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Podziękowanie parafian Ojcu Misjonarzowi. 

„Ojcze Misjonarzu, jako przedstawiciele parafian dziękujemy Ojcu za przypomnienie 
i uświadomienie nam, że Duch Święty Pocieszyciel – patron naszej Wspólnoty Parafialnej, to żywa 
Miłość będąca od zawsze i na zawsze, że jest On naszym „obrońcą z urzędu” wobec Bożej 
Sprawiedliwości.  

Dziękujemy za trud włożony w odnowienie naszej wiary, za ważne katechezy o wielkiej wierze, 
której świadectwa mamy w Piśmie Świętym i życiu wielu chrześcijan. 

Dziękujemy za modlitwę w intencji tych, którzy z naszej Wspólnoty już odeszli, a my wierzymy, 
że otrzymają wieczną nagrodę w niebie.  

Dziękujemy Ci, Ojcze Misjonarzu, że nasza młodzież mogła usłyszeć jak za Ojcem Świętym 
Franciszkiem wołałeś z całą mocą: „Chrystus…żyje i chce abyś żył”. 

Dziękujemy za przygotowanie nas do sakramentu pokuty, za uświadomienie nam, że często 
przeszkodą w usłyszeniu głosu Ducha Świętego są przywiązania, których musimy się pozbyć, 
są krzywdy wyrządzone innym, za które należy zadośćuczynić.  

Dziękujemy Ojcze za katechezę o chrzcie świętym i odnowienie w nas sakramentu chrztu 
świętego.  

Dziękujemy, że pochyliłeś się Ojcze nad naszymi chorymi, że przez sakrament chorych zostali 
umocnieni Duchem Świętym do mężnego znoszenia trudów życia, za modlitwę w ich intencji 
i katechezę do nich wygłoszoną. 

Dziękujemy za odnowienie naszych relacji małżeńskich poprzez naukę i odnowienie przyrzeczeń 
składanych sobie nawzajem w sakramencie małżeństwa.  

Dziękujemy za procesję fatimską, gdyż to Maryja może nam pomóc stracić to wszystko, co nie 
jest wolą Bożą.  

Dziękujemy Ojcze za codzienną szkołę modlitwy, wytrwałej wręcz natarczywej, lecz przede 
wszystkim pokornej i ufnej, którą prowadziłeś podczas rozważań na Apelu Jasnogórskim.  

Niech Ci, Ojcze Misjonarzu Bóg błogosławi i Cię strzeże, a Maryja – Matka Kapłanów niech 
otacza Cię swoją nieustającą opieką. 

Bóg zapłać i szczęść Boże !” 



Odpust parafialny – homilię wygłosił Ks. Dziekan Zdzisław Mazur. 
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Kulminacyjnym momentem obchodów Święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej był dzień 12 lipca, 
który rozpoczął się od odsłonięcia pomnika Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa – patrona 
brygady. Następnie odbyła się Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników wojska w Kościele pod 
wezwaniem Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku. Po Mszy Świętej Zawiszacy oraz goście udali się 
na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie o godzinie 11.00 rozpoczął się uroczysty apel z udziałem Orkiestry 
Wojskowej z Giżycka i żołnierzy armii sojuszniczych z Batalionowej Grupy Bojowej NATO. 

 


