
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powołana w Święto Wniebowzięcia NMP 

Dzień Wojska Polskiego   



Msza ŚwiętaMsza ŚwiętaMsza ŚwiętaMsza Święta    koncelebrowana w Niedzielę 19 sierpnia 2012koncelebrowana w Niedzielę 19 sierpnia 2012koncelebrowana w Niedzielę 19 sierpnia 2012koncelebrowana w Niedzielę 19 sierpnia 2012    r. wr. wr. wr. w    naszym naszym naszym naszym Kościele zainaugurowała Kościele zainaugurowała Kościele zainaugurowała Kościele zainaugurowała 
przekształcenie istniejprzekształcenie istniejprzekształcenie istniejprzekształcenie istniejącej dotychczas parafii wącej dotychczas parafii wącej dotychczas parafii wącej dotychczas parafii w    parafięparafięparafięparafię    wwwwojskowo ojskowo ojskowo ojskowo ----    ccccywilną.ywilną.ywilną.ywilną. 

 
 

Nowym Proboszczem został ks. kpt. Grzegorz Przewrocki.ks. kpt. Grzegorz Przewrocki.ks. kpt. Grzegorz Przewrocki.ks. kpt. Grzegorz Przewrocki. Uroczystości przewodniczyli Dziekan 
Sił Lądowych ks. płk Marek Karczewski oraz Wicedziekan Dekanatu pod wezwaniem Św. Szczepana 
Męczennika w GiŜycku ks. Sylwester Fiećka.  

Parafia Wojskowo – Cywilna pw. Ducha Świętego Pocieszyciela została powołana do Ŝycia 
z dniem 15 sierpnia na mocy porozumienia między Diecezją Ełcką a Ordynariatem Polowym Wojska 
Polskiego. W murach kościoła, jak dotychczas, gromadzić się będą wierni nie związani z wojskiem oraz 
Ŝołnierze i pracownicy wojska Garnizonu GiŜycko. Świątynia będzie nadal miejscem codziennej modlitwy i 
sprawowania sakramentów. Stanie się równieŜ centrum obchodów patriotyczno – religijnych w garnizonie. 

Celebracja miała bardzo uroczysty przebieg. Zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, 
jednostek i instytucji wojskowych z GiŜycka, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyli wierni. 

Parafianie przywitali nowego proboszcza chlebem, nie brakowało równieŜ kwiatów i ciepłych 
słów. Ks. Proboszcz podziękował biskupom obu diecezji za utworzenie parafii w nowej formule. Podkreślił 
równieŜ gorące przyjęcie z jakim spotkał się ze strony wiernych. 

Dowódca 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg. Piotr Błazeusz, ofiarował 
otrzymaną w czasie misji w Afganistanie „Brązową Gwiazdę” jako wotum dziękczynne za utworzenie 
Parafii Wojskowo – Cywilnej. Wotum odebrał nowo mianowany Ksiądz Proboszcz. 

 
„...Pragnę podziękować za serdeczne przyjęcie, za kaŜde dobrPragnę podziękować za serdeczne przyjęcie, za kaŜde dobrPragnę podziękować za serdeczne przyjęcie, za kaŜde dobrPragnę podziękować za serdeczne przyjęcie, za kaŜde dobre słowo. Toe słowo. Toe słowo. Toe słowo. To    ogromny kredyt zaufaniaogromny kredyt zaufaniaogromny kredyt zaufaniaogromny kredyt zaufania."



 

 

  

W uroczystościach wprowadzenia nowego proboszcza oraz Mszy Świętej wzięli 
udział Starosta GiŜycki – Dariusz DrzaŜdŜewski (trzeci od lewej) i Burmistrz GiŜycka – 
Jolanta Piotrowska. Powołanie nowej Powołanie nowej Powołanie nowej Powołanie nowej wspólnotywspólnotywspólnotywspólnoty    parafiparafiparafiparafialnej walnej walnej walnej w    naszym mieście jest naszym mieście jest naszym mieście jest naszym mieście jest 
waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu lokalnej społecznościwaŜnym wydarzeniem w Ŝyciu lokalnej społecznościwaŜnym wydarzeniem w Ŝyciu lokalnej społecznościwaŜnym wydarzeniem w Ŝyciu lokalnej społeczności – podkreśliła Burmistrz składając 
gratulacje księdzu Proboszczowi. – Parafia obejmie posługą duszpasterską Ŝołnierzy Parafia obejmie posługą duszpasterską Ŝołnierzy Parafia obejmie posługą duszpasterską Ŝołnierzy Parafia obejmie posługą duszpasterską Ŝołnierzy 
Garnizonu, ich rodziny oraz cywilnych pracowników wojska, którGarnizonu, ich rodziny oraz cywilnych pracowników wojska, którGarnizonu, ich rodziny oraz cywilnych pracowników wojska, którGarnizonu, ich rodziny oraz cywilnych pracowników wojska, którzy potrzebują konkretnej zy potrzebują konkretnej zy potrzebują konkretnej zy potrzebują konkretnej 
i specyficznej opieki duszpasterskiej, a takŜe giŜycczan, którzy nie są związani ze słuŜbą w i specyficznej opieki duszpasterskiej, a takŜe giŜycczan, którzy nie są związani ze słuŜbą w i specyficznej opieki duszpasterskiej, a takŜe giŜycczan, którzy nie są związani ze słuŜbą w i specyficznej opieki duszpasterskiej, a takŜe giŜycczan, którzy nie są związani ze słuŜbą w 
Polskich Siłach Zbrojnych.Polskich Siłach Zbrojnych.Polskich Siłach Zbrojnych.Polskich Siłach Zbrojnych.    (…) (…) (…) (…) śyczę duŜo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu łask śyczę duŜo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu łask śyczę duŜo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu łask śyczę duŜo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu łask 
BoŜych oraz wytrwałości i satysfakcji ze sprawowanejBoŜych oraz wytrwałości i satysfakcji ze sprawowanejBoŜych oraz wytrwałości i satysfakcji ze sprawowanejBoŜych oraz wytrwałości i satysfakcji ze sprawowanej    posługi kapłańskiejposługi kapłańskiejposługi kapłańskiejposługi kapłańskiej.  
  
