
Spotkanie IPAK  15./05/2018 

Można powiedzieć, że wyjątkowo na naszym spotkaniu były tłumy  prezes  Edyta Kawka i 

sekretarz M. Krysiak. Chwała Panu, że dotarł do nas ks. Marek Reczek i wsparł nasze zacne 

grono. Ks. Marek poprowadził modlitwę 

Głównym tematem naszego spotkania był Kongres Wspólnot: 

 Termin Kongresu 29/30.09.2018 lub 24/25.11.2018. Ponieważ są to daty ostatnich 

niedziel miesiąca chcemy aby Kongres został połączony z Mszą Uwielbieniową na 

zakończenie Kongresu. 

 Zaproszenie gościa -niestety na chwilę obecną wszystkie proponowane osoby do, 

których udało się dotrzeć naszej pani prezes mają już zajęte terminy.  

 Zaproszenie na Kongres władz IPAKU 

 Hasło Kongresu proponowane:  

 Pozwólcie się odnawiać Duchowi 

 Jesteśmy napełniani Duchem Świętym 

 Ty, który odnawiasz oblicze Ziemi-przyjdź! 

 Prośba o ogień, co trawi, ale nie spala, 

 To światło- to życie 

 On jest Duchem miłości i pokoju 

 On jest Dawcą życia 

 On jest dawcą komunii 

 W Wieczerniku z nimi trwała... 

 Jesteśmy świątynią Ducha Świętego 

 Duch Święty, który daje mi nowe życie 

 Narodzić się w Duchu Świętym 

 Poślę go do Was 

 Pokój Wam! 

 Strumienie wody żywej.. 

 Otrzymacie Jego moc 

 Zrobienie plakatu, broszurek, banera z hasłem Kongresu  

 Wszyscy należący do IPAKu powinniśmy ubrać się tak samo tzn. takie same 

podkoszulki z napisem na przodzie hasła Kongresu a z tyłu np. IPAK jest cool lub 

super  z kciukiem do góry.     

 Podziękowanie dla wszystkich jakie formy- np. lizaki lub cukierki z dołączona 

karteczka cytatem, lub obrazki z Duchem Świętym lub obrazek z plakatu ale z 

czystym rewersem tak aby można było napisać podziękowanie, długopisy z napisem 

hasła kongresu lub jakieś inne hasło. 

 Podziękowanie dla wszystkich uczestników Kongresu: proponowane formy: lizaki lub 

cukierki z dołączona karteczka cytatem, lub obrazki z Duchem Świętym lub obrazek z 



plakatu ale z czystym rewersem tak aby można było napisać podziękowanie, 

długopisy z napisem hasła kongresu lub jakieś inne hasło. 

 Wspólne zdjęcie na koniec kongresu- takie zdjęcie można np.  Podarować później 

każdej grupie w formie podziękowania 

 Wspólne Agape na zakończenie Kongresu 

 

Drugim ważnym tematem,  o którym rozmawialiśmy było nabożeństwo do św. A. 

Boboli 

 Nabożeństwo 30 minutowe będzie odprawiane w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i relikwiami św. A. 

Boboli. 

Należy zwrócić uwagę, że będzie to kolejna możliwość dla wszystkich parafian aby 

spotkać się z Panem Jezusem w NS . Dzięki temu rozwija się kult adoracji !!! 

 Do uczestnictwa w nabożeństwie, a także przyłączeniu się do współpracy z 

IPAK będziemy zapraszać naszych parafian w niedzielę 26/27.05.2018 po 

każdej Mszy Św. 

 Zostaną wydrukowane książeczki-broszurki z nabożeństwem do św. A. Boboli 

w ilości około 200 sztuk 

 Została wysunięta propozycja zrobienia plakatu, który promowałby, 

informował i przypominał o nabożeństwie do św. A. Boboli 

 

Została też wysunięta propozycja aby wyświetlić film o Witoldzie Pileckim w 

związku z 70 rocznicą jego śmierci, która mija 25.05  

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do tworzenia strony internetowej IPAK 

czekamy na pomysły 

 

Spotkanie zakończone błogosławieństwem i modlitwą poprowadzoną przez 

księdza M. Reczka 

 

Nasze kolejne spotkanie 19/06/2018 

 

 

 

Opracowanie: M. Krysiak 

 


