
18 września 2013 roku18 września 2013 roku18 września 2013 roku18 września 2013 roku uczciliśmy bohaterów i ofiary agresji sowieckiej na Polskęuczciliśmy bohaterów i ofiary agresji sowieckiej na Polskęuczciliśmy bohaterów i ofiary agresji sowieckiej na Polskęuczciliśmy bohaterów i ofiary agresji sowieckiej na Polskę, 

która rozpoczęła się 17.IX.1939 roku. Uroczystości patriotyczne z udziałem kompanii honorowej wojska, 
władz samorządowych, przedstawicieli wojska, organizacji i związków środowisk kombatanckich, 
społecznych, organizacji i partii politycznych oraz  przedstawicieli szkół rozpoczęły się Mszą św. 
w naszym kościele i kontynuowane były pod pomnikiem poświęconym Ŝołnierzom AK i  Sybirakom. 
Mszę św. celebrował ksiądz proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki, który w homilii powiedział 
o najeźdźcach: „wyrzucili Boga ze swoich serc, z Ŝycia narodowego i społecznego, a to zaowocowało wyrzucili Boga ze swoich serc, z Ŝycia narodowego i społecznego, a to zaowocowało wyrzucili Boga ze swoich serc, z Ŝycia narodowego i społecznego, a to zaowocowało wyrzucili Boga ze swoich serc, z Ŝycia narodowego i społecznego, a to zaowocowało 
znieczulicą, okrucieństwem, masowymi deportacjami i egzekucjamiznieczulicą, okrucieństwem, masowymi deportacjami i egzekucjamiznieczulicą, okrucieństwem, masowymi deportacjami i egzekucjamiznieczulicą, okrucieństwem, masowymi deportacjami i egzekucjami”. Po Eucharystii cierpienia „Sybiraków” 
przybliŜył prezes Związku Sybiraków w GiŜycku Michał Jasudowicz. We Mszy św. i uroczystościach 
towarzyszących obchodom wziął teŜ udział proboszcz Parafii Prawosławnej św. Anny w GiŜycku – 
ks. mitrat Jerzy Senejko. Uroczystości przy pomniku rozpoczęto wciągnięciem flagi na maszt, a następnie 
odbył się apel poległych i salwa honorowa. Były teŜ przemówienia okolicznościowe oraz symbolizujące 
naszą pamięć i miłość kwiaty od wielu delegacji. 

 



W piątek, 20 września 20 września 20 września 20 września 2013 roku 2013 roku 2013 roku 2013 roku rodziny 
Ŝołnierzy poległych w misjach poza granicami 
kraju, przedstawiciele władz samorządowych, 
Ŝołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej oraz 
dowódcy jednostek wojskowych z całej Polski, 
w ramach trwających w Wilkasach Warsztatów 
Integracyjnych dla Rodzin Poległych śołnierzy, 
uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w intencji 
poległych Ŝołnierzy, którą koncelebrowali: 
Dziekan Wojsk Lądowych ks. prałat pułkownik 

Marek Karczewski i nasz proboszcz ks. kapitan Grzegorz Przewrocki. Ks. Proboszcz w homilii nawiązał 
do nazwy Stowarzyszenia Rodzin Poległych śołnierzy – „Pamięć i Przyszłość” oraz przedstawił treść 
listu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka skierowanego do rodzin poległych bohaterów. 
Na zakończenie Mszy św., wzorem poprzedniego spotkania z 2 lipca 2013 roku, zapalono znicze 
poświęcone tym, którzy stracili Ŝycie na misjach poza granicami państwa. 

 

 

 



„Wielką łaską dla naszej diecezji będzie 
przyjęcie Obrazu Matki BoŜej 
Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku 
Nawiedzenia. Czas przygotowania 
i pierwszych tygodni nawiedzenia 
przypada w Roku Wiary, stąd 
obraliśmy hasło: Maryjo, bMaryjo, bMaryjo, bMaryjo, bądź nam ądź nam ądź nam ądź nam 
Przewodniczką w wierze!Przewodniczką w wierze!Przewodniczką w wierze!Przewodniczką w wierze!” – w liście 
do diecezjan pisał Biskup Jerzy Mazur.  