 

 
 

Gen. bryg. Piotr Błazeusz przekazuje Księdzu Proboszczowi swoje amerykańskie 
odznaczenie za słuŜbę w Afganistanie. 



 

 

1 września uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.1 września uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.1 września uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.1 września uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.    
    

Uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się w naszym 
kościele oraz przed pomnikiem śołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków. 

O godzinie 10.00 w uroczystej Mszy Świętej modliliśmy się za poległych w czasie wojny oraz 
w intencji naszej Ojczyzny. 

Hołd ofiarom oddali Ŝołnierze giŜyckiego Garnizonu, kombatanci, osoby, które przeŜyły zesłane 
na Sybir, Dzieci Wojny, dzieci i młodzieŜ  oraz inni mieszkańcy naszego miasta.  

 
 

 

 

Pamiętamy i dziękujemy Wam za wolną Polskę!Pamiętamy i dziękujemy Wam za wolną Polskę!Pamiętamy i dziękujemy Wam za wolną Polskę!Pamiętamy i dziękujemy Wam za wolną Polskę!    



17 września 201217 września 201217 września 201217 września 2012 - Dzień Sybiraka i rocznica napaści Rosji na Polskę 
  

 

  

Podczas kazania Ksiądz Proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki wspominał tragiczne 
losy Sybiraków, bohaterskie czyny dzieci i młodzieŜy oraz wszystkich, którzy oddali  Ŝycie 
za Ojczyznę podczas II wojny światowej. 
 

  

Po uroczystościach w świątyni przedstawiciele samorządów lokalnych, dowództwo 
Garnizonu GiŜycko, związki kombatanckie, organizacje i stowarzyszenia oraz uczniowie 
i pedagodzy giŜyckich szkół złoŜyli kwiaty pod pomnikiem śołnierzy AK i Sybiraków. 
Odczytano równieŜ Apel Poległych i oddano salwę honorową. Uroczystościom 
towarzyszyła kompania honorowa 15. Brygady Zmechanizowanej oraz Orkiestra 
Garnizonowa. 



 

 

    
Rozpoczynamy ROK WIARYRozpoczynamy ROK WIARYRozpoczynamy ROK WIARYRozpoczynamy ROK WIARY    

    
 

 

 

 
Wiara jest sprawą prywatną, oto pokusa pojawiająca się w kaŜdym wieku 

i w kaŜdym pokoleniu. Pokusa niezwykle niebezpieczna. Pokusa, która łasi się u stóp ludzi 
kaŜdej profesji, a zwłaszcza tych wyŜej stojących. Słyszymy takie zachęty: Zostaw swoje 
przekonania religijne przed progiem garnizonu, sali wykładowej czy laboratorium 
naukowego – mówił w jednej ze swoich homilii bp Józef Guzdek. 

 
Rok Wiary, to czas łaski – mówił w homilii wygłoszonej na rozpoczęcie Roku 

Wiary bp Jerzy Mazur – to czas aby odkryć radość wiary i entuzjazm dzielenia się wiarą 
…  Wzajemnie się umacniajmy na tej drodze. 

    
12 października 2012 r.12 października 2012 r.12 października 2012 r.12 października 2012 r.    
    
Nasz nowy Wikariusz Ksiądz Adam Adam Adam Adam 

KonopkoKonopkoKonopkoKonopko, którego powitaliśmy w naszej 
wspólnocie 26 sierpnia 2012 r., prowadzi 
naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na wzgórze 
św. Brunona, które odbywa się regularnie 
w drugi piątek miesiąca od maja do 
października. W tym roku więc jest to 
ostatnia Droga KrzyŜowa na wzgórze, gdzie 
stoi krzyŜ poświęcony upamiętnieniu 
męczeńskiej śmierci świętego niepodzielonego 
wówczas Kościoła. 

 
RozwaŜania czytają aktywnie 

włączający się wierni. 

11 października rozpoczął się w  Kościele Rok Rok Rok Rok WiaryWiaryWiaryWiary, , , , 
a skończy 24 listopada 2013 r. Zapowiedział go list 
„Porta Fidei” Ojca Świętego Benedykta VI.  
 
Ksiądz Proboszcz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej 
przygotowali uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w naszej 
Wspólnocie wwww    niedzielę 15 niedzielę 15 niedzielę 15 niedzielę 15 październikapaździernikapaździernikapaździernika    na sumie na sumie na sumie na sumie 
parafialnejparafialnejparafialnejparafialnej. 
 
W kaŜdy poniedziałek od 15.10. do adwentu po Mszy 
św. wieczornej czytaliśmy i rozwaŜaliśmy tekst 
papieskiego dokumentu „Porta Fidei”. Spotkania dla 
wszystkich chętnych animowała wspólnota Ruchu 
Focolari. 



