
Dnia 1 września 2015 rok Dnia 1 września 2015 rok Dnia 1 września 2015 rok Dnia 1 września 2015 rok ––––    Masza Święta za poległuch w wojnach z racji rocznicy Masza Święta za poległuch w wojnach z racji rocznicy Masza Święta za poległuch w wojnach z racji rocznicy Masza Święta za poległuch w wojnach z racji rocznicy 

wybuchu II wojny światowej.wybuchu II wojny światowej.wybuchu II wojny światowej.wybuchu II wojny światowej.    

W liturgii Słowa czynny 

udział wziął Ksiądz 

Proboszcz z Parafii 

Prawosławnej w GiŜycku 

– Jerzy SenejkoJerzy SenejkoJerzy SenejkoJerzy Senejko. 

 

Mszą Świętą koncelebrowali 

nasz Ksiądz Proboszcz 

mjrmjrmjrmjr    Grzegorz PrzewrockiGrzegorz PrzewrockiGrzegorz PrzewrockiGrzegorz Przewrocki 

z ks.ks.ks.ks.    Michałem StankiewiczemMichałem StankiewiczemMichałem StankiewiczemMichałem Stankiewiczem. 

 

 

Zołnierze i wielu parafian cywilnych wzięło udział w tej uroczystej Mszy Świętej.    
    

    
    



Po zakończonej liturgii przeszliśmy pod pomnik, aby tam oddać cześć poległym i zamordowanym. 
    

    
    

W to słoneczne południe 1.IX. 2015 dopisała takŜe młodzieŜ, która przybyła ze sztandarami W to słoneczne południe 1.IX. 2015 dopisała takŜe młodzieŜ, która przybyła ze sztandarami W to słoneczne południe 1.IX. 2015 dopisała takŜe młodzieŜ, która przybyła ze sztandarami W to słoneczne południe 1.IX. 2015 dopisała takŜe młodzieŜ, która przybyła ze sztandarami 
swoich szkół. Nie zabrakło teŜ nauczycieli, władz miasta i powiatu. swoich szkół. Nie zabrakło teŜ nauczycieli, władz miasta i powiatu. swoich szkół. Nie zabrakło teŜ nauczycieli, władz miasta i powiatu. swoich szkół. Nie zabrakło teŜ nauczycieli, władz miasta i powiatu.     
    
    

    
Podobna uroczystość miała teŜ miejsce z racji rocznicy napaści ZSRR na Polskę w dniu 
17 września 2015 roku.  



We wspomnienie bł. Michała Sopoćko We wspomnienie bł. Michała Sopoćko We wspomnienie bł. Michała Sopoćko We wspomnienie bł. Michała Sopoćko 28 września, o godzinie 15.00, 28 września, o godzinie 15.00, 28 września, o godzinie 15.00, 28 września, o godzinie 15.00, kolejny raz kolejny raz kolejny raz kolejny raz 
modliliśmy się koronką do BoŜego Miłosierdzia na ulicach naszego modliliśmy się koronką do BoŜego Miłosierdzia na ulicach naszego modliliśmy się koronką do BoŜego Miłosierdzia na ulicach naszego modliliśmy się koronką do BoŜego Miłosierdzia na ulicach naszego miasta, naszej parafii.miasta, naszej parafii.miasta, naszej parafii.miasta, naszej parafii.    

 
 

 
 

 



29 września 2015 r. 
Pierwsze imieniny 
Ks. Michała w parafii. 
 
Były Ŝyczenia, kwiaty, 
były teŜ i słodycze. 

 
 

 

 
 

A tak w dniu 30 września 2015 roku wyglądało 
zaawansowanie prac przy naszej kaplicy przedpogrzebowej.



    
    

Dzień ZadusznyDzień ZadusznyDzień ZadusznyDzień Zaduszny to czas wspominania naszych KOCHANYCH KOCHANYCH KOCHANYCH KOCHANYCH     ZMARŁYCHZMARŁYCHZMARŁYCHZMARŁYCH....    
    
 
 
JuŜ tradycyjnie w naszej parafii w tym dniu 
wspominamy tych, którzy w ostatnim roku odeszli 
do Pana. Podczas wspominania ich imion i nazwisk 
przynosimy do ołtarza zapalone znicze.  
    
    
    

    
Przez cały listopadPrzez cały listopadPrzez cały listopadPrzez cały listopad modliliśmy się odmawiając 
róŜaniec za zmarłych i wspominaliśmy ICH  
w wypominkach.  
W kaŜdą niedzielę listopadaW kaŜdą niedzielę listopadaW kaŜdą niedzielę listopadaW kaŜdą niedzielę listopada była odprawiana 
Msza Święta za wszystkich wiernych zmarłych, 
o których pamiętali nasi parafianie i za tych, 
o których Kościół zawsze pamięta, a ich imiona 
moŜe juŜ są zapomniane. 
    
