
Przygotowanie TERYTORIALSÓW do złożenia przysięgi wojskowej.

W dniu 1 sierpnia 2020 roku 
Terytorialnej, przygotowując się do złożenia przysięgi
ksiądz proboszcz i kapelan Garnizonu Giżycko 

Przysięga odbyła się 

Przygotowanie TERYTORIALSÓW do złożenia przysięgi wojskowej.

roku 41 żołnierzy, w tym 16 kobiet z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony 
przygotowując się do złożenia przysięgi, uczestniczyło we Mszy Świętej, którą sprawował 

kapelan Garnizonu Giżycko - ppłk Stanisław Denys oraz ksiądz 
odbyła się 2 sierpnia na terenie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Żołnierzom towarzyszyli 
oficerowie odpowiedzialni za ich 

wyszkolenie

Przygotowanie TERYTORIALSÓW do złożenia przysięgi wojskowej.  

 

Mazurskiej Brygady Obrony 
we Mszy Świętej, którą sprawował 

oraz ksiądz Henryk Śmiarowski.  
yckiej Brygady Zmechanizowanej. 
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Wniebowzięcie NMP – Święto Matki Bożej Zielnej
DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO 

Msza Święta za Ojczyznę i żołnierzy 
kapelana Garn

Święto Matki Bożej Zielnej 
DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO – 100-lecie Cudu nad Wisłą

za Ojczyznę i żołnierzy służących w Giżycku sprawowana była przez księdza proboszcza 
kapelana Garnizonu Giżycko ppłk Stanisława Denysa. 

 

lecie Cudu nad Wisłą 

 
księdza proboszcza 

 



 
 

W sezonie wakacyjnym, każdej niedzieli po Mszy Świętej wieczornej, w naszej świątyni 
odbywały się koncerty organowe. Usłyszeliśmy po kilka utworów w wykonaniu 
Łukasza Wrońskiego – absolwenta Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie. 

 

 
 

Dźwięk organów rozlegał się zapraszając parafian i turystów, często latem odwiedzających 
naszą świątynię, do skupienia i modlitwy.  



Po prawie rocznej pracy wśród nas 
Przedstawiciele parafian i Księża w dniu 23 sierpnia 2020 roku serdecznie podziękowali ks. Henrykowi za 
pracę i za świadectwo życia, jakie dawał naszej W
posługi tam, gdzie pośle Go Kościół.  

Po prawie rocznej pracy wśród nas ks. dr Henryk Śmiarowski został posłany do 
parafian i Księża w dniu 23 sierpnia 2020 roku serdecznie podziękowali ks. Henrykowi za 
ctwo życia, jakie dawał naszej Wspólnocie, życząc dobrego zdrowia i radości z

 

 

 

 

 

Od następnego tygodnia rozpoczął pracę 
w parafii ks. Rafał Małota.  

 

Szczęść Boże Księdzu w pracy duszpasterskiej 
wśród nas.  

 

został posłany do innych zadań. 
parafian i Księża w dniu 23 sierpnia 2020 roku serdecznie podziękowali ks. Henrykowi za 

spólnocie, życząc dobrego zdrowia i radości z pełnionej 
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Szczęść Boże Księdzu w pracy duszpasterskiej 



Dnia 1 września 2020 upamiętniono 81.
wybuchu II wojny światowej oraz Święto Weterana. 
Giżyckie obchody rozpoczęły się Mszą Świętą
w intencji ofiar II wojny światowej
i homilię wygłosił ks. kapelan Garnizo
ppłk Stanisław Denys – proboszcz naszej parafii. 
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W uroczystości udział wziął dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
gen. bryg. Bogdan Rycerski oraz władze samorządów: miasta, gminy i powiatu. 

 
 

Bezpośrednio po Mszy Świętej 
przemaszerowano pod pomnik 
poświęcony żołnierzom 
Armii   Krajowej i Sybirakom, 
gdzie odśpiewano hymn Polski 
i złożono kwiaty.  
 
W  patriotycznej uroczystości, 
z uwagi na pandemię COVID-19, 
nie mogły wziąć udziału poczty 
sztandarowe. 


