
BoŜe Ciało 2014 
Piękna, słoneczna pogoda.  

Nasi parafianie przygotowali ołtarz główny, 
przy którym głoszona była homilia.  

Kazanie, które wygłosił ks. Tomasz RóŜański, 
przybliŜyło nam cuda eucharystyczne, które Bóg 
uczynił, aby przekonać wątpiących.  

 

Licznie przybyli teŜ nasi parafianie. 

 

Chlebem niebieskim jesteś Jezu Ty, swoją miłością w Siebie przemieniasz nas.Chlebem niebieskim jesteś Jezu Ty, swoją miłością w Siebie przemieniasz nas.Chlebem niebieskim jesteś Jezu Ty, swoją miłością w Siebie przemieniasz nas.Chlebem niebieskim jesteś Jezu Ty, swoją miłością w Siebie przemieniasz nas.    

 

Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw niech Cię co co co co dzień dzień dzień dzień kocham coraz więcej!kocham coraz więcej!kocham coraz więcej!kocham coraz więcej!    



Odejście do Domu Ojca śp.Odejście do Domu Ojca śp.Odejście do Domu Ojca śp.Odejście do Domu Ojca śp.    br. Pawła Truszkowskiegobr. Pawła Truszkowskiegobr. Pawła Truszkowskiegobr. Pawła Truszkowskiego, , , , 
pochodzącegopochodzącegopochodzącegopochodzącego    zzzz    naszej naszej naszej naszej wwwwspólnoty.spólnoty.spólnoty.spólnoty.    

Pochodzący z naszej parafii br. Paweł Truszkowskibr. Paweł Truszkowskibr. Paweł Truszkowskibr. Paweł Truszkowski zmarł z powodu silnej malarii, 
we czwartek, 26 czerwca 2014 r., o godz. 415,w klinice w Libreville w Gabonie. 
Miał niespełna 38 lat, w tym: 17 lat Ŝycia zakonnego, 11 lat Ŝycia w kapłaństwie....  

 

Nasza wspólnota parafialna od dnia śmierci br. Pawła, do dnia jego pogrzebu, gromadziła 
się przed Mszą św. wieczorną na róŜańcu i koronce do BoŜego Miłosierdzia w jego intencji. 

W W W W parafiiparafiiparafiiparafii    poŜegnaliśmy poŜegnaliśmy poŜegnaliśmy poŜegnaliśmy śp. br. Pawłaśp. br. Pawłaśp. br. Pawłaśp. br. Pawła    1 lipca 2014 r.1 lipca 2014 r.1 lipca 2014 r.1 lipca 2014 r.,,,,    oooo    godzinie 11.00godzinie 11.00godzinie 11.00godzinie 11.00....    

    

    

Dekoracja przypominająca nam Ŝycie śp. br. Pawła i jego odejście do PanaDekoracja przypominająca nam Ŝycie śp. br. Pawła i jego odejście do PanaDekoracja przypominająca nam Ŝycie śp. br. Pawła i jego odejście do PanaDekoracja przypominająca nam Ŝycie śp. br. Pawła i jego odejście do Pana,,,,    
byłabyłabyłabyła    wystawiona w kościele od 27 czerwca do 19 lipca, do dnia pogrzebu.wystawiona w kościele od 27 czerwca do 19 lipca, do dnia pogrzebu.wystawiona w kościele od 27 czerwca do 19 lipca, do dnia pogrzebu.wystawiona w kościele od 27 czerwca do 19 lipca, do dnia pogrzebu.    



 WokółWokółWokółWokół    rodziców rodziców rodziców rodziców 
zgromadzili się licznie: zgromadzili się licznie: zgromadzili się licznie: zgromadzili się licznie:     

- duchowieństwo,  

- siostry zakonne wraz 
z siostrą Zuzanną 
(siostrą br. Pawła),  

- rodzice i dalsza 
rodzina, 

- przyjaciele, koledzy 
i koleŜanki 

- pielgrzymi, 

- wielu parafian. 