MaryjaMaryjaMaryjaMaryja w znaku Jasnogórskiego 
Wizerunku 21 września 2013 roku 
rozpoczęła pielgrzymkę po diecezji ełckiej. 
Uroczyste powitanie i Eucharystia na 
placu obok konkatedry pw. św. 
Aleksandra w Suwałkach, gdzie 
proboszczem jest ks. prał. Kazimierz 
Gryboś - budowniczy naszego Kościoła 
i świątyni, organizator i przewodnik 
pielgrzymek pieszych do tronu Maryi 
na Jasną Górę, rozpoczęły modlitewną 
sztafetę wszystkich parafii diecezji. 

Mszy Świętej przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. 

Homilię wygłosił metropolita przemyski abp Józef Michalik, w której z niepokojem odnotował, 
Ŝe chrześcijanie w Europie coraz bardziej wstydzą się własnych symboli wiary. Mszę św. koncelebrowało 
36 biskupów z Polski i z zagranicy, oraz kilkuset kapłanów. Na uroczystości tłumnie zgromadzili się 
wierni, w tym przedstawiciele z naszej wspólnoty parafialnej wraz z księdzem Proboszczem.  

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gołdapi wykonali symboliczne łodzie, które na 
zakończenie uroczystości wydawane były delegacjom wszystkich parafii przez biskupów zgromadzonych 
na uroczystości. Nasza delegacja (Ks. Proboszcz, Pani Ewa Czernel i Pani Krystyna Załęczna) otrzymała 
symboliczną łódź z rąk ks. arcybiskupa Józefa Michalika, który dwadzieścia lat temu, jako nowo 
mianowany metropolita przemyski, udzielił święceń kapłańskich naszemu Proboszczowi – wówczas 
diakonowi Grzegorzowi Przewrockiemu.        

    

Napis na Ŝaglu: 

Maryjo bądź nam Przewodniczką w wierze ! 
Napis na łodzi:  

PEREGRYNACJA OBRAZU 
MATKI BOśEJ JASNOGÓRSKIEJ W ŚWIĘTYM WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

Diecezja Ełcka 21 września 2013 – 9 czerwca 2014    

Peregrynacja wizerunku Matki BoŜej w naszej 
Wspólnocie będzie miała miejsce 16 marca 2014 roku. 
Łódź oczekuje na nasze modlitwy, dziękczynienia i prośby 
składane do NMP Królowej Polski. 

 



 Kapelani Ordynariatu Polowego wraz z biskupem polowym Józefem Guzdkiem rozpoczęli 23 września 
2013 roku rekolekcje na Jasnej Górze. Przed Cudownym Obrazem Matki BoŜej Częstochowskiej 
duszpasterze wojskowi – w ich liczbie nasz Proboszczw ich liczbie nasz Proboszczw ich liczbie nasz Proboszczw ich liczbie nasz Proboszcz – oraz kapelani StraŜy Granicznej, Policji, Biura 
Ochrony Rządu zawierzyli Maryi wszystkich Polaków na wszystkich kontynentach, którzy słuŜą naszej 
Ojczyźnie jako Ŝołnierze, jako ci, którzy tej ojczyzny bronią od początku aŜ do końca.  
Za pośrednictwem telewizji TRWAM, mogliśmy łączyć się na modlitwie podczas Apelu Jasnogórskiego. 
 

 

Kościół w październiku ozdobiono nowymi logo parafii 
i XV GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy 
Czarnego a ministranci otrzymali nowe, uroczyste stroje. 

 



 

 

W piątek 11 października 2013 r. 

pogoda była piękna.  

