K ATOLICKIE S TOWARZYSZENIE M ŁODZIE ŻY
D IE CE ZJ I Ł OM ŻY ŃS KI EJ

„GOTÓW aby wierzyć Bogu”
W dniach 25-27 października 2013r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży
odbyły się rekolekcje dla przyszłych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pod
hasłem: „GOTÓW aby wierzyć Bogu”. Rekolekcję te miały na celu pogłębienie wiary
kandydatów do przyrzeczeń, które złożą w święto Chrystusa Króla.
Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy (a było ich 40) przybyli na miejsce. Po
zakwaterowaniu i przywitaniu okrzykiem „GOTÓW” rozpoczęliśmy wspólne poszukiwanie
Boga. Słowo wstępne skierował do nas ksiądz Rektor ks. dr Jarosław Kotowski. Następnie
Prezes Łukasz Orzoł podsumował Diecezjalną Szkołę Lidera oraz podzielił się swoim
świadectwem doświadczenia Boga we wspólnocie KSM. Porównał on również KSM do
pociągu, który jedzie po dwóch szynach. W naszym przypadku jest to formacja i akcja. Są one
ze sobą symbiotycznie sprzężone, a formacja jest tą ważniejszą stroną stowarzyszenia. Na
zakończenie dnia obejrzeliśmy film, dzięki któremu mogliśmy się „przenieść” w początki
chrześcijaństwa.
Drugi dzień naszych rekolekcji rozpoczęliśmy od medytacji i modlitwy jutrznią.
Następnie śniadanie i pierwsza konferencja, którą poprowadził Asystent Diecezjalny Ks. Robert
Śliwowski. Ks. Robert uświadamiał nam, iż bez formacji nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to
ona daje nam siłę do działania. Tylko modlitwa i praca nad sobą pomaga nam żyć naszymi
pięknymi ideałami w tym niełatwym i nie przychylnym dla młodego człowieka świecie. Pokusy,
wygodnictwo ,używki i stereotypy na temat dzisiejszej młodzieży ale jednak jest młodzież która
znalazła czas i chęci, aby przyjechać na rekolekcje. Po krótkiej przerwie, wspólnie
pomodliliśmy się modlitwą różańcową.
Przyszedł czas na świadectwa. Młodzi bardzo chętnie podzielili się świadectwami
swojego życia. Mówili jak wielkie znaczenie ma dla nich wiara, co się w ich życiu zmieniło
oraz, że pomimo trudnych sytuacji życiowych zawsze znajdują nadzieję w Panu i pokonują
trudności. Po naprawdę licznych świadectwach udaliśmy się na obiad. W godzinie miłosierdzia
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie wysłuchaliśmy kolejnej katechezy,
o wielkiej roli Matki Boskiej w naszym życiu i o grzechu, grzechu który próbuje nas złamać ale
w sakramencie pokuty odnajdujemy wolność i pokój serca.
Po konferencji klerycy poprowadzili spotkania w grupach „ Przyrzeczenia a ciężar
moralny zobowiązania”. Przyrzeczenia to zobowiązanie, ale nie przysięga. Młodzież chętnie
opowiadała o swoich doświadczeniach z bycia w KSM. Po spotkaniach odbyła się adoracja
Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Pokutne. Kolejnym punktem była kolacja, a dzień
zwieńczyliśmy Mszą św, która miała być Żródłem i Szczytem naszego spotkania. W związku ze
zmianą czasu mogliśmy spać o godzinę dłużej, więc pełni energii udaliśmy się na medytację i
jutrznię. Następnie śniadanie i konferencja o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
Nasze rekolekcje zakończyliśmy Eucharystią. Był to czas piękny i bardzo owocny dla
nas. Około 40 młodych ludzi przeżyło cudowne spotkanie z żywym Chrystusem.
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