
PodwyŜszenie KrzyŜa Świętego 
2014 – niedziela – piękna 
słoneczna pogoda.  
 
Wzorem lat ubiegłych poszliśmy 
na wzgórze św. Brunona 
rozwaŜając Drogę KrzyŜową 
Pana Jezusa. 
 

 

 
 

Kaplica przedpogrzebowa w budowie Kaplica przedpogrzebowa w budowie Kaplica przedpogrzebowa w budowie Kaplica przedpogrzebowa w budowie ––––    pierwszy etap.pierwszy etap.pierwszy etap.pierwszy etap.  
Dnia 6 września 2014 rok.    

   
Dnia 14  września 2014 rok 

 



75 75 75 75 rocznica rocznica rocznica rocznica 
sowieckiej asowieckiej asowieckiej asowieckiej agresji gresji gresji gresji 
na Polskę oraz na Polskę oraz na Polskę oraz na Polskę oraz 

Dzień SybirakaDzień SybirakaDzień SybirakaDzień Sybiraka....            
 

Mszy Świętej 
przewodniczył 

i homilię wygłosił 
Ks. Tomasz 

Daukszewicz. 
 

We Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Ŝołnierze, kombatanci i weterani 
oraz młodzieŜ. Gościem honorowym obchodów był Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków 
w Olsztynie dr Zygmunt Skotnicki.  

  

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik Sybiraków i śołnierzy AK, gdzie zostały 
wygłoszone przemówienia okolicznościowe i odczytany Apel Poległych zakończony salwą honorową. 
Podczas uroczystości Prezes GiŜyckiego Koła Związku Sybiraków Pan Michał Jasudowicz wręczył 
Honorowe Odznaki Sybiraka. Wśród wyróŜnionych znalazł się dowódca 15 GiŜyckiej Brygady 
Zmechanizowanej gen. bryg. 
Sławomir Kowalski. 

 

 

Na zakończenie Na zakończenie Na zakończenie Na zakończenie 
uuuuroczystośroczystośroczystośroczystości,ci,ci,ci,    w parku w parku w parku w parku 

obok pomnika obok pomnika obok pomnika obok pomnika 
Sybiraków i śołnierzy Sybiraków i śołnierzy Sybiraków i śołnierzy Sybiraków i śołnierzy 

AK,AK,AK,AK,    posadzposadzposadzposadzono dąb ono dąb ono dąb ono dąb 
upamiętniający ofiary upamiętniający ofiary upamiętniający ofiary upamiętniający ofiary 

wojnywojnywojnywojny....    



ISKRA BOśEGO MIŁOSIRDZIAISKRA BOśEGO MIŁOSIRDZIAISKRA BOśEGO MIŁOSIRDZIAISKRA BOśEGO MIŁOSIRDZIA    
    

  

Godzina Miłosierdzia 28 września 2014 r. Godzina Miłosierdzia 28 września 2014 r. Godzina Miłosierdzia 28 września 2014 r. Godzina Miłosierdzia 28 września 2014 r.     

W odpowiedzi na zaproszenie, by odwaŜnie wyjść na ulice miast na wspólną modlitwę 
Koronką do BoŜego Miłosierdzia, przy pomniku na ul. Moniuszki zgromadziło się 
około 80 osób. Wspólnie z kapłanami i pod ich przewodnictwem, modliliśmy się 
w intencjach współczesnego świata, o pokój na świecie i w naszych sercach. 

 

 
        



Kaplica przedpogrzebowa w budowie.Kaplica przedpogrzebowa w budowie.Kaplica przedpogrzebowa w budowie.Kaplica przedpogrzebowa w budowie.    
 

Dnia 9 października 2014 rok.                                   Wykopy pod przyłącza do nowobudowanej kaplicy.    

    

    
Dnia 4 listopada 2014 rok.  

Wyszliśmy z inwestycją na poziom zerowy.  Budowa zabezpieczona na zimę. 

        



22223 3 3 3 października października października października 2014 rok2014 rok2014 rok2014 rok    

    
Obchody trzeciej rocznicy śmieObchody trzeciej rocznicy śmieObchody trzeciej rocznicy śmieObchody trzeciej rocznicy śmieci sierŜci sierŜci sierŜci sierŜ. Mariusza Deptuły. Mariusza Deptuły. Mariusza Deptuły. Mariusza Deptuły....    