    

Słowa poŜegnania Słowa poŜegnania Słowa poŜegnania Słowa poŜegnania wygłosił Ks. Proboszcz, wygłosił Ks. Proboszcz, wygłosił Ks. Proboszcz, wygłosił Ks. Proboszcz, 
przełoŜeni zakonni, kolega kursowyprzełoŜeni zakonni, kolega kursowyprzełoŜeni zakonni, kolega kursowyprzełoŜeni zakonni, kolega kursowy    ………… 

Ksiądz kapelan Grzegorz Przewrocki bardzo 
zaangaŜował się w zorganizowanie tej 
uroczystości Ŝałobnej.  

Będzie teŜ starał się w przyszłości wraz 
z rodzicami zmarłego kapłana, odwiedzić jego 
grób w Gabonie. 

 

 



Siostra Zuzanna wspomniała Siostra Zuzanna wspomniała Siostra Zuzanna wspomniała Siostra Zuzanna wspomniała 
brata ibrata ibrata ibrata i    podziękowała wszystkim podziękowała wszystkim podziękowała wszystkim podziękowała wszystkim 
za modlitwę i udzza modlitwę i udzza modlitwę i udzza modlitwę i udział w liturgii.iał w liturgii.iał w liturgii.iał w liturgii.

        

19 lipca 2014 odbył się pogrzeb śp. br. Pawła Truszkowskiego w Gabonie, w Ntum, 
czyli w parafii, w której pracował. Był on poprzedzony całonocnym czuwaniem w kościele. 
Ceremonii przewodniczył J.E. Abp Bazyli z Libreville. Obecny był br. Andrzej Kiejza, 
minister prowincjalny z Warszawy. W pogrzebie wzięła teŜ udział s. Zuzanna-Agnieszka 
Truszkowska.  

    

W tym samym czasie, w którym trwał pogrzeb w Ntum, w naszej parafii była odprawiana 
Msza św. pogrzebowa. Ta Msza św. zgromadziła wielu przyjaciół śp. br. Pawła oraz 
przyjaciół i znajomych jego rodziców i siostry. 

„Kiedy dojdę juŜ do Ciebie, do Twych niebieskich bram, wtedy w Tobie się zagubię, w Tobie „Kiedy dojdę juŜ do Ciebie, do Twych niebieskich bram, wtedy w Tobie się zagubię, w Tobie „Kiedy dojdę juŜ do Ciebie, do Twych niebieskich bram, wtedy w Tobie się zagubię, w Tobie „Kiedy dojdę juŜ do Ciebie, do Twych niebieskich bram, wtedy w Tobie się zagubię, w Tobie 
zagubizagubizagubizagubię się. I gdy spytasz kim jestemę się. I gdy spytasz kim jestemę się. I gdy spytasz kim jestemę się. I gdy spytasz kim jestem, , , , odpowiem imię moje brzmiodpowiem imię moje brzmiodpowiem imię moje brzmiodpowiem imię moje brzmi::::    ddddziękuję Ciziękuję Ciziękuję Ciziękuję Ci, bo za , bo za , bo za , bo za 
wszystko chcę Tobie dziękowaćwszystko chcę Tobie dziękowaćwszystko chcę Tobie dziękowaćwszystko chcę Tobie dziękować, dzięki Ci, dzięki Ci , dzięki Ci, dzięki Ci , dzięki Ci, dzięki Ci , dzięki Ci, dzięki Ci !”!”!”!”        

