
W przeddzień Wszystkich Świętych Ŝołnierze 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej – 
nasi parafianie – zapalili znicze oraz złoŜyli kwiaty pod KrzyŜem Katyńskim 
na Cmentarzu Komunalnym w GiŜycku. 
 

  
 
śołnierze pamiętali teŜ o swoim zmarłym dowódcy – gen. bryg. Witoldzie Poluchowiczu 
– składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą byłego dowódcę 15 Brygady. 
 

 



 

Wieczorem 2.11.2013 r., w Dniu Zadusznym, nasza świątynia wypełniła się bardzo licznie 
przybyłymi wiernymi. Zaproszeni przez Księdza Proboszcza przyszliśmy modlić się za naszych drogich 
zamarłych. Mszę św. koncelebrowali wszyscy nasi kapłani: Ks. Proboszcz – za wszystkich zmarłych 
z naszej parafii, za Ŝołnierzy, którzy zginęli na misjach poza granicami naszego kraju, walcząc o pokój 
dla świata; Ks. Adam – za tych, którzy odeszli w minionym roku, a Ks. Wojciech – za zmarłych 
polecanych w wypominkach.  

W płomiennym kazaniu Ks. Proboszcz przypomniał nam, Ŝe śmierć nie jest ostatecznym końcem 
i przeznaczeniem człowieka, Ŝe po 
śmierci wchodzimy w świat 
zmartwychwstania. Zachęcał byśmy 
zastanowili się co po nas zostanie, jak 
będą wspominać nas ci, którzy przyjdą 
po nas. Jak postępować i Ŝyć by 
spotkać kiedyś Boga i naszych 
bliskich ? Usłyszeliśmy teŜ odpowiedź 
na te zasadnicze pytania: „Znasz „Znasz „Znasz „Znasz 
przykazania przykazania przykazania przykazania ––––    zachzachzachzachowuj je”.owuj je”.owuj je”.owuj je”.  

Na nowo odkrywaliśmy, jak wiele 
zawdzięczamy tym, którzy odeszli, 
jaki ślad pozostawili po sobie oraz, 
Ŝe dobrą rzeczą jest modlić się za 
zmarłych.  

W sposób szczególny wspominaliśmy tych, którzy odeszli do Pana w minionym roku. 
Rodziny, zaproszone podczas pogrzebów przez kapłanów, przyniosły znicze, by zapalić je przed 
ołtarzem na znak pamięci modlitewnej o zbawienie duszy drogich nam zmarłych. Przed ofiarowaniem, 
przy dźwiękach organów, zapalaliśmy znicze od gromnic zapalonych przez Ks. Wikariuszy od paschału 
i po odczytaniu przez Ks. Proboszcza daty śmierci, imienia i nazwiska zmarłych z naszej wspólnoty 
w minionym roku, procesyjnie rodziny przynosiły znicz do stopni ołtarza.  

Tak wielu odeszło 
w minionym roku. 
Będziemy wspominać ich 
i innych, drogich nam 
naszych zmarłych, 
szczególnie w listopadzie 
modląc się za nich na 
róŜańcu, wspominając 
w wypominkach, 
we Mszy św., oraz 
nawiedzając cmentarze.



 

11 listopada11 listopada11 listopada11 listopada,,,,    w Święto Niepodległościw Święto Niepodległościw Święto Niepodległościw Święto Niepodległości, wzięliśmy udział w uroczystej Mszy św. ogólno miejskiej, 
w sanktuarium św. Brunona, a po niej zostały złoŜone kwiaty bohaterom walk o naszą wolność. 
Kaznodzieja – ksiądz prałat kpt. dr Zdzisław Mazur przypomniał nam historię walk o niepodległość 
i zaapelował o odpowiedzialność za Polskę. Demokracja wiąŜe się z przeprowadzaniem wyborów 
do róŜnych szczebli władzy. Jest to jak zasiew w naszą ojczystą glebę, a zdarza się, Ŝe siejemy kąkol.  

 
 

12 LISTOPADA 201312 LISTOPADA 201312 LISTOPADA 201312 LISTOPADA 2013 w salce parafialnej odbyło się spotkanie członków DZIAEŁA NIEUSTANNEJ 
NOWENNY UCZNIÓW JEZUSA z naszej parafii (98 osób naleŜy do DNNUJ). Członkowie podczas 
tego spotkania otrzymali terminy i intencje modlitwy na kolejny rok kościelny. Koordynator – Stanisława 
śołądź zachęciła wszystkich do udziału w uroczystej inauguracji w dniu 30 listopada, któremu 
przewodniczyć będzie Pasterz diecezji ełckiej. 

 
 

 



Organista –Jakub z zespołem dziecięcym śpiewają pieśń na wejście podczas niedzielnej 
Mszy św. 17.11.2013 roku, w czasie której kolejni ministranci, dobrze przygotowani do 
posługi przez ks. Adama, pobłogosławieni zostaną przez Księdza Proboszcza i będą mogli 
usługiwać przy ołtarzu, nosić strój ministranta i przede wszystkim zobowiąŜą się swoim 
Ŝyciem zawsze świadczyć o tym, Ŝe są uczniami Pana Jezusa. 

 
Nowi ministranci to: 

DOMINIK,   ERYK   JAKUB 


