VII Zasada KSM – „Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i
posłuszny”

1. Cele spotkania:
• Przypomnienie dekalogu KSM-owicza,
• poznanie VII Zasady dekalogu KSM-owicza,
• zastosowanie w życiu codziennym.
2. Słowa klucze:
obowiązek, sumienność, karność, posłuszeństwo, odpowiedzialność.
3. Uwagi metodyczne:
❖ metody:
(burza mózgów, wykład, pytania do refleksji, praca w grupach - plakat)
❖ literatura i środki audiowizualne:
http://www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl/dekalog-ksmowicza
4. Plan spotkania:
• Wstęp – czas ok. 15 min:
- Przywitanie uczestników,
- zapalenie świecy i modlitwa do Ducha świętego o owocne spotkanie,
- nawiązanie do poprzednich spotkań,
- przedstawienie tematu spotkania (VII przykazanie KSM).
• Rozwinięcie – czas ok. 30 min:
- omówienie VII przykazania KSM-owicza,
- praca w grupach – wykonanie plakatu prezentującego poznaną zasadę.
• Zakończenie – czas ok. 15 min:
- prezentacja wyników pracy w grupach,
- modlitwa końcowa,
- pożegnanie uczestników.
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5. Przebieg spotkania:
• Wstęp:
- Przywitanie uczestników,
- zapalenie świecy i spontaniczna modlitwa do Ducha świętego o owocne spotkanie,
- nawiązanie do poprzednich spotkań (przypomnienie poznanych Zasad KSM-owicza),
- przedstawienie tematu spotkania (VII Zasada KSM).
Animator pyta, co potrzeba, żeby zespół ludzi dobrze funkcjonował (szef, kierownik,
brygadzista)? Warto zaznaczyć, że ważne jest, by poszczególni członkowie przestrzegali
określonych zasad, dyscyplina, aby każdy się wywiązywał ze swoich obowiązków, był
posłuszny przełożonym. Bez sumiennego spełniania swych obowiązków nie ma dobrych
owoców współpracy. Równie ważne jest to w Kościele. Dlatego… "Obowiązki spełniaj
sumiennie, bądź karny i posłuszny”. - W widocznym miejscu wieszamy napisaną wielkimi
literami VII Zasadę.
• Rozwinięcie:
Pytania do uczestników, połączone z dyskusją:
- jak wy tą zasadę rozumiecie?
- co ona dla was oznacza?
We wspólnocie każdy ma swoje obowiązki, które musi wykonywać, ma swoich przełożonych, których
poleceń powinien słuchać i być zawsze do dyspozycji. Nie można sobie wręcz wyobrazić działania
wspólnoty KSM w sytuacji, gdy wszyscy robią co chcą, nikt nikogo nie słucha, a każdy zwiesza głowę,
aby tylko nie trzeba było podjąć jakichś konkretnych działań na rzecz całej społeczności. Podobnie
rzecz się ma w życiu codziennym. Mamy rodziców, którym trzeba okazywać szacunek i posłuszeństwo,
mamy przełożonych nauczycieli, wychowawców, kiedyś będziemy mieli szefa w pracy itd. Bez karności
i posłuszeństwa żadna inwestycja się nie powiedzie. Wszyscy muszą działać w jednym kierunku, nie
może jeden przeciw drugiemu, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie. Do swych obowiązków trzeba się
przykładać, starać się wykonywać je jak najlepiej, a nie „po łebkach” powierzchownie, byle jak. Dobrą
jest zasada czyńcie innym tak, jak byście chcieli, aby wam czyniono. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co
robimy, do czego się zobowiązujemy i z tego jesteśmy rozliczani.
Skoro już wiemy, do czego nas zaprasza VII przykazanie KSM, dzielimy się na grupy (w zależności od
liczby uczestników spotkania). Zadanie grup jest jednakowe: wykonać sugestywny plakat promujący
życie VII przykazaniem dekalogu KSM-owicza.
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• Zakończenie:
Prezentacja wyników pracy w grupach (wszyscy członkowie grupy omawiają swój plakat)
Umieszczenie plakatów w widocznym miejscu np. na gazetce.
Modlitwa końcowa (w formie spontanicznej - chętni uwielbiają, dziękują, przepraszają i proszą Pana
Boga, nawiązując do tematyki spotkania) np. dziękują za dekalog, przepraszają za bylejakość, brak
posłuszeństwa i karności i proszą o umiejętność życia wg zasad KSM itp.
Np. Apel jasnogórski i błogosławieństwo. Zgaszenie świecy
6. Materiały pomocnicze:
7. Uwagi:
(może się wywiązać dyskusja w trakcie omawiania tematu, prowadzący spotkanie może posłużyć się
przykładami z życia codziennego, sytuacjami znanymi uczestnikom; praca w grupach może się
przedłużyć)
8. Zaplecze techniczne:
(arkusz szarego papieru z wypisanym VII przykazaniem, kartki bristol A3, markery, farby, kredki,
pastele, świeca, zapałki itp.)

KSM Zasów
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