23 października 2023 października 2023 października 2023 października 2012 roku w naszym kościele odbyło się naboŜeństwo Ŝałobne 12 roku w naszym kościele odbyło się naboŜeństwo Ŝałobne 12 roku w naszym kościele odbyło się naboŜeństwo Ŝałobne 12 roku w naszym kościele odbyło się naboŜeństwo Ŝałobne wraz wraz wraz wraz 
zzzz    odsłonięciem pamiątkowej tablicy odsłonięciem pamiątkowej tablicy odsłonięciem pamiątkowej tablicy odsłonięciem pamiątkowej tablicy w pierwszą rocznicę śmierci sierŜanta Mariusza w pierwszą rocznicę śmierci sierŜanta Mariusza w pierwszą rocznicę śmierci sierŜanta Mariusza w pierwszą rocznicę śmierci sierŜanta Mariusza 

Deptuły, Ŝołnierza 15Deptuły, Ŝołnierza 15Deptuły, Ŝołnierza 15Deptuły, Ŝołnierza 15    GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej.GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej.GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej.GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej.    

„(…) a kto opuści Ojczyznę, aby bronił Wolności z naraŜeniem Ŝycia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie 

Ŝyć wiecznie (…)” - te słowa Adama Mickiewicza zostały wyryte jako motto na tablicy ku pamięci 

tragicznie zmarłego Ŝołnierza – sierŜanta Mariusza Deptuły.  

W dniu 23 października 2011 roku o godzinie 11. 31 czasu lokalnego, podczas wykonywania zadań 

w ramach X zmiany PKW ISAF, w pobliŜu bazy Giro we wschodniej części prowincji Ghazni podczas 

patrolu realizowanego przez zgrupowanie Bojowe Bravo, pod KTO Rosomak eksplodował improwizowany 

ładunek wybuchowy – IED (Improvised Explosive Device). W efekcie tego ataku, mimo natychmiast 

podjętych zabiegów operacyjnych, od odniesionych obraŜeń i ran zmarł starszy szeregowy Mariusz Deptuła 

(awansowany pośmiertnie do stopnia sierŜanta). 

Rodzina, koledzy i Ŝołnierze 15 GBZ zebrali się wspólnie, by uczcić jego pamięć, aby go pamiętać nie tylko 

jako profesjonalnego Ŝołnierza, ale przede wszystkim jako męŜa, ojca i syna, wspaniałego kolegę 

i towarzysza, zapalonego wędkarza i miłośnika koni – napisał kpt. Robert Zera. 

NaboŜeństwo koncelebrował ksiądz biskup Romuald Kamiński przy udziale księdza kapitana Grzegorza 

Przewrockiego – naszego proboszcza oraz księdza majora Krzysztofa Smolenia – proboszcza parafii 

wojskowej w Orzyszu. 

Tablicę odsłoniła Ŝona tragicznie zmarłego Ŝołnierza, hołd pamięci oddały rodzina, władze samorządowe 

na czele z panią Burmistrz oraz Starostą Powiatowym GiŜycka oraz Dowódca i Ŝołnierze 15GBZ. 

 



11 listopada 2012 roku po wieloletniej pracy organisty – Mirosława Błudzienia 
w naszej parafii nowym organistą został Jakub Gulmontowicz.  

Ks. Proboszcz podziękował Panu Mirosławowi za pracę słowami: Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać, 
niechaj dobry Bóg błogosławi w codziennym Ŝyciu i pracy zawodowniechaj dobry Bóg błogosławi w codziennym Ŝyciu i pracy zawodowniechaj dobry Bóg błogosławi w codziennym Ŝyciu i pracy zawodowniechaj dobry Bóg błogosławi w codziennym Ŝyciu i pracy zawodowej oraz pozwoli ej oraz pozwoli ej oraz pozwoli ej oraz pozwoli 
wypełnić nowe zamierzone plany dzielenia się swoim talentem muzycznym.wypełnić nowe zamierzone plany dzielenia się swoim talentem muzycznym.wypełnić nowe zamierzone plany dzielenia się swoim talentem muzycznym.wypełnić nowe zamierzone plany dzielenia się swoim talentem muzycznym.    Panu Jakubowi 
z kolei Ŝyczył między innymi zapału w tworzeniu opraw muzycznych liturgii oraz 
wszystkich obowiązkach i inicjatywach związanych z muzyką i śpiewem kościelnym. 
 

 
    

2 grudnia rozpoczęliśmy Nowennę Miesięcy przed peregrynacją2 grudnia rozpoczęliśmy Nowennę Miesięcy przed peregrynacją2 grudnia rozpoczęliśmy Nowennę Miesięcy przed peregrynacją2 grudnia rozpoczęliśmy Nowennę Miesięcy przed peregrynacją    obrazu obrazu obrazu obrazu 
Matki BoŜej Częstochowskiej w diecezji ełcMatki BoŜej Częstochowskiej w diecezji ełcMatki BoŜej Częstochowskiej w diecezji ełcMatki BoŜej Częstochowskiej w diecezji ełckiej.kiej.kiej.kiej.    

