
 

 

 

Trwa Biały Tydzień, a tu 13 maja w zakrystii 
pojawiły się nowe meble, dokonano odnowienia 
ścian.  

Przygotowujemy się do odpustu parafialnego i XX 
rocznicy święceń Proboszcza (ks. Adam mocno 
zaangaŜowany w przygotowania). 

MłodzieŜ przed bierzmowaniem ćwiczy pod 
troskliwym okiem ks. Szymona, Ŝeby dobrze 
wypaść podczas wizyty nowego Księdza Biskupa 
Józefa Guzdka. 

Scholka wyśpiewuje coraz to nowe pieśni, a dzieci 
pierwszokomunijne gorliwie uczestniczą 
w Mszach świętych, Nowennie do Ducha 
Świętego i NaboŜeństwach Majowych. 

Chlebki zostały po wczorajszej I komunii świętej. 
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Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.Nikt nie moŜe powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.    

Modliliśmy się o dary Ducha Świętego i  o to, abyśmy przez dobre postępowanie dawali świadectwo, 
Ŝe naszym Panem jest Jezus Chrystus.  

Głównej Mszy Świętej odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył Ksiądz Proboszcz, a nauki tego dnia 
głosił – Ks. Grzegorz Bechta z parafii wojskowej w Orzyszu. 

 

W czasie tej Mszy Świętej dziękowaliśmy teŜ Panu Bogu za XX lat kapłaństwa naszego Proboszcza 
Ks. Grzegorza Przewrockiego, który powiedział Panu Bogu „tak” 19 maja 1993 roku. Dokładnie 
w Zesłanie Ducha Swiętego przypadł więc ten jubileusz. Parafianie pamietali i Ŝyczyli Księdzu m.in.: 

aby zawsze, mimo napotykanych na drodze swojej posługi trudności, pamiętał, Ŝe jest narzędziem Jezusa, 
przez które otacza On nas – wiernych swoją bezgraniczną miłością i aby Ten, który Go powołał, obdarzył 
teŜ łaskami, których najbardziej potrzebuje, by jeszcze pełniej realizować swoje powołanie.  

śyczeniom nie było końca: słuŜba liturgiczna ołtarza, KSM, dzieci, katechetki, schola młodzieŜowa, 
Burmistrz Miasta GiŜycko, Starosta GiŜycki, ruch Focolari, przyjaciele Księdza z Kanady, gdzie był 
proboszczem parafii i Rada Parafialna w imieniu wszystkich parafian. 

 



Licznie zgromadzili się wierni . Dzieci pierwszokomunijne – w albach. 

 

Masz święta koncelebrowana przez pięciu kapłanów (jak w katedrze). 

 



Uroczysta procersja w blasku słońca i lekkim powiewie wiatru.  

 

 



 20 maja 2013 r. Bierzmowanie  

Święto Matki Kościoła 

 

MsMsMsMsza święta koncelebrowana.za święta koncelebrowana.za święta koncelebrowana.za święta koncelebrowana.    

    

    

 

„Ekscelencjo, Drogi nasz Pasterzu ! 

Pragniemy Waszą Ekscelencję serdecznie powitać w tej świątyni 

w imieniu całej, od niedawna powiększonej, wspólnoty parafialnej. 

Cieszymy się bardzo, że Ksiądz Biskup znalazł czas i pomimo niemałej 

odległości oraz wielu obowiązków, nawiedza nas na naszej mazurskiej ziemi.  

To szczególne święto Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii. Wczoraj 

przeżywaliśmy odpust parafialny i radowaliśmy się z XX rocznicy święceń 

kapłańskich naszego księdza proboszcza, składając Bogu dziękczynienie za jego 

kapłańskie życie; dzisiaj mamy szczęście gościć wśród nas Waszą Ekscelencję.  

W Roku Wiary oczekujemy od Księdza Biskupa umocnienia słowem 

Bożym, sakramentami i udzielenia pasterskich rad oraz ojcowskich upomnień 

i wskazówek. 

Życzymy miłego pobytu oraz wszelkich łask od Jezusa Chrystusa – 

najwyższego Pasterza przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny – Matki 

Kościoła. Szczęść Boże !” 
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