
Rocznice święceń kapłańskich:Rocznice święceń kapłańskich:Rocznice święceń kapłańskich:Rocznice święceń kapłańskich:    

 
-Księdza Proboszcza Grzegorza Przewrockiego 19 maja 

 
- Księdza Adama Konopko - 28 maja  



BoŜe Ciało 2016BoŜe Ciało 2016BoŜe Ciało 2016BoŜe Ciało 2016. . . . Wychodzimy spod naszego kościoła parafialnego, Ŝeby dołączyć do 
procesji ogólno- miejskiej, która rozpoczyna się od sanktuarium św. Brunona i po przejściu 

przez całe miasto, wróci do sanktuarium.     

 
 

 
Ołtarz przygotowany przez naszą wspólnotę parafialną. 

 
  



Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej parafii w 2016 roku odbyła się w sobotę 
po BoŜym Ciele, w dniu 28 maja.

 
Pierwszy raz Komunię świętą przyjęły dzieci klas III. 
 

 

Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej parafii w 2016 roku odbyła się w sobotę 
BoŜym Ciele, w dniu 28 maja. 

Pierwszy raz Komunię świętą przyjęły dzieci klas III.  

 

Pierwsza Komunia święta dzieci z naszej parafii w 2016 roku odbyła się w sobotę 

 

 



dzięki dzieciom przeŜywającym „Biały Tydzień”, była 

    

 

W W W W „„„„Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się 

Oktawa BoŜego CiałaOktawa BoŜego CiałaOktawa BoŜego CiałaOktawa BoŜego Ciała,  
dzięki dzieciom przeŜywającym „Biały Tydzień”, była bardzo uroczysta

Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się Białym Tygodniu” odbyło się takŜe otakŜe otakŜe otakŜe odnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

bardzo uroczysta....    

    

 

 
dnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnychdnowienie przyrzeczeń chrzcielnych....        



Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna 
Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. 

Spotkanie z Siostrą zaowocowało umocnieniem się Wspólnoty 
osoba przyszła na to spotkanie, poniewaŜ jej zmarła mama była w tej Wspólnocie, lecz ona nie 
interesowała się tym za Ŝycia mamy. Teraz chciała dowiedzieć się w
modlitewnej po usłyszeniu świadectwa s.Krystyny.
Siostra przekazała parafii relikwie św. Marii de Mattias 
Adoratorek Krwi Chrystusa, 
Ks. Proboszcz Grzegorz Przewrocki 
oczekują uroczystego wprowadzenia relikwii do naszego kościoła.

Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna 
Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. 

iostrą zaowocowało umocnieniem się Wspólnoty Krwi Chrystusa w naszej parafii. 
osoba przyszła na to spotkanie, poniewaŜ jej zmarła mama była w tej Wspólnocie, lecz ona nie 
interesowała się tym za Ŝycia mamy. Teraz chciała dowiedzieć się więcej. Inne osoby dołączyły do grupy 
modlitewnej po usłyszeniu świadectwa s.Krystyny. 

parafii relikwie św. Marii de Mattias - siostry ZałoŜycielki Zgromadzenia 
Adoratorek Krwi Chrystusa, kanonizowanej przez Jana Pawła II dnia 18 maja 200

Proboszcz Grzegorz Przewrocki podarował relikwiarz. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa 
oczekują uroczystego wprowadzenia relikwii do naszego kościoła.    

    
Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.Zdjęcie pamiątkowe z „Białego Tygodnia” z Ks. Proboszczem i Paniami Katechetkami.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna Wspólnotę Krwi Chrystusa odwiedziła w dniu 13 czerwca 2016 r. siostra  Krystyna 
Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami. Kuzyk ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, opiekująca się Wspólnotami.     

    
w naszej parafii. Jedna 

osoba przyszła na to spotkanie, poniewaŜ jej zmarła mama była w tej Wspólnocie, lecz ona nie 
ięcej. Inne osoby dołączyły do grupy 

siostry ZałoŜycielki Zgromadzenia 
dnia 18 maja 2003 roku. 

relikwiarz. Członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa 
 



ZmianZmianZmianZmiana Księdza Proboszczaa Księdza Proboszczaa Księdza Proboszczaa Księdza Proboszcza    w parafiiw parafiiw parafiiw parafii    ––––    19 czerwca 2016 rok19 czerwca 2016 rok19 czerwca 2016 rok19 czerwca 2016 rok. . . .     
    