    

 

Mirosław Błudzień Mirosław Błudzień Mirosław Błudzień Mirosław Błudzień w dniu 25 marca 2012 roku w Ełku 
podczas uroczystości związanych z XX rocznicą 
ustanowienia Diecezji Ełckiej, wraz z innymi trzema 
osobami z naszej Wspólnoty, został wyróŜniony przez wyróŜniony przez wyróŜniony przez wyróŜniony przez 
Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura medalemBiskupa Ełckiego Jerzego Mazura medalemBiskupa Ełckiego Jerzego Mazura medalemBiskupa Ełckiego Jerzego Mazura medalem 

PRO MERITIS IN EVANGELIZATIONE 
przyznawanym za zasługi wiernych świeckich na rzecz 
budowania duchowego i materialnego Kościoła diecezji 
ełckiej. Medal jest przyznawany tym osobom, które 
włączyły się w sprawę Nowej Ewangelizacji i w sposób 
wybitny przyczyniły się do budowy Kościoła 
Chrystusowego Diecezji Ełckiej. 

 
 
Obraz Matki BoŜej Jasnogórskiej w 

Świętym Wizerunku Nawiedzenia przybędzie 
do diecezji ełckiej 21 września  2013 roku, a 
poŜegnamy Go 7 czerwca 2014 roku. 

 
 
I Niedzielą Adwentu rozpoczynamy 

nasze duchowe przygotowanie do peregrynacji 
poprzez Nowennę Miesięcy. KaŜdy miesiąc 
jest poświęcony modlitwie w ustalonej przez 
Diecezję intencji. Modlitwa miesiąca jest 
publikowana w naszym parafialnym 
biuletynie 



Wizyta bp. Jerzego Mazura Wizyta bp. Jerzego Mazura Wizyta bp. Jerzego Mazura Wizyta bp. Jerzego Mazura 9 grudnia 20129 grudnia 20129 grudnia 20129 grudnia 2012 

W niedzielę - 9 grudnia 2012 r. wieczorem naszą wspólnotę parafialną odwiedził 
J.E. ks. bp Jerzy Mazur SVD - ordynariusz diecezji ełckiej, na terenie której znajduje się 
GiŜycko. Była to pierwsza wizyta biskupa diecezji ełckiej po utworzeniu parafii wojskowo 
- cywilnej. 

Ksiądz biskup spotkał się z Parafialnymi Radami - Duszpasterską i Ekonomiczną. 
Tematem rozmów były aktualności z Ŝycia parafii i diecezji, a zwłaszcza rozpoczęte od 
Adwentu przygotowanie do peregrynacji Obrazu Matki BoŜej Jasnogórskiej, które 
rozpocznie się we wrześniu 2013 r. Następnie przewodniczył Mszy Św. o godz. 18:00 
którą koncelebrował Proboszcz - ks. kpt Grzegorz Przewrocki oraz kapłani z dekanatu św. 
Szczepana w GiŜycku, a takŜe nowy proboszcz parafii wojskowej w niedalekim Orzyszu - 
ks. Grzegorz Bechta. Ks. Biskup wygłosił równieŜ homilię, w której - z racji 
przypadającego dnia modlitw za Kościół na Wschodzie - dał świadectwo swojej posługi na 
Białorusi oraz w diecezji irkuckiej na Syberii, której był pierwszym ordynariuszem. 

Na koniec mszy świętej proboszcz parafii, kierując słowa podziękowania do księdza 
biskupa, przybyłych kapłanów, wikariuszy, członków rady duszpasterskiej i ekonomicznej, 
pracowników parafii, słuŜby liturgicznej oraz wszystkich parafian, wyraził wdzięczność 
za "współpracę, gorliwość, wszelką pomoc, obecność i zatroskanie o sprawy wiary i 
kościoła". Skierował równieŜ prośbę do Czcigodnego Celebransa „o pasterskie 
błogosławieństwo dla całej parafii i tej w mundurach, przebywającej obecnie na poligonie, 
a która duchowo łączy się z nami".  

 

 



Opłatek z poszkodowanymiOpłatek z poszkodowanymiOpłatek z poszkodowanymiOpłatek z poszkodowanymi    w misjach wojskowychw misjach wojskowychw misjach wojskowychw misjach wojskowych    

Wigilia to czas, gdy przepełnieni wzajemną Ŝyczliwością, składamy sobie 
Ŝyczenia i łamiemy się opłatkiem. W tej atmosferze, 19 grudnia19 grudnia19 grudnia19 grudnia, odbyło się 
spotkanie dowódcy 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej, gen. bryg. Piotra 
Błazeusza, z Ŝołnierzami poszkodowanymi w misjach poza granicami kraju. 
W spotkaniu obok dowódcy udział wzięli jego zastępca płk Dariusz Kosowski 
oraz nasz Ksiądz Proboszcz. 
 Spotkanie rozpoczęły Ŝyczenia generała Błazeusza. W krótkich słowach 
podziękował on swoim Ŝołnierzom za odwagę i poświęcenie. śyczył im spokoju, 
radości oraz, przede wszystkim, zdrowia. Zapewnił, Ŝe Ŝołnierze brygady mogą 
liczyć na jego pomoc i wsparcie. Ks. kpt. Przewrocki przekazał poszkodowanym 
Ŝyczenia od Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. W swoim 
własnym przemówieniu podkreślił, Ŝe jego drzwi zawsze stoją otworem. Jak 
stwierdził „o problemach trzeba rozmawiać, nie wolno ich kumulować”. 
 Pobłogosławienie wigilijnych potraw i krótka modlitwa zakończyły 
oficjalną część spotkania. Przy grających cicho kolędach Ŝołnierze przełamali się 
opłatkiem i obdarowali Ŝyczeniami.  

