
Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Giżycku odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny 
w naszej, wojskowo – cywilnej parafii Ducha Świętego Pocieszyciela. 

 
 
 
 
Zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w czasie 
pandemii w naszej świątyni 
mogła uczestniczyć ograniczona 
liczba osób. 

 
 

 
 
  
Po Mszy Świętej dowódca gen. bryg. 
Bogdan Rycerski wraz z księdzem 
kapelanem Garnizonu Giżycko 
ppłk  Stanisławem Denysem, władze 
miasta i powiatu giżyckiego, 
z towarzyszącymi im delegacjami, 
złożyli wiązanki pod pomnikiem 
Żołnierzy AK i Sybiraków w parku 
Rogera Goemaere’a. 



„JA, ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, PRZYSIĘGAM…”

Dla ochotników brygad Obrony Terytorialnej 
Nowi   TERYTORIALSI zakończyli szkolenie
przybyli na Mszę Świętą sprawowaną przez księdza 
Denysa w ich intencji. Żołnierze modlili się także za najbliższych ze swoich rodzin, którzy
w związku z pandemią, a także za chorych spośród nich. 

Ksiądz Kapelan obdarował żołnierzy kalendarzami

„JA, ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, PRZYSIĘGAM…” 

Dla ochotników brygad Obrony Terytorialnej dzień 28 listopada 2020 był niezapomniany. 
zakończyli szkolenie zwieńczone egzaminem, a następnie, wraz z dowódcami,
sprawowaną przez księdza kapelana Garnizonu Giżycko ppłk

. Żołnierze modlili się także za najbliższych ze swoich rodzin, którzy
także za chorych spośród nich.  

 

Następnego 
dnia 

29.11.2020 
dostąpili 

zaszczytu 
wypowiedzenia 

słów roty 
przysięgi 

wojskowej. 

 

bdarował żołnierzy kalendarzami wydawanymi przez Ordynariat Polowy WP.

 

był niezapomniany. 
, wraz z dowódcami, 

kapelana Garnizonu Giżycko ppłk Stanisława 
. Żołnierze modlili się także za najbliższych ze swoich rodzin, którzy zmarli 

 

 

wydawanymi przez Ordynariat Polowy WP. 



W dniu 21 grudnia 2020, w Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych 
poza Granicami Państwa Zawiszacy oddali hołd żołnierzom, którzy odeszli na wieczną wartę.  

 

 

 

 

W naszej, wojskowo – cywilnej 
parafii ksiądz proboszcz 
i kapelan Garnizonu Giżycko 
ppłk Stanisław Denys 
odprawił Mszę Świętą 
w intencji poległych żołnierzy.  

 

 

 

 

 

 

 

We Mszy Świętej 
uczestniczył 

dowódca 15 Brygady 
Zmechanizowanej 
gen. bryg. Bogdan 

Rycerski. 

 

 

  



Boże Narodzenie zbliża się. Jest to czas przygotowania żłóbka i dekoracji świątecznej.  
W tym roku pod czujnym okiem ks. Rafała Małoty. 

 

 

Pasterka, w związku z ograniczeniami ilościowymi dotyczącymi uczestnictwa we Mszy Świętej, 
była odprawiana o godzinie 20,00, 22,00 i 24,00, żeby więcej osób mogło w niej uczestniczyć. 
Ksiądz Proboszcz Stanisław Denys wygłosił homilie na każdej z Mszy Świętych pasterskich.  

 

Na zdjęciu ks. Tomasz Lewoc sprawujący Mszę Świętą o godzinie 20,00. 