„„„„Racz wiekuiste dać odpoczywanie Racz wiekuiste dać odpoczywanie Racz wiekuiste dać odpoczywanie Racz wiekuiste dać odpoczywanie     
Duszom umarłych najłaskawszy Panie!Duszom umarłych najłaskawszy Panie!Duszom umarłych najłaskawszy Panie!Duszom umarłych najłaskawszy Panie!    
A światłość wieczna niechaj A światłość wieczna niechaj A światłość wieczna niechaj A światłość wieczna niechaj 
ImImImIm    przyświeca. przyświeca. przyświeca. przyświeca.     
Niech oglądają Twe najświętsze lica.Niech oglądają Twe najświętsze lica.Niech oglądają Twe najświętsze lica.Niech oglądają Twe najświętsze lica.””””    
   



12 listopada 2015 roku 
odwiedził nas 

Ordynariusz Diecezji Ordynariusz Diecezji Ordynariusz Diecezji Ordynariusz Diecezji 
PolowejPolowejPolowejPolowej 

Ks. Bp Gen. Bryg. 
Józef Guzdek. 

To nie była wizytacja, 
lecz po prostu wizyta 
w ramach odwiedzin 

garnizonów z tej części 
Polski. 

 

 
Drugi od lewej – ks. por. MACIEJ  KALINOWSKIks. por. MACIEJ  KALINOWSKIks. por. MACIEJ  KALINOWSKIks. por. MACIEJ  KALINOWSKI, który gościł w naszej parafii w październiku 

przygotowując się do wyjazdu na misje pokojowe do Kosowa. Czekamy na Jego i wszystkich Ŝołnierzy, 
szczęśliwy powrót. 

 



ADEWNT ADEWNT ADEWNT ADEWNT     2015 2015 2015 2015 ––––    rokrokrokrok    jubileuszu Chrztu Polskijubileuszu Chrztu Polskijubileuszu Chrztu Polskijubileuszu Chrztu Polski    ––––    1050105010501050    latlatlatlat....    

 
Kolejny ADWENT w naszym Ŝyciu rozpoczęty. 

Pan Jan zapalił pierwszą świecę na wieńcu adwentowym. 

8.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 8.12.2015 ––––    święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannyświęto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannyświęto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pannyświęto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. . . .     

Dzień, w którym rozpoczynamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia –  

ROKROKROKROK    MIŁOSIERDZIAMIŁOSIERDZIAMIŁOSIERDZIAMIŁOSIERDZIA, , , ,             

który zakończy się 20.11.2016 w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

    

Na PasaŜu w GiŜycku wszystkie Na PasaŜu w GiŜycku wszystkie Na PasaŜu w GiŜycku wszystkie Na PasaŜu w GiŜycku wszystkie 
parafie uczestniczyły parafie uczestniczyły parafie uczestniczyły parafie uczestniczyły tego dnia tego dnia tego dnia tego dnia o o o o 
godz. 15.00 wgodz. 15.00 wgodz. 15.00 wgodz. 15.00 w    Koronce do BoŜego Koronce do BoŜego Koronce do BoŜego Koronce do BoŜego 

MiłosierdziaMiłosierdziaMiłosierdziaMiłosierdzia....    
Nie zabrakło teŜ naszych 

parafian. 

        

Dla Jego bolesnej mękiDla Jego bolesnej mękiDla Jego bolesnej mękiDla Jego bolesnej męki    

miej miłosierdzie dla nas imiej miłosierdzie dla nas imiej miłosierdzie dla nas imiej miłosierdzie dla nas i    całego całego całego całego 
świata świata świata świata     

––––    śpiewem śpiewem śpiewem śpiewem błagalibłagalibłagalibłagali    zgromadzenizgromadzenizgromadzenizgromadzeni        



Adwentowe rekolekcje 2015 były poświęcone głębszemu zrozumieniu tego, Ŝe 

BÓG KOCHA NAS NIESKOŃCZENIE.  

    
Rekolekcjonista – Ks. Mateusz MichońKs. Mateusz MichońKs. Mateusz MichońKs. Mateusz Michoń zwrócił naszą uwagę na BoŜą Miłość 
i BoŜe Miłosierdzie, ale teŜ na nasze odniesienia do bliźniego w świetle uczynków 
miłosierdzia co do ciała, a takŜe na nasze przygotowanie się do przyjęcia BoŜego 
Miłosierdzia w sakramencie pokuty, tzn. warunków właściwego przygotowania się do 
spowiedzi świętej i właściwego zadośćuczynienia Panu Bogu i ludziom.  
    

    
Ksiądz Proboszcz i przedstawiciele Rady Parafialnej podziękowali Ojcu Rekolekcjoniście za Jego trud 
i Ŝyczyli  błogosławionych Świat BoŜego Narodzenia i BoŜego błogosławieństwa w Nowym 2016 Roku. 


