
W dniu 6 września 2020 parafia gościła ks. Wojciecha Kozłowicza ze zgromadzenia 
Księży Salezjanów – misjonarza z Zambii. 

 

 

Ksiądz Wojciech od 1985 roku pełni posługę 
w Afryce. Obecnie  pracuje w Zambii, w Lusace. 

Misjonarz wygłosił słowo przybliżające jego 
posługę misyjną w krajach afrykańskich, 
opowiedział o realiach życia w Zambii - nie tylko 
o wszechobecnej biedzie, głodujących dzieciach, 
ale też o żywej i pięknej wierze tubylców.  

Jako wspólnota parafialna wspieramy misje 
poprzez modlitwę za misjonarzy, w intencji 
nowych powołań misyjnych, a także składając 
ofiary pieniężne.  

 

 

 

 

  



Wielu pielgrzymów z Olsztyna i innych 
miast Warmii i Mazur podążało na 
EUCHARYSTIĘ, której o godz. 11.00 
na gietrzwałdzkich błoniach
przewodniczył ks. bp senior diecezji 
drohiczyńskiej Tadeusz Pikus. 

  

”Jak dobrze wstać skoro świt…”
Pielgrzymi grupy JAĆWIEŻ GIŻYCKO, którym przewodził 
ks. Tomasz Lewoc w dniu 13 września o
wyruszyli autokarem do Olsztyna, a następnie o 
pieszo udali się do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
z racji 143. rocznicy objawień Maryi w tym miejscu.
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Pod koniec Mszy Świętej 
bp Tadeusz Pikus 

pobłogosławił ziarno 
pod nowy zasiew. 

Następnie zawierzył 
Niepokalanemu Sercu Maryi, 
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warmińską. 
 
 
 
 
Po Eucharystii liczni wierni 
podchodzili do wizerunku 
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, 
by zawierzyć Jej swoje życie.  
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17 września, 81 rocznica napaści 
Związku Sowieckiego na Polskę. 

Dzień Sybiraka. 
 
Parafia znów gromadzi Wojsko Polskie, 
Kombatantów, Sybiraków, Dzieci Wojny
władze miasta i powiatu oraz tych, którym 
bliskie jest umiłowanie Ojczyzny, pamięć 
o tych, którzy oddali za nią życie 
czy zostali zesłani do odległych miejsc.
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Czytanie mszalne w wykonaniu Pani Lidii Pieczonko 
wnuczki ppor. rez. Zygmunt Ocrasso, w
w Kozielsku i zamordowanego w Katyniu.

 
mszalne w wykonaniu Pani Lidii Pieczonko - 

więzionego w obozie 
Katyniu.   



 
Po Mszy Świętej przemarsz do pomnika poświęconego Żołnierzom AK i Sybirakom, 
położonego na Skwerze im. Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru, nieopodal kościoła. 

 

Przy pomniku odśpiewano hymn państwowy oraz odegrano hymn Sybiraków. 
W przemówieniach okolicznościowych mówcy nawiązali do homilii wygłoszonej przez księdza 
proboszcza kapelana Garnizonu Giżycko ppłka Stanisława Denysa, który w sposób bardzo obrazowy 
ukazał tragizm dnia 17 września 1939 roku. Złożenie wieńców zakończyło uroczystość. 