Świąteczne potrawy smakowały wszystkim „jak u mamy”. 
 

 

  



20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 20.12.2012 ----    śołnierze przy wigilijnym stoleśołnierze przy wigilijnym stoleśołnierze przy wigilijnym stoleśołnierze przy wigilijnym stole    
    

 

Ks. kpt. Grzegorz Przewrocki oraz ks. por. Grzegorz Bechta z Orzysza pobłogosławili 
czekające na stołach potrawy. ZłoŜyli najserdeczniejsze Ŝyczenia świąteczne i noworoczne.  
 

[ 

 

Miłym akcentem było wręczenie 
generałowi generałowi generałowi generałowi Piotrowi Piotrowi Piotrowi Piotrowi BłazeuszowiBłazeuszowiBłazeuszowiBłazeuszowi 
oraz ks.ks.ks.ks.    kpt. Przewrockiemukpt. Przewrockiemukpt. Przewrockiemukpt. Przewrockiemu Medali 
Pamiątkowych przez przedstawicieli 
Związku Sybiraków. 

Błogosławieństwo, Ŝyczenia, 
tradycyjne łamanie się opłatkiem 
i grane przez muzyków Orkiestry 
Garnizonowej z GiŜycka kolędy 
wprowadziły wszystkich obecnych 
na spotkaniu wigilijnym 
w prawdziwie świąteczny nastrój.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Kanonik Ksiądz Kanonik Ksiądz Kanonik Ksiądz Kanonik     
Lucjan SzumierzLucjan SzumierzLucjan SzumierzLucjan Szumierz 
proboszcz parafii  
Wszystkich Świętych  
w Kolbuszowej (Fara) 
w dn. 20, 21, 22 
grudnia przygotowywał 
nas na spotkanie 
z Nowonarodzonym 
BoŜym Synem. 
 
„Spuśćcie nam na 
ziemskie niwy Zbawcę 
z niebios, obłoki. Świat 
przez grzechy 
nieszczęśliwy wołał 
w nocy głębokiej.” 

Oczekiwaliśmy przyjścia Pana 
przygotowani poprzez rekolekcje oraz 
Msze Święte Roratnie, które jak 
zawsze były sprawowane codziennie 
rano o godzinie 6.30 (tak, Ŝeby dzieci 
po RORATACH zdąŜyły jeszcze na 
pierwszą lekcję w szkole).  

Przychodziliśmy z 
lampionami, a dzieci przynosiły 
serduszka z wypisanymi swoimi 
imionami. Na zakończenie Mszy Św. 
było losowanie serduszka. Osoba na 
nim wypisana mogła zabrać do domu 
figurkę Maryi- Matki BoŜej, 
by wieczorem móc pomodlić się wraz 
z całą rodziną, a rano odnieść figurkę 
do naszego kościoła, Ŝeby następne 
dziecko mogło wylosować ten 
zaszczyt. 
 



 

 

 

25 grudnia 2012 r. PASTERKA25 grudnia 2012 r. PASTERKA25 grudnia 2012 r. PASTERKA25 grudnia 2012 r. PASTERKA    
    

śłóbek jak zawsze zlokalizowany jest pod ołtarzem, chociaŜ tym razem zupełnie nowy, 
Przepięknie przyozdobiony cały kościół, mnóstwo wiernych, nawet tych, którzy przychodzą 
do Jezusa tylko nocą.  
 
Słuchając kolęd w wykonaniu naszych młodych talentów i włączając się w ich śpiew 
oczekujemy kolejnej rocznicy przyjścia Jezusa na ziemię. Przed pasterką składamy sobie 
wzajemnie Ŝyczenia błogosławionych świąt i dzielimy się opłatkiem we wspólnocie 
parafialnej.  
 
Gromki śpiew: „Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi …” rozpoczyna pasterkę. 
 
Na zakończenie KsięŜa przekazują nam Ŝyczenia: 
 
„Błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych duchowej radości świąt BoŜego 
Narodzenia. Niechaj rodzący się kaŜdego dnia podczas Eucharystii Jezus Chrystus znajdzie 
godne mieszkanie w naszych sercach, gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością. Niech 
nasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską, zdrowiem i pokojem.”  
 
Na pasterce składaliśmy ofiary na Fundusz Obrony śycia. 



KolKolKolKolęęęęda w parafii trwała od 2 stycznia do 9 lutego 2013 roku.da w parafii trwała od 2 stycznia do 9 lutego 2013 roku.da w parafii trwała od 2 stycznia do 9 lutego 2013 roku.da w parafii trwała od 2 stycznia do 9 lutego 2013 roku.    
    

KsięŜa wraz z ministrantami odwiedzali rodziny, Ŝeby nas i nasze mieszkania 
pobłogosławić, zapoznać się z nami i dać się bliŜej poznać parafianom. Jako pamiątkę, 
wszystkie odwiedzane rodziny, oprócz pięknych obrazków z podpisem kolędującego 
Księdza, otrzymały list apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI PORTA FIDEI 
ogłaszający Rok Wiary oraz wskazania duszpasterskie, dekret o odpustach, Ŝyczenia 
świąteczne i noworoczne Biskupa Ełckiego – Jerzego Mazura. Całość pięknie wydana 
przez diecezję ełcką.   

