
Od tego dnia 54 dzieci z II klasy szkoły podstawowej z naszej parafii 
mogły

Ksiądz Proboszcz, Panie Katechetki 
KsięŜa Wikariusze – Adam
wiele wysiłku w dobre przygotowanie
uczestnictwa we Mszy św.,
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dzieci z II klasy szkoły podstawowej z naszej parafii 
mogły w pełni uczestniczyć we Mszy św. 

Ksiądz Proboszcz, Panie Katechetki – Agnieszka, Danuta i GraŜyna oraz 
 Adam i Wojciech, a przede wszystkim 

w dobre przygotowanie dzieci do Sakramentu Pokuty
uczestnictwa we Mszy św., oraz aby uroczystość tą zapamiętały na całe Ŝycie.

Rodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na wit
    

majamajamajamaja    2014 roku.2014 roku.2014 roku.2014 roku.    

dzieci z II klasy szkoły podstawowej z naszej parafii będą 
 

    
Agnieszka, Danuta i GraŜyna oraz 

, a przede wszystkim rodzice włoŜyli 
do Sakramentu Pokuty i pełnego 

zapamiętały na całe Ŝycie. 

Rodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witRodzice, Ŝeby upamiętnić ten dzień, złoŜyli ofiarę na witraŜ do naszego raŜ do naszego raŜ do naszego raŜ do naszego 



Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek 
parafiiparafiiparafiiparafii

Podczas wizyty Ksiądz Biskup udzielił sak
Ksiądz Biskup Polowy, nasz proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki wraz z wikariuszami 
i ks. Wojciechem oraz proboszcz Parafii Wojskowej w

 

Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w intencj

W homilii zachęcił młodych do odwaŜnego 
„PanPanPanPan    Bóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocy
m.in. następujące słowa: „JJJJeŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do Boga
Katechetom zaś powiedział, Ŝe jeśli przekaŜą ewangeliczne wartości młodzieŜy, to będą oni mieli do czego 
wracać, nawet jeŜeli zdarzy im się zagubić 

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek 13 maja 13 maja 13 maja 13 maja 2014 r.2014 r.2014 r.2014 r.    gościł gościł gościł gościł 
parafiiparafiiparafiiparafii    iiii    Garnizonie GiŜyckoGarnizonie GiŜyckoGarnizonie GiŜyckoGarnizonie GiŜycko.  

udzielił sakramentu bierzmowania 51 osobom. Mszę św.
proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki wraz z wikariuszami 

z proboszcz Parafii Wojskowej w Orzyszu ks. kmdr ppor. Jan Zapotoczny

Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w intencji Bierzmowanych i całej Parafii

zachęcił młodych do odwaŜnego i męŜnego wyznawania wiary we współczesnym świecie. 
Bóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocyBóg jest źródłem siły, niesamowitej mocy” mówił do młodzieŜy. Do rodziców Ks. Biskup skierował 

eŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do BogaeŜeli prowadzicie dzieci do Boga,,,,    do Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Wasze
Katechetom zaś powiedział, Ŝe jeśli przekaŜą ewangeliczne wartości młodzieŜy, to będą oni mieli do czego 

zagubić je na czas jakiś. 

gościł gościł gościł gościł wwww    naszej naszej naszej naszej 

 

Mszę św. koncelebrowali: 
proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki wraz z wikariuszami ks. Adamem 

Orzyszu ks. kmdr ppor. Jan Zapotocznym. 

 

i Bierzmowanych i całej Parafii. 

współczesnym świecie. 
młodzieŜy. Do rodziców Ks. Biskup skierował 

do Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Waszedo Chrystusa, niech się nie lęka serce Wasze”. 
Katechetom zaś powiedział, Ŝe jeśli przekaŜą ewangeliczne wartości młodzieŜy, to będą oni mieli do czego 



JE Ks. Biskup przybliŜył kaŜdy z darów Ducha Świetego i zachęcał, by męŜnie wyzanawać wiarę i wg 
niej Ŝyć, bronić wiary. „Nie wstydźcie się, Ŝe jesteście ludźmi wierzącymi!Nie wstydźcie się, Ŝe jesteście ludźmi wierzącymi!Nie wstydźcie się, Ŝe jesteście ludźmi wierzącymi!Nie wstydźcie się, Ŝe jesteście ludźmi wierzącymi! (…) Miejcie świadomość tej mocy Miejcie świadomość tej mocy Miejcie świadomość tej mocy Miejcie świadomość tej mocy 
jaką daje wiarajaką daje wiarajaką daje wiarajaką daje wiara !!!!”””” – głosił z mocą, a następnie udzielił sakramentu bierzmowania, który umacnia 
chrześcijanina, aby wiarę swoją męŜnie wyznawal, bronił jej i według niej Ŝył. 

 
Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz zaprosił Jego Ekscelencję do ponownego odwiedzenia GiŜycka, 
tym razem równieŜ po to, aby wypocząć i poznać piękno Mazur. 

    



50 ROCZNICA święceń kapłańskich 50 ROCZNICA święceń kapłańskich 50 ROCZNICA święceń kapłańskich 50 ROCZNICA święceń kapłańskich (data święceń (data święceń (data święceń (data święceń ––––    23 maja 1964 roku) 23 maja 1964 roku) 23 maja 1964 roku) 23 maja 1964 roku) 
śśśśp.p.p.p.    Biskupa Ełckiego Edwarda SamselaBiskupa Ełckiego Edwarda SamselaBiskupa Ełckiego Edwarda SamselaBiskupa Ełckiego Edwarda Samsela, który konsekrował naszą świątynię, który konsekrował naszą świątynię, który konsekrował naszą świątynię, który konsekrował naszą świątynię....  

