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Rekolekcje Wielkopostne połączone z XI Zjazdem KSM DŁ

W dniach 15-17 lutego 2013r. w Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się
rekolekcje wielkopostne, pod hasłem „Wspólnota wiary i działania”, zakończone niedzielnym
XI Zjazdem KSM DŁ. Spotkanie miało przede wszystkim charakter formacyjny.
Uczestnicy zebrali się w gmachu WSD o godzinie 19.00, rozpoczynając spotkanie
kolacją. Po krótkich słowach wstępu księdza Rektora, zapoznaniu z regulaminem WSD,
obejrzeliśmy świadectwo Dobromira „Maka” Makowskiego, co wśród wielu osób wywołało
wzruszenie. Następnym punktem była Droga Krzyżowa, którą zakończyliśmy nasz pierwszy
wieczór. Sobotni dzień rozpoczęliśmy Jutrznią i Medytacją. Podczas całego dnia wysłuchaliśmy
trzech konferencji, prowadzonych przez ks. Mariusza Szulca, ks. dr Zbigniewa Skuzy, później
diakona Mateusza, która została połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godzinie
16.00 odbyło się spotkanie w grupkach, gdzie uczestnicy mogli podzielić się swoim
świadectwem, zapoznać się z problemami istniejącymi w oddziałach oraz zwrócić swoją uwagi
na istotę formacji oraz akcji. Następnym punktem programu było Nabożeństwo Pokutne oraz
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wydarzeniem wieńczącym sobotni dzień była
Eucharystia, którą celebrował ks. Bp. Tadeusz Bronakowski. Wieczorem odbyła się projekcja,
popularnego w ostatnim czasie, filmu „October Baby”, po czym udaliśmy się do swoich pokoi.
Niedziela była dniem poświęconym sprawom organizacyjnym w stowarzyszeniu – XI
Zjazd Diecezjalny KSM DŁ. Obrady rozpoczął Prezes Łukasz Orzoł. Przedstawił najważniejsze
fakty, m.in. wspomniał o powołaniu sekcji liturgicznej, której głównym zadaniem będzie
przygotowywanie oprawy każdej Eucharystii związanej z KSM. Odpowiedzialnym mianowany
został Kamil Grabiński z Wysokiego Mazowieckiego. W trosce o teraźniejszość i przyszłość
KSM - owiczów, od 7 do 28 maja będziemy modlić się, w sposób szczególny, za tegorocznych
maturzystów. Omówiliśmy kwestię 1 % podatku na KSM, wspierając działalność KSM naszej
diecezji. Asystent Diecezjalny, ks. Robert Śliwowski odczytał dekret powołania zarządu, który
na obecną chwilę wygląda następująco: PREZES - Łukasz Orzoł, ZASTĘPCA PREZESAEmilia Sasinowska, SEKRETARZ - Justyna Kordek, ZASTĘPCA SEKRETARZA - Dominika
Kowalewska, SKARBNIK - Ewelina Bednarczyk. Kolejnym punktem było omówienie debat
walentynkowych. W naszej diecezji odbyły się w czterech miejscowościach: w Ostrołęce,
Łomży, Zambrowie oraz Łapach. Podczas obrad obejrzeliśmy sondę uliczną na temat seksu
przedmałżeńskiego, mieszkania przed ślubem, przygotowaną przez oddział w Rzekuniu. Jeden z
członków oddziału w Broku - Kacper Maliszewski, został nominowany do prestiżowego
Plebiscytu Tygodnika Ostrołęckiego na Najlepszego Sportowca Roku 2012. Zachęciliśmy
wszystkich do oddawania głosów na jego kandydaturę. Wysłuchaliśmy sprawozdania
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Gołasia: „Rozwijamy się. Problemów jest
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coraz mniej, ale nie oznacza to, że zniknęły całkowicie. Do ideału trzeba ciągle dążyć !”. Kleryk
Marek przypomniał jak ważna jest w naszym stowarzyszeniu formacja, potwierdzając naszą
regułę, że bez formacji nie ma akcji, w myśl „Gdy Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na
swoim miejscu”. Ks. Robert wspomniał o szkoleniu dla kierownictw, które obędzie się w
Śnieżnicy oraz o Festiwalu w Płonce Kościelnej, który odbędzie się 22 czerwca. Klerycy z Koła
Akademickiego przypomnieli o Ewangelizacyjnych Dniach Młodzieży w Łomży, Pogotowiu
Duchowym oraz Audycji „Gotów”. Następny, XII Zjazd Diecezjalny będzie jednodniowy z
noclegiem, a odbędzie się pod koniec maja. Obrady zakończyliśmy modlitwą, a rekolekcje
wspólną Mszą Świętą. Około godziny 15.00, po obiedzie, wszyscy udali się do domu.
Na podstawie opinii uczestników rekolekcji możemy stwierdzić, że młodzież potrzebuję
miejsca gdzie będzie mogła „zatrzymać się na chwilę i doświadczyć wspólnoty wiary i
działania ”. Jeszcze przed długi czas po rekolekcjach, można było przeczytać wiele wspomnień i
słów, które dają nadzieję na dobre owoce. Jedna z uczestniczek napisała : „Już po rekolekcjach.
Wszyscy są nimi zachwyceni. Jak wieloma łaskami, darami i miłością, zostaliśmy obdarowani to jest to coś niesamowitego. Każdy odczuł na swój własny i jedyny sposób działanie Chrystusa,
naszego Pana. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wystarczy uwierzyć, wystarczy chcieć.”

Z-ca Sekretarza KSM DŁ
Dominika Kowalewska
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