
Koronka różańca do Krwi Chrystusa to dar od 
Siostry dla grupy modlitewnej w naszej parafii

W dniu 21 września 2022
w parafii s.Krystyna Kusak ASC
ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa 
opiekująca się grupami modlącymi się do Krwi 
Chrystusa. 

Wspólnota modląca się w parafii składa się 
z 15 osób, z których część modli się od 1993 
roku, inne zaś dołączyły później, głównie po 
2016 roku, od kiedy parafia czci relikwie 
św. Marii De Mattias. 

Powitano Siostrę Krystynę tym szczególniej, 
że 15. 08. 2022 roku świętowała
rocznicę złożenia ślubów 

Chrystusa to dar od 
Siostry dla grupy modlitewnej w naszej parafii . 

 

 

 

 

 
 

Agapa, rozmowy i
zakończyły spotkanie 
z siostrą Krystyną.

Podczas swojego pobytu
przekazała materiały pomocne 
w prowadzeniu spotkań oraz 
odwiedziła 
nie mogła uczestniczyć 
w spotkaniu, a od lat jest 
członkiem grupy modlitewnej.

21 września 2022 roku gościła 
Krystyna Kusak ASC 

Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa 
opiekująca się grupami modlącymi się do Krwi 

Wspólnota modląca się w parafii składa się 
15 osób, z których część modli się od 1993 

, inne zaś dołączyły później, głównie po 
kiedy parafia czci relikwie 

ę Krystynę tym szczególniej, 
2022 roku świętowała 50 - tą 

 zakonnych. 

a, rozmowy i świadectwa 
zakończyły spotkanie parafian 

Krystyną. 

Podczas swojego pobytu siostra 
przekazała materiały pomocne 

prowadzeniu spotkań oraz 
odwiedziła osobę chorą, która 

mogła uczestniczyć 
spotkaniu, a od lat jest 

członkiem grupy modlitewnej. 



__________________________________________________________________________
 

W bieżącym roku przypadła 11
śmierci Mariusza Deptuły, który poległ 
23 października 2011r. podczas X zmiany 
PKW w Afganistanie, w wyniku eksplozji 
ładunku wybuchowego pod pojazdem.

 
 

Św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała to dzień imienin 

Ks. Rafała Małoty.
 

W święto patronalne życzyliśmy 
Księdzu obfitości Bożych łask 

na każdy dzień życia.
 

 
__________________________________________________________________________
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Pamiętamy...
 

 

Św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała to dzień imienin 

Ks. Rafała Małoty. 

święto patronalne życzyliśmy 
siędzu obfitości Bożych łask 

dzień życia. 
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Pamiętamy... 
  



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA  
 
Świętowanie  rozpoczęto w Sanktuarium 
św. Brunona Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny, koncelebrowaną przez księży 
z dekanatu pod przewodnictwem ks. kan. 
ppłka Stanisława Denysa - kapelana 
Garnizonu Giżycko, który wygłosił 
płomienną homilię zachęcając do zgody 
narodowej i jedności. 
 

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pod 
pomniki pamięci narodowej, uroczyste 
złożenie kwiatów oraz przemowy. 
 

 

 



Koncert Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w wykonaniu dzieci i artystów z Klubu 
15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej zgromadził wiele osób z całego miasta. 

 
 

 

 

Śpiew hymnu „BOŻE COŚ POLSKĘ” zakończył świętowanie. 


