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Nasza parafia, wojskowo-cywilna ma cztery lata, lecz jej cywilna część rozpoczęła sprawowanie 
Eucharystii w obecnym miejscu 4 maja 1991 roku, a więc minęło 25 lat. Wówczas bp Józef Wysocki 
wraz z parafianami przynieśli na ramionach krzyŜ z parafii św. Brunona, który stanął w obecnym 
miejscu i pod gołym niebem, w piękny, pogodny czas, była sprawowana pierwsza Msza Święta. 
Pamiętaliśmy o tym i świętowaliśmy tak waŜny jubileusz wraz z pierwszym Proboszczem 
i budowniczym kościoła i plebanii – Ks. Prałatem Kazimierzem Grybosiem, który wraz 
z Ks. Proboszczem Piotrem Butrymowiczem i Proboszczem Ks. Grzegorzem Przewrockim i innymi 
kapłanami sprawowali przenajświętszą Eucharystię jubileuszową w    dniu 15 maja 2016 roku, w Zesłanie 
Ducha Świętego – uroczystość odpustową. 

 
Zdjęcie karty pamiątkowej wydanej przez Ks. Proboszcza z racji 25 –lecia Parafii. 
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Na uroczystość licznie 
przybyli parafianie i goście. 
Przybyły władze Masta 
GiŜycko z burmistrzem 
Wojciechem Iwaszkiewiczem 
na czele, władze Powiatu 
GiŜyckiego ze starostą 
Wacławem StraŜewiczem 
oraz reprezentanci wojska.  

Chór „Błękitne Sztandary” 
uświetnił uroczystość swoim 
śpiewem. 

We Mszy Świętej licznie 
uczestniczyły dzieci 
i młodzieŜ. 

Po  Mszy Świętej Ksiądz 
Proboszcz zaprosił gości 
i przedstawicieli parafii – 
Radę Parafialną, na obiad. 
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Ojcze nasz, któryś jest w niebie … bądź wola Twoja …i odpuść nam nasze winy … 



Władze miasta i powiatu na uroczystości. 

 
PROCESJA, JAKO DZIĘKCZYNIENIE ZA JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII. 

 
 


