
 

 

W dniu 2 lutego 2014 roku W dniu 2 lutego 2014 roku W dniu 2 lutego 2014 roku W dniu 2 lutego 2014 roku ––––    Matki BoŜej Gromnicznej, na zakończenie okresu kiedy śpiewamy Matki BoŜej Gromnicznej, na zakończenie okresu kiedy śpiewamy Matki BoŜej Gromnicznej, na zakończenie okresu kiedy śpiewamy Matki BoŜej Gromnicznej, na zakończenie okresu kiedy śpiewamy 
kolędy,  giŜycki Klub Seniora zaprezentował w naszym kościele widowisko o królu Herodzie.kolędy,  giŜycki Klub Seniora zaprezentował w naszym kościele widowisko o królu Herodzie.kolędy,  giŜycki Klub Seniora zaprezentował w naszym kościele widowisko o królu Herodzie.kolędy,  giŜycki Klub Seniora zaprezentował w naszym kościele widowisko o królu Herodzie.    

 

 

    

PrzedstawieniePrzedstawieniePrzedstawieniePrzedstawienie    z pewnością poruszyło tych, którzy znaleźli czas, Ŝeby z pewnością poruszyło tych, którzy znaleźli czas, Ŝeby z pewnością poruszyło tych, którzy znaleźli czas, Ŝeby z pewnością poruszyło tych, którzy znaleźli czas, Ŝeby przypomnieć sobie jak przypomnieć sobie jak przypomnieć sobie jak przypomnieć sobie jak 
skończył Herod i przemyśleć niektóre postawy z Ŝyciaskończył Herod i przemyśleć niektóre postawy z Ŝyciaskończył Herod i przemyśleć niektóre postawy z Ŝyciaskończył Herod i przemyśleć niektóre postawy z Ŝycia    wziętewziętewziętewzięte. . . .     

Nasze Nasze Nasze Nasze prababcie, prababcie, prababcie, prababcie, babcie i mamy, nasi babcie i mamy, nasi babcie i mamy, nasi babcie i mamy, nasi pradziadkowie, pradziadkowie, pradziadkowie, pradziadkowie, dziadkowie i ojcowiedziadkowie i ojcowiedziadkowie i ojcowiedziadkowie i ojcowie    …………    a wszyscy a wszyscy a wszyscy a wszyscy 
wwww    pięknym juŜ wiekupięknym juŜ wiekupięknym juŜ wiekupięknym juŜ wieku,,,,    pokazali nam, Ŝe są bardzo młodzi duchem. pokazali nam, Ŝe są bardzo młodzi duchem. pokazali nam, Ŝe są bardzo młodzi duchem. pokazali nam, Ŝe są bardzo młodzi duchem.     



 

W dniu 3 marca ŜołnW dniu 3 marca ŜołnW dniu 3 marca ŜołnW dniu 3 marca Ŝołnierze 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej ierze 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej ierze 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej ierze 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej ––––    nasi nasi nasi nasi 
parafianie wojskowi, a takŜe cywilni oraz przedstawiciele kombatantów, parafianie wojskowi, a takŜe cywilni oraz przedstawiciele kombatantów, parafianie wojskowi, a takŜe cywilni oraz przedstawiciele kombatantów, parafianie wojskowi, a takŜe cywilni oraz przedstawiciele kombatantów, 
szkół i urzędów uczcili Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych.szkół i urzędów uczcili Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych.szkół i urzędów uczcili Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych.szkół i urzędów uczcili Narodowy Dzień Pamięci śołnierzy Wyklętych.    

 

Oto tekst listu do syna napisany z mokotowskiego więzienia przez śołnierza Wyklętego – 
Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, który zacytował Ksiądz Adam w homilii: „Odbiorą mi tylko „Odbiorą mi tylko „Odbiorą mi tylko „Odbiorą mi tylko 
Ŝycie. A to nie najwaŜniejsze. Cieszę się, Ŝe będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, Ŝycie. A to nie najwaŜniejsze. Cieszę się, Ŝe będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, Ŝycie. A to nie najwaŜniejsze. Cieszę się, Ŝe będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, Ŝycie. A to nie najwaŜniejsze. Cieszę się, Ŝe będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, 
jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jakojako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jakojako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jakojako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako    człowiek za prawdę i sprawiedliwość”człowiek za prawdę i sprawiedliwość”człowiek za prawdę i sprawiedliwość”człowiek za prawdę i sprawiedliwość”. 

„śołnierze Wyklęciśołnierze Wyklęciśołnierze Wyklęciśołnierze Wyklęci    – mówił w dalszej części homilii ks. Adam – bo nie zgodzili się na zdradę, 
kłamstwo i zniewolenie. Oni wiedzieli i o tym mówili, Ŝe Polska się kiedyś o nas upomni…Polska się kiedyś o nas upomni…Polska się kiedyś o nas upomni…Polska się kiedyś o nas upomni… 
i upomina się, wspominając Ich bohaterstwo przed Bogiem i przed historią. Nie dajmy zginąć 
poległym bohaterom, chowajmy Ich w naszej świętej, Ojczystej pamięci. Oni uczyli i uczą 
prawdziwych wartości, prawdziwej miłości i wolności, którą krzyŜami się mierzy. Oni uczyli 
i uczą pięknego przeŜywania Ŝycia”  

  



 

 