Po róŜańcu, który w październiku 

codziennie odmawiamy przed 

Najświętszym Sakramentem (kaŜdego dnia 

prowadzi go inna grupa osób: dzieci, młodzieŜ 

KSM, RóŜe śywego RóŜańca, ministranci, 

księŜa, ruch Focolari) i po Mszy św., 

poszliśmy na wzgórze św. Brunona 

odprawiając na tym szlaku ostatnią 

w tym roku Drogę KrzyŜową.  

W drodze powrotnej odmówiliśmy 

koronkę do BoŜego Miłosierdzia. 

 

 

Było to w przeddzień sobotniej – 

światowej modlitwy róŜańcowej 

prowadzonej przez Ojca Świętego 

z Watykanu w łączności z wieloma 

sanktuariami maryjnymi świata (w tym 

z Częstochowy), poprzedzającej 

zawierzenie świata Maryi w znaku 

Figury Fatimskiej, którego w obecności 

licznych pielgrzymów dokonał PapieŜ 

Franciszek 13 października 2013 r. na 

Placu Św. Piotra w Rzymie.  

 



 

19 października 2013 roku, w liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
w naszym kościele była sprawowana Msza św. o trzeźwość dla członków wspólnoty 
anonimowych alkoholików i potrzebne łaski z racji 25-lecia istnienia grupy „AA” 
w GiŜycku. Świątynia była wypełniona wiernymi. 

„25 lat to jubileusz, ale jest to jubileusz bardzo trudniej drogi, wytrwanie w postanowieniu. 
KaŜdy dzień to dokonanie wyboru między tym co dobre a co złe. KaŜdy dzień to stawianie 
sobie wymagań. (…) Dzisiejsza rocznica jest wielkim świętem tych, którzy walczą 
z nałogiem i tych, którzy Ŝyli w otoczeniu alkoholika. Warto iść drogą wolności, iść drogą 
abstynencji. Podejmujcie z odwagą ten wysiłek. Miejcie odwagę powiedzieć: nie piję, jestem 
człowiekiem wolnym. Szukajcie siły w Eucharystii, częstej spowiedzi i komunii świętej. 
(…) Bo kochać to znaczy powstawać, z upadku, ze słabości, z nałogu, z grzechu. (…)” - 
do licznie zgromadzonych w to sobotnie popołudnie wiernych mówił w homilii ks. Adam.  

Na dziękczynienie po komunii św. nasz zespół muzyczny, który swoim śpiewem ubogacił 
liturgię, dodając otuchy do dalszej pracy nad sobą wszystkim obecnym, zaśpiewał kanon:  

„Będę śpiewał Tobie Mocy moja, Ty BoŜe jesteś mą Nadzieją, Tobie ufam i bać się nie będę”. 

    

Niedziela Misyjna Niedziela Misyjna Niedziela Misyjna Niedziela Misyjna 
20.X.201320.X.201320.X.201320.X.2013    

Rozpoczął się Rozpoczął się Rozpoczął się Rozpoczął się 
TydzieTydzieTydzieTydzień Misyjny, ń Misyjny, ń Misyjny, ń Misyjny, 
aaaa    hasłem są słowa:hasłem są słowa:hasłem są słowa:hasłem są słowa:    

Miłosierdzie BoŜe dla Miłosierdzie BoŜe dla Miłosierdzie BoŜe dla Miłosierdzie BoŜe dla 
całego światacałego światacałego światacałego świata....    

Oto dekoracja, która Oto dekoracja, która Oto dekoracja, która Oto dekoracja, która 
przypominaprzypominaprzypominaprzypominała namła namła namła nam    

oooo    misjach misjach misjach misjach 
iiii    misjonarzach oraz misjonarzach oraz misjonarzach oraz misjonarzach oraz 
bł.bł.bł.bł.    Janie Pawle IIJanie Pawle IIJanie Pawle IIJanie Pawle II, , , , 

przed jego przed jego przed jego przed jego 
liturgicznym liturgicznym liturgicznym liturgicznym 

wspomnieniem.wspomnieniem.wspomnieniem.wspomnieniem.    



