W dniu 25 listopada 2012r. w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie odbyła się uroczystość patronalna Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej. Do Kolna przybyła młodzież z całej diecezji ( Łomży,
Rzekunia, Myszyńca, Łap, Sokół, Płonki Kościelnej, Zambrowa, Rutek, Czyżewa, Broku,
Szelkowa, Kadzidła, Goworowa, Jednorożca).
O godzinie 16.00 miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E.Ks.Bpa
Janusza Stepnowskiego podczas której 71 kandydatów złożyło uroczystą przysięgę
przynależności do KSM . Młodzi przyrzekali:
- Kochać Boga, szerzyć Królestwo Chrystusowe w swej duszy, w swej rodzinie i w swym
środowisku.
-Służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
- Kształtować swój umysł, swą wolę, swe serce.
- Szanować swą godność, być prawym i czystym.
- Pracować chętnie, cudzą pracę szanować i dążyć do sprawiedliwości społecznej.
- Szerzyć Chrześcijańską kulturę życia, być uprzejmym, koleżeńskim i bliźnim chętnie
pomagać.
- Spełniać sumiennie obowiązki, być karnym i posłusznym.
- Dbać o zdrowie i rozwój fizyczny, nie używać dopalaczy, narkotyków oraz środków
odurzających.
- Być gospodarnym, oszczędnym, szanować cudzą własność.
- Być stałym w przekonaniach i wytrwałym w działaniu, nieść pogodę ducha w swoje
otoczenie.
Na wszystkie te zawołania padało głośne „GOTÓW”
Po Mszy św. nastąpił wspólny przemarsz do Domu Kultury w Kolnie tam na
wszystkich zgromadzonych czekał posiłek. Po posiłku mogliśmy obejrzeć sztukę teatralną w
wykonaniu koła teatralnego przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży poświęconą
pierwszemu
patronowi
KSM
św.
Stanisławowi
Kostce.
Po wystawionej sztuce miał miejsce koncert zespołu "Już i jeszcze nie.." oraz
uwielbienie połączone ze świadectwami członków KSM - u.
Można zadać pytanie po co komu stowarzyszenie, po co przyrzekać, przecież to duże
zobowiązanie. Jak mówi nasz Statut: Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych
chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i
upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza
społecznego i kulturalnego. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada swój hymn, godło i
zawołanie, które brzmi: „Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie! Gotów”. Zatem
działalność Stowarzyszenia nie ma tylko wymiaru religijnego, ale również kształtuje postawy
patriotyczne młodych Polaków.
W diecezji łomżyńskiej zrzeszonych jest około pięciuset członków. Nasze
stowarzyszenie cały czas się rozwija, liczymy że za rok na kolejnym świecie patronackim
będzie nas jeszcze więcej. Dzięki staraniom Asystenta Diecezjalnego ks. Roberta

Śliwowskiego oraz prezesa Łukasza Orzoł w naszej diecezji niedawno powstał oddział w
Łomży par. p.w. Krzyża Świętego.
Co znaczy być członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Już na samym
początku należy uświadomić sobie, że jest to nie tylko stowarzyszenie, ale przede wszystkim
żywa i będąca w nieustannym kontakcie z Bogiem wspólnota. Właśnie w niej zagłębiamy się
w sens naszego istnienia – we wspólnocie z Bogiem, we wspólnocie z Kościołem, we
wspólnocie z ludźmi. Na KSM-owiczu spoczywają nie tylko przywileje, ale też obowiązki.
Powinniśmy zauważyć, że obok chęci do zmiany otaczającego świata trzeba spojrzeć również
także na samego siebie i to właśnie od tego „małego, własnego świata” powinniśmy zacząć.
Kształtowanie siebie to też wpływ na innych. Dlaczego nie pokazać ludziom ich Zbawiciela ?
Dlaczego nie wyjść z Ewangelią do naszych znajomych ?! Takie zadanie ma właśnie
chrześcijanin, takie zadanie ma właśnie KSM-owicz.

Wśród wielu zadań, które stoją przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży jest m.in.
ubogacenie wiary, szerzenie wiedzy religijnej oraz zasad moralnych, dbałość o kulturę
osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość przedmałżeńską,
angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów
i zagrożeń społecznych. Oprócz zobowiązań wymienionych w statucie KSM, każdy młody
człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w życiu i działaniu
dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich zachowywaniu
powinien nieustannie wzrastać i dawać przykład innym.
Dla wielu z nas członków KSM to sposób na życie. Tu właśnie spotykamy ludzi ,
którzy mają takie same wartości i cele w życiu. W dniu Chrystusa Króla oprócz osób
składających przyrzeczenia była w Kolnie młodzież która rok bądź też dwa lata temu
przystąpiła do przyrzeczeń, jednak chciała w tym dniu być razem ze swoim młodszymi
koleżankami i kolegami. Przed nami kolejny już X Zjazd Diecezjalny połączony z
rekolekcjami adwentowymi. Wszystkich członków i kandydatów serdecznie zapraszamy i
czekamy na Was.
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