
W dniach 30 listopada  - 2 grudnia 2012r. w Wyższym Seminarium Duchownym 

w Łomży odbyły się rekolekcje dla KSM połączone z X Zjazdem Diecezjalnym, pod 

hasłem "Kochaj i walcz", którymi rozpoczęliśmy adwent. W rekolekcjach wzięło udział 

71 uczestników. 

W piątek 30 listopada, po zakwaterowaniu i wspólnej wieczerzy zaproszono nas  

salę  wykładową im. św. Brunona,  gdzie serdecznie, aczkolwiek wymagającymi słowy 

powitał nas Ks. Rektor Jarosław Kotowski. Mówiąc o zasadach funkcjonowania 

seminaryjnego domu odniósł się również do tematu naszych rekolekcji zaznaczając, że  " 

miłość to nie tylko uczucia". Ks. Rektor mówił do nas bardzo ciepło i zrozumiale. W 

trakcie katechezy zrozumieliśmy już, że w życiu trzeba kochać i walczyć o miłość, a   film 

p.t. "Próba ogniowa"  jeszcze nas w tym przekonaniu utwierdził. Wielu spośród 

uczestników w czasie projekcji miało oczy w mokrym miejscu. W takim nastroju 

przeszliśmy do kaplicy by uczestniczyć w nabożeństwie "wyznania wiary i miłości". 

Każdy z uczestników wypowiedział, stając przed krzyżem Jezusa: "Tak Panie Ty 

wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham." Później była cudna adoracja Najświętszego 

Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, a w konfesjonałach Księża: 

ks. Piotr Kazimierski, ks. Tomasz Trzaska i ks. Robert Śliwowski, którym za posługę 

konfesjonału z serca dziękujemy. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy modlitwą Jutrzni. Następnie zawitał do nas ks.  

Adam Ulatowski, który powiedział do nas w świetnym stylu godzinną konferencję i  

przygotował nas do Nabożeństwa "słuchania głosu Boga". Tego samego dnia w WSD 

odbywało się sympozjum poświecone wierze,  więc mogliśmy wziąć udział w wybranych 

punktach: "Bój o duszę świata" – apologia wiary w przestrzeni publicznej" ( red. Tomasz 

Rowiński FRONDA)  i " Wiara , która rodzi zaangażowanie: rodzina- wspólnota- polityka 

społeczna" (Norbert Dawidczyk).  Po wykładach przeszliśmy na warsztaty liturgiczno- 

muzyczne. Po poobiedniej przerwie zgromadziliśmy się o godz. 15.00 na godzinę 

Miłosierdzia. Wspólnie odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wysłuchaliśmy 

kolejnej katechezy, po czym  klerycy z Koła Akademickiego KSM i animatorzy 

poprowadzili spotkania w grupkach. Blok rekolekcyjny zakończyliśmy uroczystą 

Eucharystią. 

Wieczorem dzięki życzliwości Ks. Prałata Jerzego Abramowicza w sali przy 

parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Łomży odbył Bal Ostatkowy. Zabawa trwała do 

godziny 23:15, a każdy z uczestników bawił się doskonale. Oczywiście bez alkoholu i 

używek!! 

Ostatni dzień naszego spotkania również rozpoczęliśmy jutrznią. Po wspólnej 

modlitwie i śniadaniu rozpoczęły się  obrady, które prowadził Prezes Zarządu na zmianę 

z ks. Asystentem.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kordek przedstawiła 

krytyczne sprawozdanie podsumowujące roczną prace Zarządu Diecezjalnego. Sekretarz 

Zarządu również odczytała sprawozdanie z działalności KSM diecezjalnego. W  tracie 



obrad odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu, bowiem dwie osoby z różnych racji 

złożyły rezygnację z pełnienia powierzonych im funkcji. Oto nowy skład zarządu : 

Prezes - Łukasz Orzoł – Rzekuń                           

Z-ca - Emilia Sasinowska – Zambrów                          

Sekretarz - Justyna Kordek – Myszyniec                             

Z-ca - Arkadiusz Zbiejczyk – Brok                              

Skarbnik - Ewelina Bednarczyk - Rzekuń 

Zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej, gdyż Justyna Kordek 

została wybrana Sekretarzem Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został 

Krzysztof Gołaś z Myszyńca, a członkiem Adam Milewski z Zambrowa. 

Rekolekcje adwentowe z pewnością pomogą nam lepiej przygotować się do 

nadchodzących świat. Adwent to nie  tylko czas zakupów, sprzątania , ale przede 

wszystkim czas modlitwy i oczekiwania. Czym  byłoby świętowanie uroczystości Bożego 

Narodzenia jeśli w naszych sercach nie narodził się Jezus. Za trud przygotowania 

rekolekcji dziękujemy Kołu Akademickiemu WSD, Zarządowi Diecezjalnemu oraz 

Księdzu Asystentowi, a nowo wybranym członkom Zarządu gratulujemy i życzymy 

powodzenia. 
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