
RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH 
(03-06. 10. 2021) 

 
Misje Święte oraz renowacje Misji Świętych 

przeprowadził ks. Roman Tkacz SAC . 

Był to czas przypomnienia, że Duch Święty 
Pocieszyciel – patron naszej Wspólnoty Parafialnej, 
to żywa Miłość będąca od zawsze i na zawsze. 
Pogłębiliśmy też rozumienie liturgii Mszy Świętej.  

Homilie przybliżyły także encyklikę papieża 
Franciszka: „Fratelli Tutti – Wszyscy jesteśmy 
braćmi” oraz list o św. Józefie: „Patris corde – 
Ojcowskim sercem”, a także naukę i postawę 
błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

 

 
 
 

Każdego dnia 
Misji - 

wieczorem, 
o godz. 21.00 
spotykaliśmy 
się na Apelu 
Jasnogórskim 

z homilią. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Za trud włożony w odnowienie 
wiary podziękowali parafianie 

oraz ksiądz kanonik 
ppłk Stanisław Denys - proboszcz 

wspólnoty parafialnej. 
 

 
 
  



Msza Święta, w której modliliśmy się za zmarłych i poległych, którzy oddali Ojczyźnie 
własne życie, a szczególnie za śp. sierż. Mariusza Deptułę w X rocznicę śmierci, 
zgromadziła licznych wojskowych ze swoim dowódcą. 
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PRZESŁANIE ABP. JÓZEFA GUZDKA, ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO 
ORDYNARIATU POLOWEGO DO ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY STRAŻY 
GRANICZNEJ I POLICJI W ZWIĄZKU Z UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

Drodzy Żołnierze, Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji, 
Bardzo dziękuję za pełną oddania i poświęcenia służbę. Szczególne słowa uznania kieruję do żołnierzy i policjantów 
wspierających funkcjonariuszy Straży Granicznej w strefie stanu wyjątkowego, wywołanego kryzysem migracyjnym. 
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest niezwykle napięta. Zdaję sobie sprawę z jakimi wyzwaniami mierzycie 
się każdego dnia. Jestem wdzięczny za wasz profesjonalizm a także za każdy przejaw współczucia i gest pomocy 
okazywany migrantom. 
Dziękuję za wzorowe wypełnianie obowiązku wobec Ojczyzny, patriotyczną postawę i zaangażowanie w troskę 
o dobro Rzeczpospolitej. Ojczyzna to prawdziwy dom, a Wy jesteście gotowi stawać w jego obronie. Wyrażam 
wielki szacunek dla wszystkich, którzy mają udział w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. Zapewniam, że wraz 
z księżmi kapelanami będę się modlił za Was i Wasze rodziny. Tylko wspólnymi siłami będziemy w stanie zdać 
egzamin w sytuacji kryzysu. 
Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czas szczególnej modlitwy za zmarłych z naszych 
rodzin, poległych w obronie Ojczyzny i tych, którzy pełnili służbę na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.  Moje myśli 
w tych dniach będą przy rodzinach żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy już odeszli na wieczną wartę.  
Niech Wam Bóg błogosławi w służbie pełnionej dla dobra Ojczyzny i społeczeństwa. 

abp Józef GUZDEK 
Administrator Apostolski 

Ordynariatu Polowego 
Warszawa, 28 października 2021 r. 
________________________________________________________________________ 

 

Mszę Świętą dla żołnierzy strzegących granicy z Białorusią i okolicznych mieszkańców 
w dniu 31.10.2021 roku sprawował ks. kan. ppłk Stanisław Denys – proboszcz naszej 
parafii, kapelan Garnizonu Giżycko.   



 

W Dniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, jak co roku, wspominamy tych, którzy odeszli 
do Pana w czasie ostatniego roku. Z naszej Wspólnoty pożegnaliśmy 83 osoby. 
Ksiądz Kanonik odczytał daty ich śmierci, imiona i nazwiska a rodziny i przyjaciele 
przynieśli do ołtarza zapalone znicze jako znak pamięci o ich ziemskim życiu z nadzieją na 
życie wieczne. 

 


