
W dn iac h  12- 1 4  g ru dn ia  p rze ż yw al i śmy  r e ko l e kc j e  a dw en tow e ,  
k tó r e  p r ze prow a dzi ł  k s .  p por   S G P awe ł  G r ze s ze k .  

 
W dniu 17 grudnia 2019 r. 
w Klubie 15.Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej żołnierze oraz 
zaproszeni goście spotkali się 
przy stole na żołnierskiej wigilii 
Bożego Narodzenia.  

 

 

 

 

Kapelan 15 GBZ 
ks. ppłk 

Stanisław 
DENYS 

pobłogosławił 
opłatek. 

______________________________________________________________ 

Wigilia w Świetlicy Socjoterapeutycznej na terenie naszej parafii.  
Pracownicy i uczestnicy zajęć tej świetlicy łamali się opłatkiem z Księdzem Tomaszem. 



Decyzją Nr 296/MON Ministra Obrony Narodowej 
Dniem Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i 

W naszej świątyni w uroczystych RORATACH, w tym dniu licznie udział wzięli dowódcy oraz żołnierze 
wraz ze SZTANDAREM 15GBZ. Mszę Świętą 

 

 

Pod tablicą poświęconą poległemu 
w Afganistanie 

sierż. Mariuszowi Deptule 
wystawiono wartę, zapalono znicze, 
a po Mszy Świętej złożono kwiaty.

 

 

 

 

Kolejny witraż w naszej świątyni
został zamontowany 17.12.2019

Apostołowie:

Św. Bartłomiej

Św. Filip

 

 

____________________________

/MON Ministra Obrony Narodowej dzień 21 grudnia ustanowiony został 
egłych i Zmarłych w Misjach i Operacjach poza Granicami Państwa

W naszej świątyni w uroczystych RORATACH, w tym dniu licznie udział wzięli dowódcy oraz żołnierze 
Mszę Świętą za poległych sprawował Ksiądz Proboszcz.

tablicą poświęconą poległemu 

Deptule 
wartę, zapalono znicze, 

Mszy Świętej złożono kwiaty. 

  

Kolejny witraż w naszej świątyni 
został zamontowany 17.12.2019 

Apostołowie: 

Św. Bartłomiej 

Św. Filip 

____________________________ 

dzień 21 grudnia ustanowiony został 
Operacjach poza Granicami Państwa 

W naszej świątyni w uroczystych RORATACH, w tym dniu licznie udział wzięli dowódcy oraz żołnierze 
ał Ksiądz Proboszcz. 

 



W lutym 2020 roku nasza świątynia została 
Chrzcielnica została wyposażona w przykrycie symbolizujące Ducha Świętego.

Na ołtarzu pojawiły się też nowe lichtarze i krzyż.
Zakrystia została wyposażona w nowe, funkcjonalne meble.

 

nasza świątynia została ozdobiona dwoma now
Chrzcielnica została wyposażona w przykrycie symbolizujące Ducha Świętego.

Na ołtarzu pojawiły się też nowe lichtarze i krzyż.
Zakrystia została wyposażona w nowe, funkcjonalne meble.

 

  

   

nowymi żyrandolami. 
Chrzcielnica została wyposażona w przykrycie symbolizujące Ducha Świętego. 

 

Na ołtarzu pojawiły się też nowe lichtarze i krzyż. 
Zakrystia została wyposażona w nowe, funkcjonalne meble. 

 

 



Zespół dziecięcy prowadzony przez Panią Katarzynę – naszą organistkę – 
podczas niedzielnej Mszy Świętej w dniu 1 marca 2020 r. 

 

__________________________________________________________________________________ 

W pierwsze soboty miesiąca, w salce parafialnej, odbywają się spotkania wspólnoty 
RUCHU FOCOLARI – Dzieła Maryi, na których rozważane są słowa z Pisma Świętego 
wybrane dla wszystkich członków Ruchu na świecie, na dany miesiąc, oraz dawane są 
świadectwa życia tymi słowami.  
 

 

 

 

 

 

7 marca 2020 

 „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!  
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy” (Mt 7, 12). 