Tego dnia, w naszej 
parafii odbyła się 
Msza św. dla 
upamiętnienia trzeciej 
rocznicy śmierci sierŜ. 
Mariusza DEPTUŁY. 
Uczestniczyli w niej 
najbliŜsi poległego 
Ŝołnierza, 
przedstawiciele 
dowództwa brygady 
oraz koledzy. 

  

 

 Na zakończenie złoŜono kwiaty oraz 
zapalono znicze w przedsionku 
kościoła, przy tablicy upamiętniającej 
sierŜ. Deptułę.  

    

        



Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych we Wspólnocie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych we Wspólnocie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych we Wspólnocie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych we Wspólnocie ––––    2 listopada 2014 rok2 listopada 2014 rok2 listopada 2014 rok2 listopada 2014 rok    

        

Rodziny osób, które odeszły do Pana w ostatnim roku przypalają znicze od paschału.Rodziny osób, które odeszły do Pana w ostatnim roku przypalają znicze od paschału.Rodziny osób, które odeszły do Pana w ostatnim roku przypalają znicze od paschału.Rodziny osób, które odeszły do Pana w ostatnim roku przypalają znicze od paschału.    

    

    
Podczas Podczas Podczas Podczas wypominek,wypominek,wypominek,wypominek,    rodziny rodziny rodziny rodziny kaŜdej zkaŜdej zkaŜdej zkaŜdej ze zmarłych osób z naszej Wspólnoty w czasie e zmarłych osób z naszej Wspólnoty w czasie e zmarłych osób z naszej Wspólnoty w czasie e zmarłych osób z naszej Wspólnoty w czasie 
2.11.20132.11.20132.11.20132.11.2013----1.11.2014, postawią zapalony znicz przed ołtarzem.1.11.2014, postawią zapalony znicz przed ołtarzem.1.11.2014, postawią zapalony znicz przed ołtarzem.1.11.2014, postawią zapalony znicz przed ołtarzem.            



Pierwsza postawiła znicz Pelagia Truszkowska Pierwsza postawiła znicz Pelagia Truszkowska Pierwsza postawiła znicz Pelagia Truszkowska Pierwsza postawiła znicz Pelagia Truszkowska ––––    mama o. Pawła, którymama o. Pawła, którymama o. Pawła, którymama o. Pawła, który    zmarł zmarł zmarł zmarł 
wwww    ostatnim dniu oktawy BoŜego Ciała na misjach w Gabonie.ostatnim dniu oktawy BoŜego Ciała na misjach w Gabonie.ostatnim dniu oktawy BoŜego Ciała na misjach w Gabonie.ostatnim dniu oktawy BoŜego Ciała na misjach w Gabonie.    

    
Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Proboszcza sprawowali Proboszcza sprawowali Proboszcza sprawowali Proboszcza sprawowali 
nasi Wikariusze nasi Wikariusze nasi Wikariusze nasi Wikariusze ––––    ks. Tomasz i ks. Adam.ks. Tomasz i ks. Adam.ks. Tomasz i ks. Adam.ks. Tomasz i ks. Adam.    

    
11 listopada był d11 listopada był d11 listopada był d11 listopada był dniemniemniemniem    modlitwy za Ojczyznę, ale teŜ za tych, którzy dla Niej modlitwy za Ojczyznę, ale teŜ za tych, którzy dla Niej modlitwy za Ojczyznę, ale teŜ za tych, którzy dla Niej modlitwy za Ojczyznę, ale teŜ za tych, którzy dla Niej 
poświęcili swoje, często bardzo młode Ŝycie.poświęcili swoje, często bardzo młode Ŝycie.poświęcili swoje, często bardzo młode Ŝycie.poświęcili swoje, często bardzo młode Ŝycie.    

