
Pierwszy dzień wakacji to dzień I Komunii Świętej dzieci z klas III naszej parafii. 
 

 

Po raz pierwszy 
PANA JEZUSA pod 
postacią CHLEBA 
przyjęło 47 dzieci. 

Niech często 
przystępują do stołu 
Pańskiego, a Chleb 

Eucharystyczny niech 
ożywia  

w nich życie 
nadprzyrodzone, 

uzdalnia 
do podejmowania 
dobrych decyzji, 

usposabia 
do podejmowania 
czynów miłości. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Od jedenastu lat, w pierwszy sobotę lipca, na wzgórzu Świętego Brunona, na terenie naszej parafii, 
odbywa się uroczyste rozpoczęcie „Lata z Chrystusem na Mazurach”. Na wspólnej Mszy Świętej 4 lipca 
zgromadzili się mieszkańcy Giżycka, turyści, goście odwiedzający Mazury, diecezjanie oraz żeglarze, 
aby powierzyć Bogu czas letniego wypoczynku. Mszy Świętej inaugurującej rozpoczęcie „Lata 
z Chrystusem na Mazurach” przewodniczył bp Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. 
 
 

 



15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
święto ustanowione na pamiątkę Bitwy
na Polach Grunwaldu otrzymała sztandar,

Obchody rozpoczęły się we czwartek 9
Obrony Narodowej. Przed Mszą Świętą dowódca 
Rycerski wraz z delegacją zapalił znicz pod tablic
i wieniec złożyli także Wicestarosta Giżycki 
Wojciechem Iwaszkiewiczem. 

 
 

Generał dywizji  

Jarosław Gromadziński został 
przywitany przez Gospodarza Miejsca 
przed rozpoczęciem liturgii. 
  

Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego każdego 15 lipca obchodz
Bitwy Grunwaldzkiej. W 2020 roku mija 25 lat 

sztandar, nazwę wyróżniającą „Giżycka” oraz  imię Zawiszy

czwartek 9 lipca od Mszy Świętej w intencji żołnierzy i praco
Świętą dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej
znicz pod tablicą upamiętniającą śp. sierż. Mariusza Deptu

Wicestarosta Giżycki – Mateusz Sieroński wraz z Burmistrzem 

został 
iejsca 

obchodzi swoje doroczne 
 od kiedy Brygada 

Zawiszy Czarnego. 

 
pracowników Resortu 

Zmechanizowanej płk Bogdan 
. Mariusza Deptułę. Znicz 

Burmistrzem Giżycka – 



 
 
 

Uroczystą Mszę Świętą 
koncelebrowali: 

ksiądz proboszcz parafii i kapelan 
Garnizonu Giżycko - ppłk Stanisław 
Denys oraz ksiądz ppłk Krzysztof 
Kacorzyk. 
 

 

 

Czytanie mszalne                                                      Modlitwa wiernych 

 

 

 

 

 
Uroczystość zgromadziła wielu dostojnych gości.   



W niedzielę 12 lipca 2020, po Mszy 
Świętej odpustowej w parafii 
pw. św. Brunona – patrona parafii oraz 
całego miasta Giżycka, pożegnał się 
z dekanatem św. Szczepana Męczennika 
i parafią ksiądz prał. dr kpt. Zdzisław 
Mazur, który  28 lat posługiwał 
w naszym mieście. 

W imieniu wszystkich księży dekanatu 
pożegnał odchodzącego na emeryturę 
po  46 latach pracy kapłańskiej 
KSIĘDZA DZIEKANA ksiądz 
proboszcz naszej parafii – 
ppłk Stanisław Denys. 

 

 

W imieniu mieszkańców miasta 
i powiatu pożegnali ks. Zdzisława 
Mazura burmistrzowie, którzy na 
przestrzeni lat jego posługi 
w Giżycku sprawowali tę funkcję, 
starosta, dyrektorzy szkół oraz 
grupy parafialne. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________  

JAĆWIEŻ GIŻYCKO - XXVIII PIELGRZYMKA  NA  JASNĄ GÓRĘ  

Przepisy epidemiologiczne pokrzyżowały plany 
przy organizacji tegorocznej pielgrzymki. 
Do pielgrzymowania zaproszeni są wszyscy 
w formie duchowej. Na trasę pielgrzymki 
wyruszyli tylko księża.  
Grupa Jaćwież Giżycko – to trzech księży, 
a wśród nich posługujący w naszej wspólnocie 
parafialnej ks. Tomasz Lewoc.  
Dnia 27 VII 2020 po Mszy Świętej sprawowanej 
o godzinie 10:00 w Sanktuarium Świętego 
Brunona Bp Adrian Galbas SAC udzielił 
pielgrzymom uroczystego błogosławieństwa 
(ks. Tomasz na zdjęciu po prawej stronie). 



 

 
 

Pielgrzymi 
oraz odprowadzający ich, 
a wśród nich Bp Adrian, 

nawiedzili 
Najświętszy Sakrament 

w naszej świątyni. 
 
 
 

 

W imieniu księdza Proboszcza 
powitani zostali przez ks. Henryka.  

Kierownik grupy uhonorował ks. Henryka ręcznie 
wykonaną przez jednego z pielgrzymów duchowych 
plakietką „Przyjaciel Pielgrzymki”. 



 
Pielgrzymów i licznych odprowadzających ich sympatyków grupy Jaćwież Giżycko 
ks. Tomasz prowadził do Wzgórza Świętego Brunona odprawiając Drogę Krzyżową. 

 
Ks. Biskup na wzgórzu odmówił modlitwę „Anioł Pański”, po której wszystkim udzielił 
pasterskiego błogosławieństwa.  

 
Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia PIELGRZYMI ruszyli w dalszą drogę. 


