prosimy o przekazanie informacji o propozycjach wakacyjnych KSMu umieszczonych
na stronie internetowej.
5.
Zarząd Diecezjalny KSMu kieruje serdeczne słowa wdzięczności do Czcigodnych
Księży, za zrozumienie, zaangażowanie i wspieranie Stowarzyszenia w naszej diecezji we
wszystkich podejmowanych działaniach w kończącym się roku szkolnym.