 

 

 

 

Tak wyglądała Tak wyglądała Tak wyglądała Tak wyglądała 
dekoracja ołtarza dekoracja ołtarza dekoracja ołtarza dekoracja ołtarza 
w Dniu w Dniu w Dniu w Dniu 
NiepodległościNiepodległościNiepodległościNiepodległości    

    



     

Nieustanna Nowenna Uczniów Nieustanna Nowenna Uczniów Nieustanna Nowenna Uczniów Nieustanna Nowenna Uczniów 
Jezusa przygotowuje się do Jezusa przygotowuje się do Jezusa przygotowuje się do Jezusa przygotowuje się do 
rozpoczęcia nowego roku modlitwy.rozpoczęcia nowego roku modlitwy.rozpoczęcia nowego roku modlitwy.rozpoczęcia nowego roku modlitwy.    

Na spotkaniu Na spotkaniu Na spotkaniu Na spotkaniu z koordynator z koordynator z koordynator z koordynator ––––    
Stanisławą śołądź rozdzielono intencje i ustalono terminy modlitwy.Stanisławą śołądź rozdzielono intencje i ustalono terminy modlitwy.Stanisławą śołądź rozdzielono intencje i ustalono terminy modlitwy.Stanisławą śołądź rozdzielono intencje i ustalono terminy modlitwy.    

22 listopada o 14.00 pod przewodnictwem Biskupa 22 listopada o 14.00 pod przewodnictwem Biskupa 22 listopada o 14.00 pod przewodnictwem Biskupa 22 listopada o 14.00 pod przewodnictwem Biskupa prawie 100 osobowa prawie 100 osobowa prawie 100 osobowa prawie 100 osobowa 
grupgrupgrupgrupa naszych parafian podejmie kolejny rok modlitewnej troski oa naszych parafian podejmie kolejny rok modlitewnej troski oa naszych parafian podejmie kolejny rok modlitewnej troski oa naszych parafian podejmie kolejny rok modlitewnej troski o    diecezję, diecezję, diecezję, diecezję, 
naszych duchowych przewodników inaszych duchowych przewodników inaszych duchowych przewodników inaszych duchowych przewodników i    cały Koścały Koścały Koścały Kościół.ciół.ciół.ciół.    

    

    

Na podstawie przepisów Na podstawie przepisów Na podstawie przepisów Na podstawie przepisów Synodu Diecezji Ełckiej, po upływie kadencji Synodu Diecezji Ełckiej, po upływie kadencji Synodu Diecezji Ełckiej, po upływie kadencji Synodu Diecezji Ełckiej, po upływie kadencji 
została rozwiązana Rada Duszpasterska i Ekonomiczna naszej parafii.została rozwiązana Rada Duszpasterska i Ekonomiczna naszej parafii.została rozwiązana Rada Duszpasterska i Ekonomiczna naszej parafii.została rozwiązana Rada Duszpasterska i Ekonomiczna naszej parafii.    

    

Ksiądz Proboszcz podziękował za pracKsiądz Proboszcz podziękował za pracKsiądz Proboszcz podziękował za pracKsiądz Proboszcz podziękował za pracę dotychczasowym członkom rad na ę dotychczasowym członkom rad na ę dotychczasowym członkom rad na ę dotychczasowym członkom rad na 
spotkaniu wspotkaniu wspotkaniu wspotkaniu w    dniu 16 listopada 2014 rokudniu 16 listopada 2014 rokudniu 16 listopada 2014 rokudniu 16 listopada 2014 roku    i podczas ogłoszeń parafialnych i podczas ogłoszeń parafialnych i podczas ogłoszeń parafialnych i podczas ogłoszeń parafialnych 
wwww    uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 23 listopada oraz uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 23 listopada oraz uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 23 listopada oraz uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 23 listopada oraz 
wwww    biuletynie „Zjednoczeni w Duchu”.biuletynie „Zjednoczeni w Duchu”.biuletynie „Zjednoczeni w Duchu”.biuletynie „Zjednoczeni w Duchu”.    

    

W nieodległym czW nieodległym czW nieodległym czW nieodległym czasie zasie zasie zasie zostanie powołana i uroczyście zaprzysięŜona nowa ostanie powołana i uroczyście zaprzysięŜona nowa ostanie powołana i uroczyście zaprzysięŜona nowa ostanie powołana i uroczyście zaprzysięŜona nowa 
radaradaradarada    ––––    zgodnie z prawem Synodu Diecezji Ełckiejzgodnie z prawem Synodu Diecezji Ełckiejzgodnie z prawem Synodu Diecezji Ełckiejzgodnie z prawem Synodu Diecezji Ełckiej....    


