
16161616    KWIETNIA KWIETNIA KWIETNIA KWIETNIA 2014201420142014    ROKU ROKU ROKU ROKU ODBYŁO SIĘ GARNIZONOODBYŁO SIĘ GARNIZONOODBYŁO SIĘ GARNIZONOODBYŁO SIĘ GARNIZONOWE SPOTKANIE WIELKANWE SPOTKANIE WIELKANWE SPOTKANIE WIELKANWE SPOTKANIE WIELKANOCNEOCNEOCNEOCNE....    

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i słuŜb mundurowych 
oraz przedstawiciele związków kombatanckich. Uroczystość uświetnił występ młodzieŜy 
ze Szkoły Muzycznej w GiŜycku. 

„Niech te święta będą radosne i, przede wszystkim, rodzinne”„Niech te święta będą radosne i, przede wszystkim, rodzinne”„Niech te święta będą radosne i, przede wszystkim, rodzinne”„Niech te święta będą radosne i, przede wszystkim, rodzinne” – powiedział składając 
Ŝyczenia wszystkim obecnym. Ks. mjr Grzegorz Przewrocki, proboszcz naszej parafii, 
który teŜ pobłogosławił pokarmy.  

W spotkaniu uczestniczyli teŜ kapelani prawosławnego oraz ewangelickiego 
duszpasterstwa wojskowego. Oni równieŜ złoŜyli Ŝyczenia uczestnikom spotkania. 

  

 

Uczestnicy spotkania złoŜyli sobie nawzajem świąteczne Ŝyczenia i tradycyjnie 
poczęstowali  się „święconym”. 



Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4    jak co roku pamiętajak co roku pamiętajak co roku pamiętajak co roku pamiętałyłyłyły, by wykonać najpiękniejsze palmy , by wykonać najpiękniejsze palmy , by wykonać najpiękniejsze palmy , by wykonać najpiękniejsze palmy 

iiii    zazazaza    dobrowolną ofidobrowolną ofidobrowolną ofidobrowolną ofiarę podarować kaŜdemu, kto przyszedłarę podarować kaŜdemu, kto przyszedłarę podarować kaŜdemu, kto przyszedłarę podarować kaŜdemu, kto przyszedł    w Palmową Niedzielę na Mszę św. w Palmową Niedzielę na Mszę św. w Palmową Niedzielę na Mszę św. w Palmową Niedzielę na Mszę św.     

        
Lektorzy Lektorzy Lektorzy Lektorzy wraz z księŜmi i szafarzami komunii św. czytali na Mszach św. Mękę Pańską.wraz z księŜmi i szafarzami komunii św. czytali na Mszach św. Mękę Pańską.wraz z księŜmi i szafarzami komunii św. czytali na Mszach św. Mękę Pańską.wraz z księŜmi i szafarzami komunii św. czytali na Mszach św. Mękę Pańską.    

    
Wielki Tydzień 2014Wielki Tydzień 2014Wielki Tydzień 2014Wielki Tydzień 2014        

Wielki Wielki Wielki Wielki CzwartekCzwartekCzwartekCzwartek    ––––    Ksiądz Proboszcz umywa nogi swoim parafianom.Ksiądz Proboszcz umywa nogi swoim parafianom.Ksiądz Proboszcz umywa nogi swoim parafianom.Ksiądz Proboszcz umywa nogi swoim parafianom.    

 



Dziękowaliśmy naszym Kapłanom za przyjęcie daru powołania i jego realizację, za odprawione 
eucharystie i udzielone rozgrzeszenia, za przewodniczenie w naszym ziemskim pielgrzymowaniu oraz za 
cierpliwe znoszenie wyrazów niechęci czy lekcewaŜenia.  

Zapewnialiśmy Ich teŜ o naszej wdzięcznej pamięci w modlitwie.  

 
    

„„„„Chlebem niebieskim jesteś, Chlebem niebieskim jesteś, Chlebem niebieskim jesteś, Chlebem niebieskim jesteś, 
Jezu, Ty. Jezu, Ty. Jezu, Ty. Jezu, Ty.     
Swoją miłością wSwoją miłością wSwoją miłością wSwoją miłością w    siebie siebie siebie siebie 
przemieniasz nasprzemieniasz nasprzemieniasz nasprzemieniasz nas””””    
– śpiewali członkowie Ruchu 
Focolari adorując w tą noc 
Najświętszy Sakrament. 

Klękając przed Panem w ten Klękając przed Panem w ten Klękając przed Panem w ten Klękając przed Panem w ten 
wielkowielkowielkowielkoczwartkowy wieczór czwartkowy wieczór czwartkowy wieczór czwartkowy wieczór 
dziękowalidziękowalidziękowalidziękowali    za dar za dar za dar za dar 
Eucharystii iEucharystii iEucharystii iEucharystii i    Kapłaństwa. Kapłaństwa. Kapłaństwa. Kapłaństwa.  

Trwali razem z Panem 
Jezusem w tych ostatnich 
chwilach zanim odejdzie do 
Ojca i dziękowali za Jego 
obecność pod osłoną znaków – 
chleba i wina.  

Dziękowali za wskazanie 
drogi miłości, którą mają iść.  

Ufni w słowa Pana: gdzie gdzie gdzie gdzie 
dwaj albo trzej zgodnie odwaj albo trzej zgodnie odwaj albo trzej zgodnie odwaj albo trzej zgodnie o    coś coś coś coś 
prosić będąprosić będąprosić będąprosić będą, widząc zagroŜenie 
pokoju u naszych braci 
Ukraińców, prosili o pokój 
w ich kraju i na całym świecie. 



Wielki Piątek g. 15.00 Wielki Piątek g. 15.00 Wielki Piątek g. 15.00 Wielki Piątek g. 15.00 ––––    Droga KrzyŜowa na Wzgórze Św. BrunonaDroga KrzyŜowa na Wzgórze Św. BrunonaDroga KrzyŜowa na Wzgórze Św. BrunonaDroga KrzyŜowa na Wzgórze Św. Brunona    

ROZPOCZYNA SIĘ LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 

 



Grób Pański starannie przygotowany, ozdobiony i nawiedzany przez 
wiernych całą Wielką Sobotę. 

 

Ks. Wojciech święci pokarmy i wiernych. 

 



ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE  2014  (procesja rezurekcyjna, nowe baldachim) 

 

Zmartwychwstał Pan !                     Grób pusty …. 

 


