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to dotychczasowe lata kapłańskiego Ŝycia Księdza Adama KonopkoKsiędza Adama KonopkoKsiędza Adama KonopkoKsiędza Adama Konopko    

  
Jak co roku maj – najpiękniejszy miesiąc poświęcony Maryi, to kolejne rocznice święceń kapłańskich. 
We wspólnocie naszego Kościoła parafialnego staramy się pamiętać o swoich KsięŜach, szczególnie 
w dniach, kiedy wspominają ten dzień sprzed laty.  

Ksiądz Proboszcz Ŝyczył Ks. Adamowi, aŜeby ludzie zawsze mówili o nim z szacunkiem: „nasz Ksiądznasz Ksiądznasz Ksiądznasz Ksiądz”. 

 

„Postanowiłem pójść za Jezusem  
nie wrócę juŜ, nie wrócę juŜ. 

Choć w samotności wciąŜ będę za Nim szedł  
nie wrócę juŜ, nie wrócę juŜ. 

KrzyŜ jest przede mną, świat za mną został  
nie wrócę juŜ, nie wrócę juŜ. 

Ach, zabierz świat ten i daj mi Zbawcę  
nie wrócę juŜ, nie wrócę juŜ.” 

 

SłuŜba liturgiczna, KSM, 
ruch Focolari, Rada 
Parafialna i wszyscy 

parafianie składający Ŝyczenia 
i śpiewający „niech Cię Pan 

błogosławi i strzeŜe …” 
zostali zaproszeni na lody  

i zaproszenie przyjęli. 

DZIĘDZIĘDZIĘDZIĘKKKKUJEMYUJEMYUJEMYUJEMY    



30 maja 2013 30 maja 2013 30 maja 2013 30 maja 2013 ––––    BoŜe Ciało 2013BoŜe Ciało 2013BoŜe Ciało 2013BoŜe Ciało 2013    

 

Ze śpiewem wyruszyliśmy z naszego kościoła Ducha Świętego Pocieszyciela do kościoła 
św. Brunona, skąd rozpoczyna się procesja. Pokazujemy Panu Jezusowi miasto z błaganiem 
o błogosławieństwo dla naszych rodzin. Było nas wielu: dzieci, młodzieŜ, dorośli  i starsi… 

  

Wychodząc z Chrystusem Eucharystycznym na zewnątrz kościoła rozpoczęliśmy 
procesję, aby publicznie wyznać wiarę.    

 
Chwała i dziękczynienie bądź w kaŜdym momencie  

Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie.  
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności tylekroć bądź pochwalon,  

Jezu, ma miłości. 

Rano-przygotowanie ołtarza, przy którym będzie głoszona 
homilia. Wojsko, ks. Proboszcz oraz panie: Ewa Czernel, 
Krystyna Załęczna i inni parafianie z pełnym 
zaangaŜowaniem przygotowali ołtarz i dekoracje. 

Zgodnie z tradycją w naszym mieście ołtarze przygotowują:Zgodnie z tradycją w naszym mieście ołtarze przygotowują:Zgodnie z tradycją w naszym mieście ołtarze przygotowują:Zgodnie z tradycją w naszym mieście ołtarze przygotowują:    
    

         pierwszy – parafia św. Kazimierzaparafia św. Kazimierzaparafia św. Kazimierzaparafia św. Kazimierza, 
         drugi – parafiaparafiaparafiaparafia    Ducha ŚwiętegoDucha ŚwiętegoDucha ŚwiętegoDucha Świętego    (poprzednio 
z wojskiem teraz parafia wojskowo-cywilna), 
         trzeci – pracownicypracownicypracownicypracownicy    Poczty PolskiejPoczty PolskiejPoczty PolskiejPoczty Polskiej, 
         czwarty – parafia św. Brunonaparafia św. Brunonaparafia św. Brunonaparafia św. Brunona    i świ świ świ św. Anny.Anny.Anny.Anny.  

Tak teŜ było i tym razem. 



   

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Domu Pomocy Społecznej i Aresztu Śledczego. 

 

Prowadzimy Chrystusa przez centrum naszego miasta ze śpiewem, radośnie. 

 

Towarzyszył nam śpiew suplikacji:Towarzyszył nam śpiew suplikacji:Towarzyszył nam śpiew suplikacji:Towarzyszył nam śpiew suplikacji:    

Święty BoŜe, Święty Mocny! Święty 
a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami! 

Od powietrza, głodu ognia i wojny 
wybaw nas, Panie! 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci 
zachowaj nas, Panie! 

