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Dekoracja adwentowa w 
sposób bardzo okazały 
podkreśliła ten czas 
naszego przygotowania 
i radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W przeddzień święta Niepokalanego Poczęcia NMP – 7 grudnia 2013 roku – wspólnota 
ruchu Focolari – Dzieła Maryi obchodziła 70-cio lecie powstania ruchu, który do GiŜycka 
zawitał 20 lat temu. Jego członkowie starają się na co dzień Ŝyć Ewangelią i na 
spotkaniach dzielić się owocami takiego stylu Ŝycia. Spotkania w naszej parafii odbywają 
się regularnie, obecnie w pierwszą sobotę kaŜdego miesiąca (oprócz wakacji). Zaproszony 
na nie jest kaŜdy, kto w swoim Ŝyciu chce urzeczywistniać Testament Jezusa 
„…aby wszyscy stanowili jedno…”(J.17,21), Ŝyjąc Ewangelią na co dzień. 
 

 



Przez cały okres adwentu dzieci uczestniczące w porannej (6.30) Mszy św. – 
RORATNIEJ przynosiły serduszka z wypisanymi swoimi imionami. Po 
Mszy św. odbywało się losowanie serduszka i wylosowane dziecko zabierało 
do swojego domu figurkę Maryi, Ŝeby jutro rano ją odnieść, postawić na 
ołtarzu na czas Mszy św., a po niej kolejne dziecko losowało ten przywilej. 

 

Rekolekcje przygotowujące nas do BoŜego Narodzenia 
w dniach 19, 20, 21 grudnia 2013 roku przeprowadził 

ks. Sławomir Kudrawiec  

 

Harcerze przynieśli nam ŚWIATŁO BETLEJEMSKIE,  
które zabieraliśmy do naszych domów. 

Dnia 14 grudnia 2013 roku Biskup Polowy Wojska 
Polskiego Jerzy Guzdek zwrócił się z apelem do diecezjan 
i kapelanów o organizację Mszy Świętych i modlitw 
w intencji poległych i zmarłych Ŝołnierzy oraz 
funkcjonariuszy słuŜb mundurowych. Wyznaczono datę 
modlitwy – 21  grudnia 2013 roku. Dwa lata temu, tego 
dnia, miał miejsce najtragiczniejszy zamach na polskich 
Ŝołnierzy X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Afganistanie.  

Na apel Biskupa Polowego odpowiedzieli 
teŜ wierni GiŜycka, prowadzeni przez 
swojego kapelana. W duchowej łączności 
z katedrą Polową Wojska Polskiego 
w naszym kościele 21 grudnia odbyła się 
Msza Święta w intencji zmarłych i poległych 
Ŝołnierzy. Mszę Świętą celebrował 
Proboszcz ks. kpt. Grzegorz Przewrocki. 
Wśród wiernych w kościele znajdowało się 
duŜo Ŝołnierzy, z których większość 
przyszła z rodzinami.  

Wielu z przybyłych brało udział w misjach poza granicami kraju, w tym w X Zmianie Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.  
Po zakończeniu Mszy Świętej Szef Sekcji Wychowawczej 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej 
mjr Marcin Warda oraz nasz Proboszcz ks. kpt. Grzegorz Przewrocki zapalili znicz pod tablicą 
pamiątkową poświęconą sierŜ. Mariuszowi Deptule. 

 



19191919    grudnia grudnia grudnia grudnia 2013 r.2013 r.2013 r.2013 r. odbyło się garnizonowe spotkanie wigilijne. Rozpoczął je śpiew kolęd 
w wykonaniu Nauczycielskiego Chóru Kameralnego „Srebrne Nuty”. Następnie generał 
Sławomir Kowalski złoŜył wszystkim przybyłym na to spotkanie najserdeczniejsze 
Ŝyczenia zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt.  

Najmłodsze dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 
zaprezentowały zgromadzonym 
jasełka.  
 
 
Miłym zaskoczeniem była wizyta 
Świętego Mikołaja, który przybył 
specjalnie dla aktorów jasełek, 
przynosząc im dary.  
 
 

 
Wieczerzę poprzedziło odczytanie 
fragmentu Ewangelii i wspólna 
modlitwa prowadzona przez 
naszego Proboszcza ks. kpt. 
Grzegorza Przewrockiego, który 
pobłogosławił opłatki i odczytał 
Ŝyczenia J.E Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego Józefa Guzdka 
skierowane do Ŝołnierzy, 
pracowników cywilnych wojska 
i wszystkich zaproszonych gości.  
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Obecnym i ich rodzinom Ŝyczenia zdrowych i wesołych świąt złoŜyli równieŜ kapelani 
prawosławnego i ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. 