Wizytę duszpasterską przyjęto w 1373 mieszkaniach. Niestety, nie wszystkie 
rodziny oczekiwały na odwiedziny Kapłana. Niektóre po prostu są za granicą ze względu 
na brak pracy w naszym regionie, inne nie wiedzą jeszcze jak cenne jest błogosławieństwo 
kapłańskie. Jest więc wiele do zrobienia we wspólnocie. Nie moŜemy iść do Boga 
w pojedynkę. Mamy wielki obowiązek ewangelizowania naszych bliźnich przez miłość 
wzajemną i świadectwo Ŝycia. Szczególnie tych mieszkających wraz z nami w jednym 
domu, czy w sąsiedztwie.  

 
 

W dniu 3 marca3 marca3 marca3 marca 2013 roku w kościele ewangelicko-augsburskim w GiŜycku, jak co 
roku przed Dniem Kobiet, odbyła się modlitwa w ramach Światowego Dnia ModŚwiatowego Dnia ModŚwiatowego Dnia ModŚwiatowego Dnia Modllllitwyitwyitwyitwy. 
W tym roku program obchodów ŚDM przygotowywany był przez kobiety z Francji. Temat 
tegorocznej modlitwy brzmiał: „Byłem przechodniem a przyjęliście mnie”.  

Wierni z naszej parafii juŜ kolejny raz dołączyli do tej inicjatywy i wspólnie  
z wiernymi parafii ewangelickiej uczestniczyli w liturgii, tym razem przygotowanej przez 
młodzieŜ z tej parafii. 

 

 



 Nasz Proboszcz Nasz Proboszcz Nasz Proboszcz Nasz Proboszcz ––––    Ksiądz kpt. Grzegorz PrzKsiądz kpt. Grzegorz PrzKsiądz kpt. Grzegorz PrzKsiądz kpt. Grzegorz Przewrockiewrockiewrockiewrocki orazorazorazoraz proboszcz parafii 
wojskowej pw. Świętego Kazimierza w Orzyszu – Ksiądz por. Grzegorz BechtaKsiądz por. Grzegorz BechtaKsiądz por. Grzegorz BechtaKsiądz por. Grzegorz Bechta 5 marca5 marca5 marca5 marca 
udzielili błogosławieństwa kolejnym pododdziałom 15 GiŜyckiej Brygady 
Zmechanizowanej rozpoczynającym szkolenie na poligonie w Orzyszu. 

 

 
 
Od początku lutego na poligonie w Orzyszu szkoliły się pododdziały 15 GiŜyckiej Brygady 
Zmechanizowanej. Choć część z nich zakończyła szkolenie wraz z końcem miesiąca, juŜ 
4 marca kolejni Ŝołnierze rozpoczęli „poligon”. Tego dnia na placu apelowym kompleksu 
koszarowego w Orzyszu dowódca brygady, gen. bryg. Piotr Błazeusz oficjalnie rozpoczął 
szkolenie mówiąc:    −−−− śyczę nam wszystkim udanego poligonu i jak najlepszych wyników. 
W marcu na obiektach poligonowych szkoliło się w systemie rotacyjnym ponad 1200 
Ŝołnierzy brygady. Akompaniowały im ryki silników prawie 150 pojazdów.  
 
 

    
    

21 marca 21 marca 21 marca 21 marca ––––    23 marca rekolekcje wielkopostne A.D. 2013.23 marca rekolekcje wielkopostne A.D. 2013.23 marca rekolekcje wielkopostne A.D. 2013.23 marca rekolekcje wielkopostne A.D. 2013.    
    
    
    

Mając wiele obowiązków związanych z pracą Kanclerza Kurii Biskupiej i wykładowcy 
w Seminarium Duchownym w Ełku przybył do naszej parafii, ks. kanonik dr Antoni Skowroński Ŝeby 
przygotować nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wysiłek, który podjął, za słowa, które nam podarował, aby serca 
nasze i naszych dzieci wyrzeźbić, uwraŜliwić na wszelkie zagroŜenia napływające ze świata oraz przepoić 
nadzieją na BoŜe Miłosierdzie. 
    



śołnierze Garnizonu GiŜycko, przedstawiciele słuŜb mundurowych oraz 
sympatycy wojska 28 marca, w Wielki Czwartek, spotkali się w Wojskowym 
Oddziale Gospodarczym na Śniadaniu Wielkanocnym. 

Ksiądz Proboszcz poświęcił wielkanocne potrawy. 
 

 
 

  Gospodarzami spotkania byli: generał brygady Piotr Błazeusz, dowódca 15 GBZ oraz 
pułkownik Andrzej Beta, komendant 24 WOG. Było to największe spotkanie tego rodzaju w GiŜycku, 
bowiem z zaproszenia organizatorów skorzystało około 200 osób. Na sali nie zabrakło przedstawicieli 
lokalnych samorządów, kombatantów, pracowników cywilnych jednostek, przedstawicieli organizacji 
współpracujących z wojskiem. Zebranych przywitał gen. bryg. Piotr Błazeusz. Dowódca 15 GBZ złoŜył 
teŜ Ŝyczenia Ŝołnierzom i ich rodzinom. Szczególne słowa podziękowania za pracę i pomoc 
w rozwiązywaniu trudnych, ludzkich spraw skierował do kapelanów zwracając uwagę, iŜ w Wielki 

Czwartek obchodzimy Dzień Ustanowienia Kapłaństwa.   
 