śołnierze i pracownicy wojska, kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie II klasy śołnierze i pracownicy wojska, kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie II klasy śołnierze i pracownicy wojska, kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie II klasy śołnierze i pracownicy wojska, kombatanci, przedstawiciele władz lokalnych oraz uczniowie II klasy 
Liceum Ogólnokształcącego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w GiŜycku. po Mszy Świętej Liceum Ogólnokształcącego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w GiŜycku. po Mszy Świętej Liceum Ogólnokształcącego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w GiŜycku. po Mszy Świętej Liceum Ogólnokształcącego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w GiŜycku. po Mszy Świętej 
udali się pod Pomnik Sudali się pod Pomnik Sudali się pod Pomnik Sudali się pod Pomnik Sybiraków i śołnierzy AK, gdzie gehennę śołnierzy Wyklętych przybliŜyli ybiraków i śołnierzy AK, gdzie gehennę śołnierzy Wyklętych przybliŜyli ybiraków i śołnierzy AK, gdzie gehennę śołnierzy Wyklętych przybliŜyli ybiraków i śołnierzy AK, gdzie gehennę śołnierzy Wyklętych przybliŜyli 
uczniowie ZDZ. Zapalenie zniczy i złoŜenie pod pomnikiem wieńców poprzedził Apel Pamięci oraz uczniowie ZDZ. Zapalenie zniczy i złoŜenie pod pomnikiem wieńców poprzedził Apel Pamięci oraz uczniowie ZDZ. Zapalenie zniczy i złoŜenie pod pomnikiem wieńców poprzedził Apel Pamięci oraz uczniowie ZDZ. Zapalenie zniczy i złoŜenie pod pomnikiem wieńców poprzedził Apel Pamięci oraz 
salwa honorowa w wykonaniu Ŝołnierzy 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej. salwa honorowa w wykonaniu Ŝołnierzy 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej. salwa honorowa w wykonaniu Ŝołnierzy 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej. salwa honorowa w wykonaniu Ŝołnierzy 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej.     



W dniu 9 marcaW dniu 9 marcaW dniu 9 marcaW dniu 9 marca    2014 roku 2014 roku 2014 roku 2014 roku grupa osób z naszej parafii, która pragnie w swoim grupa osób z naszej parafii, która pragnie w swoim grupa osób z naszej parafii, która pragnie w swoim grupa osób z naszej parafii, która pragnie w swoim 
Ŝyciu Ŝyciu Ŝyciu Ŝyciu budować jednośćbudować jednośćbudować jednośćbudować jedność    realizując realizując realizując realizując słowa słowa słowa słowa JEZUSAJEZUSAJEZUSAJEZUSA    z Oz Oz Oz Ostatniej Wstatniej Wstatniej Wstatniej Wieieieieczerzyczerzyczerzyczerzy::::    „aby wszyscy „aby wszyscy „aby wszyscy „aby wszyscy 
byli jedno”byli jedno”byli jedno”byli jedno”,,,,    jak co roku jak co roku jak co roku jak co roku wzięwzięwzięwzięłałałała    udział udział udział udział w w w w spotkaniu ekumenicznymspotkaniu ekumenicznymspotkaniu ekumenicznymspotkaniu ekumenicznym    ––––    ŚWIATOWYM ŚWIATOWYM ŚWIATOWYM ŚWIATOWYM 
DNIU MODLITWYDNIU MODLITWYDNIU MODLITWYDNIU MODLITWY,,,,    wwww    kościele Ewangelickokościele Ewangelickokościele Ewangelickokościele Ewangelicko----Augsburskim. Augsburskim. Augsburskim. Augsburskim.     

TymTymTymTym    razemrazemrazemrazem    modlitwmodlitwmodlitwmodlitwę pę pę pę przygotowały kobiety z Egiptu, a w naszym mieście rzygotowały kobiety z Egiptu, a w naszym mieście rzygotowały kobiety z Egiptu, a w naszym mieście rzygotowały kobiety z Egiptu, a w naszym mieście 
przeprowadziły przeprowadziły przeprowadziły przeprowadziły ją ją ją ją kobiety zkobiety zkobiety zkobiety z    Kościoła Ewangelickiego, Katolickiego i Adwentystów Dnia Kościoła Ewangelickiego, Katolickiego i Adwentystów Dnia Kościoła Ewangelickiego, Katolickiego i Adwentystów Dnia Kościoła Ewangelickiego, Katolickiego i Adwentystów Dnia 
Siódmego.Siódmego.Siódmego.Siódmego.    
    

    
    
Śpiewaliśmy : Ty jesteś Bogiem pokoju, zlej pokój Twój na nas tu! Ty jesteś Bogiem Ty jesteś Bogiem pokoju, zlej pokój Twój na nas tu! Ty jesteś Bogiem Ty jesteś Bogiem pokoju, zlej pokój Twój na nas tu! Ty jesteś Bogiem Ty jesteś Bogiem pokoju, zlej pokój Twój na nas tu! Ty jesteś Bogiem 
pokoju, wlej w nasze sercpokoju, wlej w nasze sercpokoju, wlej w nasze sercpokoju, wlej w nasze serca pokój Twój! a pokój Twój! a pokój Twój! a pokój Twój!     

„Aby 
wszyscy 
stanowili 
jedno 

… aby 
świat 
uwierzył 
Ŝeś Ty 
minie 
posłał” 