Trwa przygotowywanie dekoracji kościoła na BOśE NARODZENIE 2013 

 
Sprawnie powstaje niebo, stajenka, Ŝłobek… 

 
…a tymczasem nowopowstały chór ćwiczy przed pierwszym występem, na Pasterce. 

 



WŚRÓD NOWŚRÓD NOWŚRÓD NOWŚRÓD NOCNEJ CISZY GŁOS SIĘ ROZCHODZICNEJ CISZY GŁOS SIĘ ROZCHODZICNEJ CISZY GŁOS SIĘ ROZCHODZICNEJ CISZY GŁOS SIĘ ROZCHODZI    

WSTAŃCIE PASTERZE BÓGWSTAŃCIE PASTERZE BÓGWSTAŃCIE PASTERZE BÓGWSTAŃCIE PASTERZE BÓG    SIĘ WAM RODZISIĘ WAM RODZISIĘ WAM RODZISIĘ WAM RODZI    

 
Podczas Pasterki Ksiądz Proboszcz, pełen troski apelował, by przez chwilę zastanowić się 
„…o co naprawdę chodzi w tym BoŜym Narodzeniu. Nie w tym komercyjnym (…).  
Jest to przede wszystkim Dobra Nowina skierowana do Ciebie i do mnie, do wszystkich. (…)  
Trzeba dzisiaj otwarcie sobie powiedzieć: nie ma BoŜego Narodzenia bez wiary. W przeciwnym razie 
staniemy się hipokrytami. (…) Zdarza się, Ŝe człowiek niby wierzący a niewierzący, przychodzi 
uspokajać swoje sumienie raz czy dwa razy do roku. Pasterka sama Cię nie zbawi.(…)  
Aby rozpoznać obecność Jezusa pozwólmy mu działać w naszym Ŝyciu. Trzeba mieć coś z postawy 
pasterzy. Przede wszystkim postawę opartą na modlitwie i wierze.(…)”. 

 



W ostaW ostaW ostaW ostatnim dniu roku 2013 tnim dniu roku 2013 tnim dniu roku 2013 tnim dniu roku 2013 przed Najświętszym Sakramentem przed Najświętszym Sakramentem przed Najświętszym Sakramentem przed Najświętszym Sakramentem przeprosiliśmy Pana Boga przeprosiliśmy Pana Boga przeprosiliśmy Pana Boga przeprosiliśmy Pana Boga 
za wszystko co nie było miłością Boga i bliźniego za wszystko co nie było miłością Boga i bliźniego za wszystko co nie było miłością Boga i bliźniego za wszystko co nie było miłością Boga i bliźniego w minionym czasie. w minionym czasie. w minionym czasie. w minionym czasie.     

Ksiądz Proboszcz przedstawił pokrótce wydarzenia minionego roku, wykonane prace 
i przedstawił zamierzenia.  

Najistotniejszym wydarzeniem będzie peregrynacja Obrazu Mperegrynacja Obrazu Mperegrynacja Obrazu Mperegrynacja Obrazu M    BBBB    CzęstochowskiejCzęstochowskiejCzęstochowskiejCzęstochowskiej, 
natomiast z planowanych prac najwaŜniejszą będzie budowa domu pogrzebowegobudowa domu pogrzebowegobudowa domu pogrzebowegobudowa domu pogrzebowego. 

Statystyka za 2013 rok: Statystyka za 2013 rok: Statystyka za 2013 rok: Statystyka za 2013 rok:     

Chrztu świętego udzielono 70 dzieciom, pierwszy raz Komunię świętą przyjęło 52 dzieci, 
sakrament bierzmowania otrzymało 47 osób, sakramentalny związek małŜeński zawarły 
23 pary, odeszło do Pana 56 osób. 

Na terenie parafii mieszka około 6 tys. osób (w tym ok. 160 to innowiercy i niewierzący) 
Na niedzielne Msze św. przychodzi od 1220 do 1500 osób. Rozdano 55000 Komunii św. 
Zwiększa się liczba dzieci i młodzieŜy przychodzących do naszej świątyni. 

Rozpoczynamy Nowy Rozpoczynamy Nowy Rozpoczynamy Nowy Rozpoczynamy Nowy 2014201420142014    RokRokRokRok    
Święto Święto Święto Święto TrzechTrzechTrzechTrzech    KróliKróliKróliKróli    ––––    Objawienie Objawienie Objawienie Objawienie PańskiePańskiePańskiePańskie    

 
Nasza parafia włączyła się w ogólno miejskie świętowanie i kolędowanie – Orszak Trzech 

Króli – zakończone błogosławieństwem J.E. Biskupa Romualda Kamińskiego. 

 


