
Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ełckiego Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ełckiego Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ełckiego Wizytacja Kanoniczna Biskupa Ełckiego ––––    Romualda Romualda Romualda Romualda KamińskiegoKamińskiegoKamińskiegoKamińskiego    28.02.201628.02.201628.02.201628.02.2016    r.r.r.r.    
 
Ksiądz Proboszcz Ksiądz Proboszcz Ksiądz Proboszcz Ksiądz Proboszcz wita  wita  wita  wita  
JegoJegoJegoJego    EkscelencjęEkscelencjęEkscelencjęEkscelencję    w naszej w naszej w naszej w naszej 
Wspólnocie.Wspólnocie.Wspólnocie.Wspólnocie.    
    
Następnie powitały Księdza Następnie powitały Księdza Następnie powitały Księdza Następnie powitały Księdza 
Biskupa Rada Parafialna Biskupa Rada Parafialna Biskupa Rada Parafialna Biskupa Rada Parafialna 
iiii    poszczególne grupy poszczególne grupy poszczególne grupy poszczególne grupy 
modlitewne oraz ruchy, modlitewne oraz ruchy, modlitewne oraz ruchy, modlitewne oraz ruchy, 
które działają w które działają w które działają w które działają w parafii.parafii.parafii.parafii.    
    
Wszyscy zapewniali Wszyscy zapewniali Wszyscy zapewniali Wszyscy zapewniali 
oooo    jedności z Biskupem jedności z Biskupem jedności z Biskupem jedności z Biskupem 
iiii    prosili oprosili oprosili oprosili o    błogosławieństwo błogosławieństwo błogosławieństwo błogosławieństwo 
na czas na czas na czas na czas dalszdalszdalszdalszej ej ej ej pracpracpracpracy y y y 
iiii    modlitwmodlitwmodlitwmodlitwy oraz Ŝyczyli y oraz Ŝyczyli y oraz Ŝyczyli y oraz Ŝyczyli 
Księdzu Biskupowi BoŜej Księdzu Biskupowi BoŜej Księdzu Biskupowi BoŜej Księdzu Biskupowi BoŜej 
opieki.opieki.opieki.opieki.    
    

    

Mszą Świętą o godzinie 8Mszą Świętą o godzinie 8Mszą Świętą o godzinie 8Mszą Świętą o godzinie 800 00 00 00 Ksiądz Biskup rozpoczął dzień, w którym nauczał nas podczas głoszonKsiądz Biskup rozpoczął dzień, w którym nauczał nas podczas głoszonKsiądz Biskup rozpoczął dzień, w którym nauczał nas podczas głoszonKsiądz Biskup rozpoczął dzień, w którym nauczał nas podczas głoszonych ych ych ych 
kazań, błogosławił nam, a przede wszystkim modlił się z nami i za nas.kazań, błogosławił nam, a przede wszystkim modlił się z nami i za nas.kazań, błogosławił nam, a przede wszystkim modlił się z nami i za nas.kazań, błogosławił nam, a przede wszystkim modlił się z nami i za nas.    

    
        



Narodowy Narodowy Narodowy Narodowy Dzień Pamięci Dzień Pamięci Dzień Pamięci Dzień Pamięci 

    
W naszej, wojskowo W naszej, wojskowo W naszej, wojskowo W naszej, wojskowo ––––    cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan 
święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska 
została uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyc
    
    

Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza, 
a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza 

iiii    składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.
    

Dzień Pamięci Dzień Pamięci Dzień Pamięci Dzień Pamięci „śołnierzy Wyklętych” „śołnierzy Wyklętych” „śołnierzy Wyklętych” „śołnierzy Wyklętych” ––––    1 marca1 marca1 marca1 marca
    

cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan cywilnej Wspólnocie, Ksiądz Kapelan ––––    nasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba o
święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska święta, które umacniają patriotyczną postawę. Z udziałem wojska w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. 
została uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnyczostała uroczysta Masz Święta w intencji śołnierzy Niezłomnych, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.

Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza, Grzegorza idzie zima do morza,     
a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza a my modlimy się w intencji Księdza Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin 

składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.składamy Mu serdeczne Ŝyczenia.    