Ksiądz Proboszcz złoŜył zebranym następujące Ŝyczenia: Moi drodzy nie byłoby nas tutaj, gdyby 

nie zmartwychwstanie Chrystusa. Są to największe święta chrześcijańskie. Zmartwychwstanie Chrystusa 
świętujemy w rodzinach, ale właśnie to jest nasza rodzina, rodzina wojskowa, rodzina giŜycka, do której 
kaŜdy z nas naleŜy. Wspaniale, Ŝe moŜemy w ten sposób się spotykać i uczcić Chrystusa, który 
zmartwychwstał, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Pragniemy dzisiaj składać sobie 
wzajemnie Ŝyczenia, abyśmy kiedyś i my zmartwychwstali. Ta nadzieja jest dla nas wspaniałą nadzieją, 
bo to co dokonujemy na ziemi, jest tylko przejściem. Jeden człowiek, wielki myśliciel, powiedział, 
Ŝe jesteśmy tylko przechodniami na ziemi, dlatego niech ta radość ze zmartwychwstania Chrystusa będzie 
naszą radością, naszych rodzin, byśmy mogli w zdrowiu, w pokoju i szczęśliwości przeŜywać Święta 

Wielkanocne.  



Czas Triduum PaschalnegoCzas Triduum PaschalnegoCzas Triduum PaschalnegoCzas Triduum Paschalnego                                                                                                                Wielki CzwartekWielki CzwartekWielki CzwartekWielki Czwartek    

    

  

    

    

Wielkoczwartkowa Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Wielkoczwartkowa Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Wielkoczwartkowa Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Wielkoczwartkowa Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem 
Księdza Proboszcza jednocKsiędza Proboszcza jednocKsiędza Proboszcza jednocKsiędza Proboszcza jednoczy całą parafię wokół stołu Pańskiego.zy całą parafię wokół stołu Pańskiego.zy całą parafię wokół stołu Pańskiego.zy całą parafię wokół stołu Pańskiego.    

Kochamy naszych Kapłanów i w święto ustanowienia 
Sakramentu Kapłaństwa moŜemy im to okazać obdarowując 

kwiatami 

 

A OnA OnA OnA Oni, si, si, si, słuŜą  łuŜą  łuŜą  łuŜą  jak Jezusjak Jezusjak Jezusjak Jezus,,,,    umywająumywająumywająumywającccc    nam noginam noginam noginam nogi....    



Wielki PiątekWielki PiątekWielki PiątekWielki Piątek    !  Godz.15.00 !  Godz.15.00 !  Godz.15.00 !  Godz.15.00 ––––    Droga Droga Droga Droga KrzyŜowaKrzyŜowaKrzyŜowaKrzyŜowa    

    

    

    

KRZYRZU  CHRYSTUSA  BĄDŹśE  POCHWALONYKRZYRZU  CHRYSTUSA  BĄDŹśE  POCHWALONYKRZYRZU  CHRYSTUSA  BĄDŹśE  POCHWALONYKRZYRZU  CHRYSTUSA  BĄDŹśE  POCHWALONY    
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PAN  JEZUS PAN  JEZUS PAN  JEZUS PAN  JEZUS ZŁOZONY  W  GROBIEZŁOZONY  W  GROBIEZŁOZONY  W  GROBIEZŁOZONY  W  GROBIE    

    

    

Wielka Sobota.Wielka Sobota.Wielka Sobota.Wielka Sobota.    Liturgia rozpoczęła się o 20.00Liturgia rozpoczęła się o 20.00Liturgia rozpoczęła się o 20.00Liturgia rozpoczęła się o 20.00    

Pragniemy Ŝyć dla Ciebie, Panie, 
w ofierze dać Ci nasze Ŝycie. 
Z darami chleba oraz wina chciej przyjąć 
wszystko, czym jesteśmy 

Pragniemy Ŝyć dla Ciebie, Panie, 
i słuchać zawsze Twego głosu. 
Nie oglądając się za siebie zanurzyć się 
w prawdziwym Ŝyciu. 

Pragniemy zawsze Ŝyć, tak jak Maryja, 
niedościgniona, najlepsza Matka, ta co 
zwycięŜa świat miłością i niesie wszystkim 
swoje Ŝycie płynące wprost z Nieba. 

Pragniemy Ŝyć dla Ciebie, Panie, i złoŜyć 
Ci na tym ołtarzu radości troski i nadzieje, 
którymi Ŝyją nasze serca. 

Pragniemy Ŝyć dla Ciebie, Panie, słów 
Twoich zapaleni Ŝarem, by kaŜdy człowiek 
mógł doświadczyć Ŝywego ognia Twej 
miłości.  

Pragniemy zawsze Ŝyć, tak jak Maryja, 
niedościgniona, najlepsza Matka, ta co 
zwycięŜa świat miłością i niesie wszystkim 
swoje Ŝycie płynące wprost z Nieba. 



Wielka Niedziela Wielka Niedziela Wielka Niedziela Wielka Niedziela ––––Zmartwychwstanie PańsZmartwychwstanie PańsZmartwychwstanie PańsZmartwychwstanie Pańskie kie kie kie     

Alleluja ! Jezus Ŝyje !!!Alleluja ! Jezus Ŝyje !!!Alleluja ! Jezus Ŝyje !!!Alleluja ! Jezus Ŝyje !!!    

Ta wielkanocna wieść poruszyła ziemię, wstrząsnęła wiecznością.  

Jest to bowiem niezwykła paschalna wiadomość niosąca nadzieję, wiarę Ŝe Ŝycie mocniejsze 
jest od śmierci, miłość bardziej trwała od grzechu.  