Bł. Jan Paweł II Bł. Jan Paweł II Bł. Jan Paweł II Bł. Jan Paweł II ––––    niebawem ogłoszony będzie świętym.niebawem ogłoszony będzie świętym.niebawem ogłoszony będzie świętym.niebawem ogłoszony będzie świętym.    

Nasza młNasza młNasza młNasza młodzieŜ z II LO pamiętała o wspomnieniu błogosławionego odzieŜ z II LO pamiętała o wspomnieniu błogosławionego odzieŜ z II LO pamiętała o wspomnieniu błogosławionego odzieŜ z II LO pamiętała o wspomnieniu błogosławionego 
iiii    przygotowała montaprzygotowała montaprzygotowała montaprzygotowała montaŜŜŜŜ    słowno słowno słowno słowno ––––    muzyczny poświęcony Jego pamięci.muzyczny poświęcony Jego pamięci.muzyczny poświęcony Jego pamięci.muzyczny poświęcony Jego pamięci.    

    

„„„„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagaliMusicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagaliMusicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagaliMusicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali...."""" 

 
Ks. Proboszcz z gKs. Proboszcz z gKs. Proboszcz z gKs. Proboszcz z gruprupruprupąąąą    młodzieŜymłodzieŜymłodzieŜymłodzieŜy, która, która, która, która    wrazwrazwrazwraz    z z z z katechetką katechetką katechetką katechetką ––––    paniąpaniąpaniąpanią        Ewą i katechetą Ewą i katechetą Ewą i katechetą Ewą i katechetą ––––    ks. ks. ks. ks. WojciechemWojciechemWojciechemWojciechem    

przygotowałaprzygotowałaprzygotowałaprzygotowała    wwwwspomnienie o bł. Janie Pawle II.spomnienie o bł. Janie Pawle II.spomnienie o bł. Janie Pawle II.spomnienie o bł. Janie Pawle II.    



Koledzy pamiętali o Mariuszu DeptuleKoledzy pamiętali o Mariuszu DeptuleKoledzy pamiętali o Mariuszu DeptuleKoledzy pamiętali o Mariuszu Deptule,,,,    kkkktóry tóry tóry tóry ssssłuŜył w 15 GiŜyckiej Brygadzie ZmechanizowałuŜył w 15 GiŜyckiej Brygadzie ZmechanizowałuŜył w 15 GiŜyckiej Brygadzie ZmechanizowałuŜył w 15 GiŜyckiej Brygadzie Zmechanizowanej im. nej im. nej im. nej im. 
Zawiszy CzarnegoZawiszy CzarnegoZawiszy CzarnegoZawiszy Czarnego    iiii wwwwraz z Ŝołnierzami brygady pełnił słuŜbę w Afganistanie podczas X Zmiany raz z Ŝołnierzami brygady pełnił słuŜbę w Afganistanie podczas X Zmiany raz z Ŝołnierzami brygady pełnił słuŜbę w Afganistanie podczas X Zmiany raz z Ŝołnierzami brygady pełnił słuŜbę w Afganistanie podczas X Zmiany 
Polskiego KontyngentuPolskiego KontyngentuPolskiego KontyngentuPolskiego Kontyngentu. Odszedł tragiczni. Odszedł tragiczni. Odszedł tragiczni. Odszedł tragicznie e e e na wieczną na wieczną na wieczną na wieczną słuŜbęsłuŜbęsłuŜbęsłuŜbę    dwa lata temu dwa lata temu dwa lata temu dwa lata temu mając zaledmając zaledmając zaledmając zaledwie wie wie wie 28 lat.28 lat.28 lat.28 lat.    

    

24 października o godz. 10.00 Mszą św. którą sprawował ks. kapelan – nasz Proboszcz, uczczono pamięć 
poległego Ŝołnierza. Uczestniczyli w niej i ofiarowywali Bogu swoją modlitwę najbliŜsi Ŝołnierza, 
koledzy, dowódcy giŜyckich jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele władz miejskich oraz szkół. 

    