 

    
    

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp Józef Michalik, kolega kursowy śp. Edwarda 
Samsela. Udział naszej Wspólnoty w tej uroczystości zaznaczył się poprzez oczytanie jednego z wezwań 
podczas modlitwy wiernych.  
 

    
Parafianie wraz z pierwszym wikariuszem naszej parafii – ks. kan. lic. Jarosławem Mierzejewskim przy 
grobie swojego śp. Biskupa, którego doczesne szczątki zostały przeniesione z grobu ziemnego do kaplicy 
im. św. Jana Pawła II w katedrze ełckiej, w dniu poświęcenia kaplicy 24 maja 2014 roku.         



Dnia Dnia Dnia Dnia 7 czerwca 2014 roku7 czerwca 2014 roku7 czerwca 2014 roku7 czerwca 2014 roku, , , , w przeddzień XV rocznicy wizyty Papiew przeddzień XV rocznicy wizyty Papiew przeddzień XV rocznicy wizyty Papiew przeddzień XV rocznicy wizyty PapieŜŜŜŜaaaa    św.św.św.św.    JanaJanaJanaJana    Pawła IPawła IPawła IPawła II I I I w Ełku w Ełku w Ełku w Ełku 
odbyłyodbyłyodbyłyodbyły    się uroczystości się uroczystości się uroczystości się uroczystości     

    
Podczas Mszy Świętej kardynał Stanisław Dziwisz wygłosił homilię i przekazał do Sanktuarium BoŜego 
Miłosierdzia w Ełku relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. W liturgii uczestniczyli biskupi z Polski oraz 
z zagranicy – głównie z Litwy. Przybyła równieŜ Vida Bogdonaviciene, konsul Republiki Litewskiej w 
Sejnach. Jedno z czytań mszalnych i wezwań modlitwy powszechnej było w języku litewskim. Przybyli 
takŜe biskupi z Białorusi, Papui Nowej Gwinei oraz abp Marek Zalewski, nuncjusz apostolski 
z Zimbabwe, pochodzący z parafii Janówka w diecezji ełckiej.  
Na jeziorach augustowskich 15 lat temu pływał PapieŜ – św. Jan Paweł II, a na jeziorze Niegocin – 
pływał Wizerunek MB Częstochowskiej Ŝegnając się z Diecezją Ełcką. 

 
Po uroczystościach na Placu Jana Pawła II w Ełku, obraz Matki BoŜej Jasnogórskiej odwiedził GiŜycko 
i Mikołajki. Po uroczystym powitaniu i procesji do portu śeglugi  Mazurskiej, odbyła się wspólna 
modlitwa podczas rejsu specjalnego statku-kaplicy.  
 
ParafiaParafiaParafiaParafia    RydzewoRydzewoRydzewoRydzewo    dokąd odprowadziliśmy Święty Wizerunekdokąd odprowadziliśmy Święty Wizerunekdokąd odprowadziliśmy Święty Wizerunekdokąd odprowadziliśmy Święty Wizerunek, przyjęła, przyjęła, przyjęła, przyjęła    odprowadzajodprowadzajodprowadzajodprowadzających wyśmienitym ących wyśmienitym ących wyśmienitym ących wyśmienitym 
poczęstunkiem, który pomagała przygotować równieŜ Wspólnota poczęstunkiem, który pomagała przygotować równieŜ Wspólnota poczęstunkiem, który pomagała przygotować równieŜ Wspólnota poczęstunkiem, który pomagała przygotować równieŜ Wspólnota PPPParafialna z Miłekarafialna z Miłekarafialna z Miłekarafialna z Miłek....  

ZAKOŃCZENIZAKOŃCZENIZAKOŃCZENIZAKOŃCZENIAAAA    PEREGRYNACJI OBRAZU PEREGRYNACJI OBRAZU PEREGRYNACJI OBRAZU PEREGRYNACJI OBRAZU 
MBMBMBMB    CZĘSTOCHOWSKIEJCZĘSTOCHOWSKIEJCZĘSTOCHOWSKIEJCZĘSTOCHOWSKIEJ    wwww    DIECEZJI EŁCKIEJDIECEZJI EŁCKIEJDIECEZJI EŁCKIEJDIECEZJI EŁCKIEJ    



ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ODPUST PARAFIALNY ----    ZESŁANIZESŁANIZESŁANIZESŁANIEEEE    DUCHA ŚWIĘTEGO DUCHA ŚWIĘTEGO DUCHA ŚWIĘTEGO DUCHA ŚWIĘTEGO 8.06.20148.06.20148.06.20148.06.2014    
    

Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. ppłk dr Witold Mach.ks. ppłk dr Witold Mach.ks. ppłk dr Witold Mach.ks. ppłk dr Witold Mach.    

    

Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwałaCiebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwałaCiebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwałaCiebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała....    

    

Po procesji dzieci obstąpiły Po procesji dzieci obstąpiły Po procesji dzieci obstąpiły Po procesji dzieci obstąpiły 
Księdza Proboszcza, Księdza Proboszcza, Księdza Proboszcza, Księdza Proboszcza,     
który jak zwykle w takich który jak zwykle w takich który jak zwykle w takich który jak zwykle w takich 
sytuacjach, rozdaje cukierki. sytuacjach, rozdaje cukierki. sytuacjach, rozdaje cukierki. sytuacjach, rozdaje cukierki.     