Ksiądz Prałat, Kazimierz Gryboś Ksiądz Prałat, Kazimierz Gryboś Ksiądz Prałat, Kazimierz Gryboś Ksiądz Prałat, Kazimierz Gryboś ----    proboszcz proboszcz proboszcz proboszcz 
naszej parafii w latach 1991naszej parafii w latach 1991naszej parafii w latach 1991naszej parafii w latach 1991----2012, przy którym 2012, przy którym 2012, przy którym 2012, przy którym 
rosło powołanie br. Pawła, wspominał jego Ŝycie rosło powołanie br. Pawła, wspominał jego Ŝycie rosło powołanie br. Pawła, wspominał jego Ŝycie rosło powołanie br. Pawła, wspominał jego Ŝycie 
i i i i równieŜ równieŜ równieŜ równieŜ poŜegnał go bardzo serdecznie.poŜegnał go bardzo serdecznie.poŜegnał go bardzo serdecznie.poŜegnał go bardzo serdecznie. 



W dniach 6 W dniach 6 W dniach 6 W dniach 6 ––––    13 lipca w Wilkasach nad jeziorem Niegocin odbyła się kolejna edycja 13 lipca w Wilkasach nad jeziorem Niegocin odbyła się kolejna edycja 13 lipca w Wilkasach nad jeziorem Niegocin odbyła się kolejna edycja 13 lipca w Wilkasach nad jeziorem Niegocin odbyła się kolejna edycja 
warsztatów terapeutycznowarsztatów terapeutycznowarsztatów terapeutycznowarsztatów terapeutyczno----rehabilitrehabilitrehabilitrehabilitacyjnych „Razem Łatwiej".acyjnych „Razem Łatwiej".acyjnych „Razem Łatwiej".acyjnych „Razem Łatwiej".    

 

W naszym kościele odprawiona została Msza św. za poległych i rannych na słuŜbie. We Mszy św. wziął 
teŜ udział Dowódca 15 GiŜyckiej Brygady Zmechanizowanej - gen. bryg. Sławomir Kowalski. 

Ksiądz Adam w wygłoszonej homilii powiedział m.in.: 

>>>>>>>>Juliusz Słowacki, Testament mój(fragment): „śyłem, z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi, 
kto szlachetny, nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami. Imię moje tak przeszło 
jako błyskawica. I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, 
w podaniach przekaŜcie, śem dla ojczyzny sterał moje lata młode. Lecz zaklinam - niech Ŝywi nie tracą 
nadziei. I przed narodem niosą oświaty kaganiec; A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, Jak kamienie 
przez Boga rzucane na szaniec! ...” 
Gromadzimy sie w tej świątyni ku pamięci Ŝołnierzy poległych na misjach. Młodzi ludzie, synowie, 
męŜowie, ojcowie. Ci, którzy zginęli w czasie słuŜby. Cześć ich pamięci. Na stronie internetowej 
przeczytałem wspomnienia kolegów z wojska. Jeden z nich napisał o zmarłym Ŝołnierzu: KoleŜeński, 
zawsze pogodny, zapalony motocyklista. Afganistan znal tylko z opowieści kolegów, aŜ w końcu 
zdecydował, Ŝe sam teŜ pojedzie. Chciał się sprawdzić. Trzy dni przed Wigilią pod samochodem, wybuchła 
mina pułapka. Miał 22lata. Groby tych młodych Ŝołnierzy, są najlepszym kazaniem o pokoju, wolności, 
Ojczyźnie. (…)  
Mówi sie, Ŝe czas leczy rany. Ale jakŜe cięŜko jest uleczyć ranę po śmierci bliskiej osoby. Jak zapełnić 
pustkę pozostawioną po sobie. Wspomnienia, pamiątki, zdjęcia, osobiste rzeczy, plany na przyszłość 
i cisza, do której tak cięŜko się przyzwyczaić. 
Ta dzisiejsza modlitwa, gdzie rodziny tworzą jedną wspólnotę, niech podźwignie zbolałe serca. Niech ukoi 
ból i cierpienie. BoŜe wlej w serca tych rodzin radość i nadzieję. Kto we Mnie wierzy mówi Chrystus, 
choćby i umarł Ŝyć będzie. Po tamtej stronie czekają juŜ młodzi Ŝołnierze. Przyjdź Panie i nie zwlekaj, 
otwórz im bramy, niech się radują szczęściem wiecznym w niebie.<<<<<<<<   



    
    

5 5 5 5 lipca 2014 roku lipca 2014 roku lipca 2014 roku lipca 2014 roku ––––    rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach”.rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach”.rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach”.rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach”.    
 