    
Jeszcze słówko przed rozpoczęciem Mszy Świętej inaugurującej przejęcie obowiązków przez nowego 
Księdza Proboszcza parafii – Księdza kpt. Stanisława Denysa. Zmian dokonał biskup Józef Guzdek, 
a jego przedstawicielem był Ks. płk Grzegorz Krupski – Dziekan Wojsk Lądowych. 

 
Ksiądz Dziekan odczytał dekret o dokonanych przez biskupa zmianach w parafii.  

 Przed rozpoczęciem Mszy Świętej Rada Parafialna w imieniu wszystkich parafian i własnym powitała 
nowego Księdza Proboszcza Stanisława Denysa.  



Na zakończenie Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz Grzegorz Przewrocki poŜegnał parafian, a parafianie, 
władze miasta, powiatu, dyrektorzy szkół, uczniowie, chór, grupy modlitewne, ruch Focolari, apostolat 
Margaretka poŜegnali dotychczasowego Księdza Proboszcza Grzegorza Przewrockiego i powitali 
Księdza Proboszcza Stanisława Denysa. 

 
Rada Parafialna wspomniała w poŜegnaniu, Ŝe w czasie pracy Księdza Proboszcza Grzegorza 
Przewrockiego w naszej Wspólnocie 16 marca 2014 roku nawiedziła nas Maryja w Jasnogórskim 
Wizerunku. Podziękowała za zaangaŜowanie Ks. Proboszcza w godne przyjęcie Obrazu, Jego troskę 
o kaŜdy szczegół: od odnowienia wnętrza kościoła, poprzez dekoracje, po przygotowanie ulic. Wyraziła 
teŜ wdzięczność za zachętę dzieci do udziału w naboŜeństwach, wyraŜaną przez hojnie rozdzielane 
indywidualne błogosławieństwo dzieci oraz cukierki. Przedstawiciele Rady podziękowali teŜ 
za budowanie kaplicy pogrzebowej. Dziękowali równieŜ Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi za nauki, 
za prowadzenie parafian do Boga, za kaŜdą głoszoną homilię i za kaŜdą sakramentalną posługę wobec 
Wspólnoty.  

 
Pierwszym rokiem, który przeŜywaliśmy razem z Ks. Grzegorzem jako proboszczem, był w Kościele „Rok 
Wiary”. Ten, w którym odchodzi Ksiądz Proboszcz Grzegorz do nowych obowiązków to „Nadzwyczajny 
Rok Święty Miłosierdzia BoŜego”. W tym kontekście przeprosiliśmy Księdza Grzegorza za wszystko, co 
nie było ze strony parafian wyrazem miłości i miłosierdzia. Prosiliśmy teŜ, Ŝeby Ksiądz pamiętał same 
dobre chwile z pobytu i pracy w GiŜycku. Wszyscy Ŝyczyli wielu łask BoŜych i obfitości darów Ducha 
Świętego.   



Wielki spektakl przygotowany przez mieszkańców GiŜycka

W czasie Mszy Świętej po zakończonym spektaklu odnowiliśmy w obecności bpa Ordynariusza 
Mazura przyrzeczenia chrzcielne. Była teŜ m

przygotowany przez mieszkańców GiŜycka i okolic, na rozpoczęcie “La

Świętej po zakończonym spektaklu odnowiliśmy w obecności bpa Ordynariusza 
eczenia chrzcielne. Była teŜ moŜliwość uzyskania jubileuszowego odpustu zupełnego. 

 
“Lata z Chrystusem”. 

 
Świętej po zakończonym spektaklu odnowiliśmy w obecności bpa Ordynariusza – Jerzego 

o odpustu zupełnego.  

 