Idźmy zatem razem z trzema niewiastami do grobu, aby przeŜyć radość wiary, dotknijmy 
Zmartwychwstałego Pana za Tomaszem, aby rozproszyć wątpliwości i nieufność, usiądźmy 
przy Eucharystycznym Stole wraz z uczniami w Emaus by serce w nas mocniej „zapałało” ! 

śyczymy sobie by Pascha naszego Pana była mocą dla kaŜdego z nas – uczniów Chrystusa 
– nieustanną radością wędrowania przez Ŝycie w świetle Jego Zmartwychwstania. 

 

Niedziela BoŜego Miłosierdzia w naszej ParafiiNiedziela BoŜego Miłosierdzia w naszej ParafiiNiedziela BoŜego Miłosierdzia w naszej ParafiiNiedziela BoŜego Miłosierdzia w naszej Parafii        

 

7 kwietnia o godzinie 15.00 - Godzinie Godzinie Godzinie Godzinie 
Miłosierdzia Miłosierdzia Miłosierdzia Miłosierdzia spotkaliśmy się, Ŝeby prosić 
Boga o miłosierdzie dla nas i całego 
świata. Uroczyście, przed Najświętszym 
Sakramentem odśpiewaliśmy Koronkę do 
BoŜego Miłosierdzia oraz rozwaŜaliśmy 
myśli św. siostry Faustyny. 

 

Jan Paweł II w dn. 17 sierpnia 2002 
modlił się: 
 
„BoŜe, Ojcze miłosierny, który objawiłeś 
swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 
Chrystusie i wylałeś ją ma nas w Duchu 
Świętym, Pocieszycielu, Tobie 
zawierzamy dziś losy świata i kaŜdego 
człowieka. Pochyl się nad nami 
grzesznymi, ulecz naszą słabość, 
przezwycięŜ wszelkie zło, pozwól 
wszystkim mieszkańcom ziemi 
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby 
w Tobie, trójjedyny BoŜe, zawsze 
odnajdywali źródło nadziei. Ojcze 
przedwieczny dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twojego Syna, 
miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata ! Amen 



DROGA ŚWIATŁADROGA ŚWIATŁADROGA ŚWIATŁADROGA ŚWIATŁA    – 11 maja 2013 roku 

 
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Człowiek ma w ciągu swego Ŝycia dokonać wolnego, świadomego wyboru, za który poniesie 
odpowiedzialność na doczesność i na wieczność.” 
Niektórzy dysponując czasem w ten piękny, pogodny wieczór wybrali wspólną modlitwę, 
rozwaŜanie fragmentów Ewangelii, a inni … 

Dziękuję Ci Panie Jezu za to, Ŝe czekasz na nas w niebie, na wszystkichna wszystkichna wszystkichna wszystkich, 
poniewaŜ kochasz nas wszystkich. 

 

„Czasami wydaje nam 
się, Ŝe Ciebie nie ma, 
Panie Jezu. Jesteśmy 
bezradni, przestraszeni, 
pochyleni ku ziemi. 
Szukamy Ciebie nie tam, 
gdzie trzeba; nie tam 
gdzie jesteś naprawdę.  

DopomóŜ nam widzieć 
Ciebie kaŜdego dnia tam, 
gdzie Ty jesteś, abyś 
mógł zmartwychwstać 
w kaŜdym z nas.” 



12 maja 2013 r.12 maja 2013 r.12 maja 2013 r.12 maja 2013 r.    WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE     
DDDDzieńzieńzieńzień    I KomunI KomunI KomunI Komuniiiii Świętej dzieci w ni Świętej dzieci w ni Świętej dzieci w ni Świętej dzieci w naszej parafii aszej parafii aszej parafii aszej parafii     

    

 

 

 

 

 

Pierwszy raz do Komunii ŚwPierwszy raz do Komunii ŚwPierwszy raz do Komunii ŚwPierwszy raz do Komunii Świętej przystąpiło w 2013 roku 52iętej przystąpiło w 2013 roku 52iętej przystąpiło w 2013 roku 52iętej przystąpiło w 2013 roku 52    dziecidziecidziecidzieci. 
 

„…Dzisiaj po raz pierwszy przyjmiecie do swojego serca 
Chrystusa … to wydarzenie wpisze się głęboko w Waszą 

pamięć… Kiedyś te komunie święte nieco inaczej wyglądały. 
Kiedyś to po Mszy św. komunijnej na plebanii był pączek 
i kakao, i to było wielkie wydarzenie. Natomiast dzisiaj 
zobaczcie, zobaczycie jak bardzo inaczej przeŜywamy 
zewnętrznie tę komunię świętą. Z wielkim splendorem. 

To dobrze, Ŝe chcemy podkreślić, Ŝe jest to wyjątkowy dzień 
… I zobaczycie, kochane Dzieci, Ŝe za kilka lat ten dzień 

będziecie bardzo dobrze pamiętać… 
… I drogie Dzieci, jak dzisiaj przymiecie Pana Jezusa 

do swojego serca, to się nie rozglądajcie na boki, 
nie rozglądajcie się na kamery, tylko klęknijcie sobie cichutko 
i pomódlcie się, aby Panu Jezusowi podziękować, Ŝe zechciał 

przyjść do Waszego serca i powiedzcie tak jak Tarsycjusz: 
Panie Jezu teraz juŜ jesteś bezpieczny w moim sercu, …bo ja 

mam serce czyste i bardzo Cię kocham i pragnę Cię kochać 
i pragnę Cię często przyjmować …” – powiedział do dzieci 

Ksiądz Proboszcz. 