Jest to okazja do wspólnej modlitwy mieszkańców i turystów, którzy przybyli nad jeziora 
na wypoczynek. Zainicjował ją pięć lat temu ks. bp. Jerzy Mazur, aby podkreślić, iŜ 
prawdziwy wypoczynek dokonuje się w Bogu i z Bogiem. 
    

Po zakończeniu Mszy św.Po zakończeniu Mszy św.Po zakończeniu Mszy św.Po zakończeniu Mszy św.    byłabyłabyłabyła    agapa przygotowana przez naszą parafię.agapa przygotowana przez naszą parafię.agapa przygotowana przez naszą parafię.agapa przygotowana przez naszą parafię.    
    

  
  



MsząMsząMsząMszą    świętąświętąświętąświętą    12 lipca rozpoczęto 12 lipca rozpoczęto 12 lipca rozpoczęto 12 lipca rozpoczęto oficjalneoficjalneoficjalneoficjalne    oooobchody 20. rocznicy bchody 20. rocznicy bchody 20. rocznicy bchody 20. rocznicy utworzenia 15 GBZ.utworzenia 15 GBZ.utworzenia 15 GBZ.utworzenia 15 GBZ.    

    
W sobotę, o W sobotę, o W sobotę, o W sobotę, o godzinie godzinie godzinie godzinie 9 rano w naszym kościele Ŝołnierze, goście, i pracownicy 159 rano w naszym kościele Ŝołnierze, goście, i pracownicy 159 rano w naszym kościele Ŝołnierze, goście, i pracownicy 159 rano w naszym kościele Ŝołnierze, goście, i pracownicy 15    GiŜyckiej GiŜyckiej GiŜyckiej GiŜyckiej Brygady Brygady Brygady Brygady 
Zmechanizowanej Zmechanizowanej Zmechanizowanej Zmechanizowanej wzięli udział wzięli udział wzięli udział wzięli udział we Mszy świętej odprawianej w ich intencji. we Mszy świętej odprawianej w ich intencji. we Mszy świętej odprawianej w ich intencji. we Mszy świętej odprawianej w ich intencji.     
Mszę Mszę Mszę Mszę św. św. św. św. odprawiał Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojskodprawiał Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojskodprawiał Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojskodprawiał Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk January a Polskiego ks. prał. kan. płk January a Polskiego ks. prał. kan. płk January a Polskiego ks. prał. kan. płk January 
Wątroba, współkoncelebrowali Wątroba, współkoncelebrowali Wątroba, współkoncelebrowali Wątroba, współkoncelebrowali ––––    nasz proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki oraz proboszcz parafii św. nasz proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki oraz proboszcz parafii św. nasz proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki oraz proboszcz parafii św. nasz proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrocki oraz proboszcz parafii św. 
Brunona ks. prał. Zdzisław Mazur.Brunona ks. prał. Zdzisław Mazur.Brunona ks. prał. Zdzisław Mazur.Brunona ks. prał. Zdzisław Mazur.    