1 marca1 marca1 marca1 marca    

    

nasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba onasz Proboszcz bardzo dba o    wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 
w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. w dniu 1 marca 2016 r. odprawiona odprawiona odprawiona odprawiona 

h, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.h, którzy byli „Wyklęci”.    

Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin Proboszcza z racji Jego Imienin 

    



Rada Rada Rada Rada pppparafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, 
SztandarySztandarySztandarySztandary,Caritas,Caritas,Caritas,Caritas    iiii    wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, 
szczęściszczęściszczęściszczęścia i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.
    

    
Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,

On miłOn miłOn miłOn mił
    

    

arafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, arafialna, lektorzy i ministranci, rrrruch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne 
wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, 

a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.

Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,
On miłOn miłOn miłOn miłością napełnia serce Twojeością napełnia serce Twojeością napełnia serce Twojeością napełnia serce Twoje,,,,    zawsze z Tobą jest.zawsze z Tobą jest.zawsze z Tobą jest.zawsze z Tobą jest.    

    

uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne uch Focolari, Margaretka, chór „Błękitne 
wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, wielu parafian modliło się za księdza proboszcza i Ŝyczyło Mu zdrowia, 

a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.a i radości z pełnionej posługi oraz opieki MBoŜej i obfitych darów Ducha Świętego.    

    

Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, niechaj Pan daje pokój Ci,    



    
    
Ks. Paweł Kucia Ks. Paweł Kucia Ks. Paweł Kucia Ks. Paweł Kucia ––––    doktorant KULdoktorant KULdoktorant KULdoktorant KUL----u u u u przygotował nas  do przeŜycia Triduum przygotował nas  do przeŜycia Triduum przygotował nas  do przeŜycia Triduum przygotował nas  do przeŜycia Triduum 

PaschalnegoPaschalnegoPaschalnegoPaschalnego    bardzo radośnie głosząc Ewangelię.bardzo radośnie głosząc Ewangelię.bardzo radośnie głosząc Ewangelię.bardzo radośnie głosząc Ewangelię.    
 
JuŜ pierwszego dnia zadał nam pytanie, czy chcemy byćczy chcemy byćczy chcemy byćczy chcemy być szczęślszczęślszczęślszczęśliwiiwiiwiiwi oraz czy 
chcemy pójść do nieba za pięć minut. Szczęśliwi chcieli być wszyscy, 
ale z pójściem natychmiast do nieba było trochę inaczej. Następnego dnia 
rozwaŜaliśmy naszą reakcję na spotkanie z Bogiemreakcję na spotkanie z Bogiemreakcję na spotkanie z Bogiemreakcję na spotkanie z Bogiem, a ostatniego dnia 
rekolekcji zastanawialiśmy się po co jesteśmy w kościpo co jesteśmy w kościpo co jesteśmy w kościpo co jesteśmy w kościeleeleeleele, co zmienia w nas to, 
Ŝe uczęszczamy do kościoła, do spowiedzi … Nie były to łatwe pytania.  
 

 
 

Po zakończeniu rekolekcji podziękowania Ojcu Rekolekcjoniście złoŜył Ksiądz Proboszcz 
i przedstawiciele parafii.        



PALPALPALPALMMMMOWA NIEDZIELA 2016OWA NIEDZIELA 2016OWA NIEDZIELA 2016OWA NIEDZIELA 2016    
    
Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, jak kaŜdego roku , przygotowały parafianom palmy, z których Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, jak kaŜdego roku , przygotowały parafianom palmy, z których Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, jak kaŜdego roku , przygotowały parafianom palmy, z których Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4, jak kaŜdego roku , przygotowały parafianom palmy, z których 
dochód przeznaczają na dochód przeznaczają na dochód przeznaczają na dochód przeznaczają na pomoce niezbędne szkole. Panie Katechetki dbają o dzieci i razem z nimi pomoce niezbędne szkole. Panie Katechetki dbają o dzieci i razem z nimi pomoce niezbędne szkole. Panie Katechetki dbają o dzieci i razem z nimi pomoce niezbędne szkole. Panie Katechetki dbają o dzieci i razem z nimi 
uczestniczą w wykonywaniu i rozprowadzaniu palem.uczestniczą w wykonywaniu i rozprowadzaniu palem.uczestniczą w wykonywaniu i rozprowadzaniu palem.uczestniczą w wykonywaniu i rozprowadzaniu palem.        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        

    

Palma do dekoracji Palma do dekoracji Palma do dekoracji Palma do dekoracji 
ołtarza ołtarza ołtarza ołtarza 

przygotowana przez przygotowana przez przygotowana przez przygotowana przez 
Panią AgnieszkęPanią AgnieszkęPanią AgnieszkęPanią Agnieszkę....    

