
 

 

W dniu 12 listopada  2019 roku 
posługę kapłańską w parafii 

rozpoczął  

Ks. dr Henryk Śmiarowski 

 

 

____________________________________________________________________

 
Była też możliwość otrzymania 
misyjnego na 2020 rok i biuletyn
kapucyńskich. 

roku 
w parafii 

 

____________________________________________________________________

W uroczystość 
Wszechświata gościliśmy
Przybylskiego przedstawiciela Zakonu 
Mniejszych Kapucynów. 
potrzebują naszej pomocy. W
często krajach, z dala od ojczyzny, 
narodowych zwyczajów, wś
innej mentalności, potrzeb
modlitewnej, wyrzeczeń
cierpienia w intencji 
materialnej. Modliliśmy się 
sprawowanych Mszy Ś
złożyliśmy ofiary na ten ważny cel

otrzymania kalendarza 
biuletynu o misjach 

 
Bracia Kapucyni opiekują się
w Gabonie, w diecezji Libreville, w tym
św. Tomasza w N`toum, w której w latach 2006 
2014 pracował nasz parafianin 
Truszkowski. O. Paweł zmarł 26
w 38 roku życia, z powodu silnej malarii. 
W swojej homilii o. Krzysztof wspominał 
o śp. o. Pawle (zdjęcie strony kalendarza misyjnego

____________________________________________________________________ 

uroczystość Chrystusa Króla 
gościliśmy o. Krzysztofa 

przedstawiciela Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów. Misje i misjonarze 
potrzebują naszej pomocy. W odległych 
często krajach, z dala od ojczyzny, 
narodowych zwyczajów, wśród zupełnie 

potrzebują naszej pomocy 
modlitewnej, wyrzeczeń, ofiarowanego 

w intencji misji oraz pomocy 
Modliliśmy się za misje podczas 

sprawowanych Mszy Świętych oraz 
na ten ważny cel.  

opiekują się min. parafiami 
diecezji Libreville, w tym parafią 

w której w latach 2006 – 
2014 pracował nasz parafianin – o. Paweł 

O. Paweł zmarł 26 czerwca 2014 roku, 
roku życia, z powodu silnej malarii.  

Krzysztof wspominał także 
zdjęcie strony kalendarza misyjnego). 



Caritas parafialna otrzymała nowy lokal i nowe wyposażenie wnętrza.  
Pomieszczenia czekają za rozpoczęcie użytkowania. 

 

 
 

 
 

 
 
Teraz praca w CARITASIE będzie łatwiejsza, 
a korzystający w pomocy obsługiwani w komfortowych 
warunkach.  
  



Od pierwszej niedzieli ADWENTU rozpoczynamy XVIII rok trwania w modlitewnym 
czuwaniu DZIEŁA  NIEUSTANNEJ  NOWENNY  UCZNIÓW  JEZUSA 

W parafii modli się 7 grup po 14 osób w grupie. 
Inauguracja regionalna, jak co roku, odbyła się w kościele Św. Kazimierza w Giżycku. 

 
W inauguracji, wraz z Księdzem Proboszczem, czynny udział wzięli liczni członkowie 

Wspólnoty z naszej parafii. 

 
 

  



W dniu 30 listopada, o godzinie 18,00 
Terytorialnej, wraz ze swoimi oficerami, 
Świętej z I Niedzieli Adwentu 2019.

Przysięgę w Giżycku złożyło ponad 90 żołnierzy
40 absolwentów kursu podoficerskiego
naszej parafii towarzyszył wojsku w tym tak ważnym dla nich dniu. 

Następnego dnia – 2 grudnia 

Ksiądz Proboszcz Stanisław

awansował do stopnia podpułkownika

GRATULUJEMY !

W dniu 30 listopada, o godzinie 18,00 żołnierze – obywatele 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony 
wraz ze swoimi oficerami, przygotowując się do złożenia przysięgi, uczestniczyli we Mszy 

2019. 

Przysięgę w Giżycku złożyło ponad 90 żołnierzy-obywateli, a patenty podoficerskie odebrało blisko 
absolwentów kursu podoficerskiego „SONDA”. Ksiądz Kapelan mjr Stanisław Denys 

naszej parafii towarzyszył wojsku w tym tak ważnym dla nich dniu.  

2 grudnia 2019 

Stanisław 

podpułkownika. 

GRATULUJEMY ! 

Mazurskiej Brygady Obrony 
przygotowując się do złożenia przysięgi, uczestniczyli we Mszy 

 
obywateli, a patenty podoficerskie odebrało blisko 

apelan mjr Stanisław Denys – proboszcz 