    



13 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia13 sierpnia zaczęły się dla 
„Zawiszaków” obchody święta Wojska 
Polskiego.  OOOO    godzinie 14.00, w godzinie 14.00, w godzinie 14.00, w godzinie 14.00, w naszym naszym naszym naszym 
kościelekościelekościelekościele    odbyła się Msza Święta w odbyła się Msza Święta w odbyła się Msza Święta w odbyła się Msza Święta w 
intencji Ŝołnierzy. intencji Ŝołnierzy. intencji Ŝołnierzy. intencji Ŝołnierzy.  
Dzień później, w kompleksie 
koszarowym brygady przy alei Wojska 
Polskiego, o godzinie 10.00 na placu 
apelowym stanęli Ŝołnierze brygady na 
uroczystym apelu. Błogosławieństwa Błogosławieństwa Błogosławieństwa Błogosławieństwa 
ststststojącym na placu Ŝołnierzom udzielił ojącym na placu Ŝołnierzom udzielił ojącym na placu Ŝołnierzom udzielił ojącym na placu Ŝołnierzom udzielił 
proboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrockproboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrockproboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrockproboszcz ks. mjr Grzegorz Przewrockiiii. 
  

    
WWWW    dniu 17 września 2014 r. wśród dniu 17 września 2014 r. wśród dniu 17 września 2014 r. wśród dniu 17 września 2014 r. wśród 
serdecznych podziękowań za pracę wserdecznych podziękowań za pracę wserdecznych podziękowań za pracę wserdecznych podziękowań za pracę w    naszej naszej naszej naszej 
wspólnocie, z łezką wwspólnocie, z łezką wwspólnocie, z łezką wwspólnocie, z łezką w    oku, poŜegnaliśmy oku, poŜegnaliśmy oku, poŜegnaliśmy oku, poŜegnaliśmy 
księdza Wojciecha Pojawę.księdza Wojciecha Pojawę.księdza Wojciecha Pojawę.księdza Wojciecha Pojawę.    

    
Pracował z nami tylko jeden rok, 
lecz będziemy go serdecznie wspominać.  

    

Niech Cię Pan błogosławi iNiech Cię Pan błogosławi iNiech Cię Pan błogosławi iNiech Cię Pan błogosławi i    strzeŜe, strzeŜe, strzeŜe, strzeŜe, 
KsięŜe Wojtku!KsięŜe Wojtku!KsięŜe Wojtku!KsięŜe Wojtku!     

    

Szczęść BoŜe w dalszej pracy !Szczęść BoŜe w dalszej pracy !Szczęść BoŜe w dalszej pracy !Szczęść BoŜe w dalszej pracy !    
    
W dniu 24 sierpnia 2014 roku w naszej Wspólnocie powitaliśmy nowego kapłana W dniu 24 sierpnia 2014 roku w naszej Wspólnocie powitaliśmy nowego kapłana W dniu 24 sierpnia 2014 roku w naszej Wspólnocie powitaliśmy nowego kapłana W dniu 24 sierpnia 2014 roku w naszej Wspólnocie powitaliśmy nowego kapłana ----    Księdza Księdza Księdza Księdza 
Tomasza Tomasza Tomasza Tomasza Daukszewicza. Daukszewicza. Daukszewicza. Daukszewicza. Jemu równieŜ ŜyczyJemu równieŜ ŜyczyJemu równieŜ ŜyczyJemu równieŜ Ŝyczyliśmy liśmy liśmy liśmy wielu wielu wielu wielu BoŜych BoŜych BoŜych BoŜych łask.łask.łask.łask.    

Główne obchody 75 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej rozpoczęły się o godzinie 13.00 
w naszym kościele, Mszą Świętą w intencji ofiar 
wojny, którą celebrował Ks. Proboszcz 
mjr Grzegorz Przewrocki.  

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy 
uroczystości przeszli pod pomnik śołnierzy AK 
i Sybiraków. Wśród nich znajdowali się 
przedstawiciele władz samorządowych, jednostek 
i instytucji wojskowych, kombatanci, uczniowie 
oraz inni mieszkańcy miasta.  

Po zakończeniu przemówień okolicznościowych został odczytany apel poległych oraz oddana została 
salwa honorowa. Uroczystości zakończyło złoŜenie kwiatów pod pomnikiem w parku k/naszego kościoła. 