    

    
 



    

Triduum Paschalne 2016Triduum Paschalne 2016Triduum Paschalne 2016Triduum Paschalne 2016    
    

Wielki Czwartek Wielki Czwartek Wielki Czwartek Wielki Czwartek ––––    24 marca 201624 marca 201624 marca 201624 marca 2016    
    
        
    

    
Ksiądz 
Proboszcz 
Grzegorz 
Przewrocki 
umywa nogi 
parafianom. 
    
    
    

    
 
 
Nowi ministranci – 
dziewczęta i chłopcy, 
otrzymali szaty 
do słuŜby przy ołtarzu 
oraz złoŜyli 
przyrzeczenie gorliwego 
wypełniania tej posługi. 
    
    
    

    
 
W tym dniu, będącym 
pamiątką ustanowienia 
Sakramentu 
Eucharystii 
i Kapłaństwa 
Parafianie Ŝyczyli 
swoim Kapłanom 
wytrwałości na drodze 
powołania i obdarowali 
Ich kwiatami. 
 
Po zakończeniu liturgii Wielkoczwartkowej do późnych godzin trwała adoracja Pana Jezusa w ciemnicy. 
Ruch Focolari z naszego miasta spotkał się, by prosić Boga o potrzebne łaski dla księŜy i wszystkich osób 
konsekrowanych.  



Wielki Wielki Wielki Wielki PiątekPiątekPiątekPiątek    ––––    25 25 25 25 marca 2016marca 2016marca 2016marca 2016    
 
 
 
 
 

Cały dzień nawiedzaliśmy Cały dzień nawiedzaliśmy Cały dzień nawiedzaliśmy Cały dzień nawiedzaliśmy 
PanaPanaPanaPana    Jezusa w ciemnicy, Jezusa w ciemnicy, Jezusa w ciemnicy, Jezusa w ciemnicy, 
adorującadorującadorującadorując    iiii    polecając polecając polecając polecając się się się się 

JegoJegoJegoJego    miłosierdziu.miłosierdziu.miłosierdziu.miłosierdziu.    
 

    
    
    
    

    
    
    
 

 
 
 
Rozpoczyna się liturgia Rozpoczyna się liturgia Rozpoczyna się liturgia Rozpoczyna się liturgia     

Wielkiego Piątku …Wielkiego Piątku …Wielkiego Piątku …Wielkiego Piątku …    
    
    
    
    
    
    
    
    
Męka Pańska została odśpiewana przez Ks. Adama oraz organistę Jakuba iMęka Pańska została odśpiewana przez Ks. Adama oraz organistę Jakuba iMęka Pańska została odśpiewana przez Ks. Adama oraz organistę Jakuba iMęka Pańska została odśpiewana przez Ks. Adama oraz organistę Jakuba i    zakrystiana Marka.zakrystiana Marka.zakrystiana Marka.zakrystiana Marka.    
    
    

    



Późnym wieczorem, nasza Wspólnota oraz wielu GiŜycczan, wzorem lat ubiegłych udali 
się na wzgórze św. Brunona przeŜywając Drogę KrzyŜową Pana Jezusa. 

 

 
Natomiast w kościele, do wieczora Wielkiej Soboty trwała adoracja i Natomiast w kościele, do wieczora Wielkiej Soboty trwała adoracja i Natomiast w kościele, do wieczora Wielkiej Soboty trwała adoracja i Natomiast w kościele, do wieczora Wielkiej Soboty trwała adoracja i błogosławieństwo pokarmów.błogosławieństwo pokarmów.błogosławieństwo pokarmów.błogosławieństwo pokarmów.    

    


