
SPRAWOZDANIE Z III SPOTKANIA ROBOCZEGO DLA ZARZĄDU I 

ZAANGAŻOWANYCH 

 

12 stycznia 2013 roku w godzinach 11
00

-14
00  

w Gmachu WSD w Łomży odbyło się             

III Spotkanie Robocze dla Zarządu i zaangażowanych. Miało ono na celu ustalenie planu 

działania naszego KSM-u  na najbliższe miesiące. Frekwencja członków była budująca-                 

stawiło się aż 25 członków z różnych oddziałów. Fakt ten cieszy, ponieważ było to dopiero 

nasze trzecie spotkanie takiego typu.  

Całość rozpoczęliśmy słodkim akcentem, tj.  kawą i pączkiem. Po przywitaniu się 

wspólnie, przeszliśmy do auli, gdzie rozpoczęły się główne obrady. Na wstępie 

odśpiewaliśmy hymn KSM,  po czym zajęliśmy się poszczególnymi punktami programu. 

Pierwszą poruszaną kwestią był III Bezalkoholowy Bal Ostatkowy, który odbędzie się  9 

lutego w Korytkach koło Zambrowa. Chętni do wspólnej zabawy proszeni są o jak najszybsze 

zgłoszenie się do Emilii Sasinowskiej pod numer 694486872, bądź też na e-mail: 

emilka.sas.20@gmail.com. Drugim punktem, któremu poświęciliśmy więcej czasu były 

Debaty Walentynkowe, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Pokaż kotku co masz w 

środku – czyli jak ogarnąć zakochanie?”. Debaty cieszą się dużym zainteresowaniem czego 

dowodem są liczne oddziały, podejmujące się tego przedsięwzięcia. Tegoroczne spotkania 

walentynkowe odbędą się m.in. w Łomży, Zambrowie, Ostrołęce, Łapach, Myszyńcu i 

Wysokiem Mazowieckiem. Ustaliliśmy też datę kolejnego, XII Zjazdu Diecezjalnego, 

połączonego z rekolekcjami wielkopostnymi, którym przyświecać będzie hasło: „Wspólnota 

wiary i działania”. Zjazd ten odbędzie się w dniach 15-17 lutego w WSD w Łomży. Od 17 do 

25 marca  będzie miała miejsce akcja „9 Dni dla Życia”, podczas której będziemy nieustannie 

modlić się za dzieci nienarodzone w kościele pw. Bożego Ciała w Łomży. Nową inicjatywą  

jest modlitwa różańcowa w miesiącu maju za maturzystów, którzy w tym czasie przystąpią do 

egzaminu dojrzałości. Rozmawialiśmy także o Ewangelizacyjnych Dniach Młodzieży (EDM), 

które w tym roku zaplanowane są na 15-19 sierpień lub 20-23 sierpień. Na koniec została  

powołana sekcja liturgiczna, której liderem, jednomyślnie został wybrany,  Kamil Grabiński z 

oddziału w Wysokiem Mazowieckiem. 

Po burzliwych i owocnych obradach wzięliśmy udział we Mszy świętej,                        

podczas której dziękowaliśmy Bogu za ich pomyślność i prosiliśmy o siły i konsekwentność 

w realizowaniu zamierzonych planów. 

 

Sekretarz KSM DŁ 
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