My grzeszni Ciebie Boga prosimy: 
wysłuchaj nas, Panie 



   

„…a dziś nie wyobraŜamy sobie nawet jak moglibyśmy bez chleba Ŝyć, chociaŜby dzień. Jak to by było, 
gdyby go zabrakło … jesteśmy wiecznie nienasyceni i ciągle gonimy za chlebem. Nie przypadkiem więc Bóg 
pozostał ukryty pod postacią chleba w Eucharystii, bo człowiek Ŝyć bez Boga jak bez chleba, nie moŜe… 
a codziennie przez usta kapłanów Jezus mówi do ludzi: to jest Ciało moje, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy 
…kto spoŜywa moje Ciało i pije Krew moją ma Ŝycie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
MoŜe twoja dusza, moŜe dusza twojego bliźniego umiera z głodu, podnieś się … Ty nie czekaj, bo nie jesteś 
wieczny, przyjdź do Niego teraz… Bóg dał ci wolność, a ty Go być moŜe odrzucasz, moŜe moŜna być 
w ten sposób szczęśliwym, ale czy na długo ?... KaŜdy jest kowalem swego losu, ale bez Boga moŜesz być 
co najwyŜej młotem, który kolejny dzień przewalił w puste kowadło, czyli bez sensu… Przepraszajmy za Przepraszajmy za Przepraszajmy za Przepraszajmy za 
opuszczone bezmyślnie niedzielne Eucharystie...opuszczone bezmyślnie niedzielne Eucharystie...opuszczone bezmyślnie niedzielne Eucharystie...opuszczone bezmyślnie niedzielne Eucharystie...    Wybacz nam Panie nasze niewierności … Przebacz Panie Wybacz nam Panie nasze niewierności … Przebacz Panie Wybacz nam Panie nasze niewierności … Przebacz Panie Wybacz nam Panie nasze niewierności … Przebacz Panie 
ludowi Twojemu…ludowi Twojemu…ludowi Twojemu…ludowi Twojemu…” – te i wiele innych, lecz bardzo mocno zapadających w serca słów, usłyszeliśmy 
w homilii na placu Grunwaldzkim. 

 

O BoŜe, o BoŜe Panie mój nie pamiętaj, Ŝe czasem było źle, wiesz dobrze, 
Ŝe zawsze jestem Twój i Ŝe tylko Twoją drogą kroczyć chcę … 

 



 

Kapłańskie ręce, podtrzymywane przez ŜołnierzyKapłańskie ręce, podtrzymywane przez ŜołnierzyKapłańskie ręce, podtrzymywane przez ŜołnierzyKapłańskie ręce, podtrzymywane przez Ŝołnierzy,,,,        

nnnniosą Chrystusa w Eucharystii iosą Chrystusa w Eucharystii iosą Chrystusa w Eucharystii iosą Chrystusa w Eucharystii do do do do kolejnegokolejnegokolejnegokolejnego    ołtarza.ołtarza.ołtarza.ołtarza.    

 

Trzeci ołtarz (wykonanie Poczta Polska)                            Czwarty ołtarz u św. Brunona 

    

Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała, Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,     

Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cCiebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cCiebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cCiebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.ała.ała.ała.    



XXXX rocznica święceń kapłańskich Księdza Szymona Sobolewskiego – 31.05.2013  

W wigilię tego szczególnego dnia przyjaciele, parafianie i NAJBLIśSZA 
RODZINA dziękują Bogu za dar kapłaństwa Księdza Szymona. 

 

Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Adam sprawują Najświętszą Ofiarę w intencji Jubilata. 

 



Jubilat w otoczeniu NADPRZYRODZONEJ RODZINY odbiera 
Ŝyczenia od parafian i gości z poprzednich miejsc posługiwania. 

 

Niech Cię Pan błogosławi na dalszej drodze ! 

 
Panie modlitwy słów wysłuchać mile chciej i promień swoich łask spuść ku ziemi tej.  
Ty, pobłogosław Mu, Ty Mu siłę daj, chroń i w opiece miej, łaski udziel swej.  
Niechaj więc miłość Twa coraz Go wiedzie wzwyŜ ,by słuŜąc bliźnim swym Tobie składał hołd. 

 

Torty wyśmienite, radość bycia razem-wielka. 

 



KSM zrzesza młodych w wieku 16-30l., którzy chcą twórczo i aktywnie wykorzystać czas 
swojej młodości! Istnieje w wielu parafiach diecezji ełckiej, w naszej równieŜ. 
 

 
 

 

 
Obecny Zarząd w składzie:Obecny Zarząd w składzie:Obecny Zarząd w składzie:Obecny Zarząd w składzie:    

1. Kinga Mieruńska- prezes   
2. Patryk Mieruński -z-ca prezesa 
3. Karolina Pych – sekretarz 
4. Piotr Sielicki– skarbnik 
5. Ks. Adam Konopko– asystent oddziału   

Członkowie KSMCzłonkowie KSMCzłonkowie KSMCzłonkowie KSM----u:u:u:u:    

Paulina Pupiałło, Justyna śarnoch, Kinga Mieruńska, Karolina Pych, Diana Tech, Klara 
Mieruńska, Patryk Mieruński, Piotr Sielicki, Patryk Jacewicz, Grzegorz Ksepka, Łukasz 
Bukowski, Rafał Chojnowski. 

Nasz KSM wspina się w górę pod czujnym okiem ks. Adama.  

„Przez cnotę, naukę i pracę słuŜyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów„Przez cnotę, naukę i pracę słuŜyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów„Przez cnotę, naukę i pracę słuŜyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów„Przez cnotę, naukę i pracę słuŜyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów    ?"?"?"?" 
 
Spotykają się w kaŜdą środę po Mszy Świętej o 18:30 w salce 
nad garaŜami.  
 


