
W dniu 19 stycznia 2021 roku w 98 roku 
życia odeszła do Pana po wieczną nagrodę 
śp. Hanna Olender. Podczas Mszy Świętej 
żałobnej w dniu 23 stycznia 2021 roku 
pożegnaliśmy naszą parafiankę.  

W diecezji znana była wszystkim 
pielgrzymom, gdyż przez wiele lat 
rokrocznie pielgrzymowała pieszo na Jasną 
Górę, a bywało, że przed pielgrzymką 
do Częstochowy kilka dni wcześniej 
wracała z pielgrzymki pieszej do Ostrej 
Bramy w Wilnie.  

Wiele lat była gospodynią na plebanii 
naszej parafii. Życzliwa i zawsze radosna. 

Hanna Olender jako pierwsza z naszych parafian została odznaczona przez Ordynariusza Ełckiego 
Biskupa Jerzego Mazura Medalem Zasługi Biskupa Ełckiego Pro meritis in evangelizatione, nadanym 
za włączenie się w sprawę Nowej Ewangelizacji i w sposób wybitny przyczynienie się do budowy 
Kościoła Chrystusowego diecezji ełckiej.  

Była członkiem Dzieła Maryi – Ruchu Focolari, Margaretką kilku kapłanów i wieloletnim członkiem 
Róży Różańcowej. Oto fragment piosenki Ruchu Focolari, którą Hania chętnie śpiewała: 
 

Kiedy dojdę już do Ciebie, 
Do Twych niebieskich bram. 
Wtedy w Tobie się zagubię, 

W Tobie zagubię się. 
 

I gdy spytasz, kim jestem, odpowiem 
Imię moje brzmi: Dziękuję Ci 

Bo za wszystko chcę Tobie dziękować. 
Dzięki Ci, dzięki Ci. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

W dniu 4 lutego Stowarzyszenie 
Krwi Chrystusa zakończyło 
nowennę przed wspomnieniem 
św.    Marii De Mattias, 
której relikwie czcimy w naszej 
wspólnocie parafialnej. 

  



______________________________________________________________

Została wykonan

Ksiądz Proboszcz Stanisław po

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________

 
wykonana renowacja kielichów oraz puszki

pobłogosławił naczynia liturgiczne poddawane 

W dniu 02.03.2021 r. w naszej parafii miało
Rejonowe dla kapłanów.  

W konferencji wziął udział J.E. Ks. Biskup Jerzy

 Przedstawione zostały komunikaty Ełckiej
i najbliższe wydarzenia w Diecezji Ełckiej. 

Konferencję pt.: „Uzależnienie w życiu kapłana. Zagrożenia 
i pułapki” wygłosił specjalista ds. uzależnień. 

 

 

______________________________________________________________ 

kielichów oraz puszki.  

  

poddawane pozłoceniu. 

naszej parafii miało miejsce Spotkanie 

Ks. Biskup Jerzy Mazur. 

Ełckiej Kurii Biskupiej 

życiu kapłana. Zagrożenia 
 



Wielki  Czwartek 2021 – rozpoczyna się Triduum Paschalne 

 

W Dniu Święta Ustanowienia Kapłaństwa parafianie życzyli  Księdzu Proboszczowi i Księżom 
Wikariuszom posługującym w parafii, aby wraz z mocą przemiany chleba i wina Chrystus dał im moc 
przemiany ludzkich serc, a sianie ziaren Bożej Prawdy by przynosiło im radość i wdzięczność 
od wszystkich, do których są posłani. Życzono także dużo zdrowia i cierpliwości, w tym trudnym, 
pandemicznym czasie. 

 

 

Adoracja Pana Jezusa w CIEMNICY trwała do godz. 22,00 a na czuwanie animowali członkowie 
Wspólnoty Krwi Chrystusa, a następnie Dzieła Maryi.  

Cały czas była możliwość spowiedzi świętej w ramach tzw.: Nocy Konfesjonałów.



Wielki Piątek  godzina 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia pod Krzyżem Misyjnym 

 

Z zachowaniem wszelkich zasad związanych z pandemią (maseczki, dystans), spod Krzyża 
wyruszyliśmy Drogą Krzyżową na Wzgórze Świętego Brunona.  

 
 

 



 

W liturgii Wielkiego Piątku Męka Pańska wg św. Jana została odczytana przez Księży. 

 

 

W tym pandemicznym roku Krzyżowi mogliśmy się jedynie pokłonić.  
Do późnych godzin nocnych trwała adoracja Pana Jezusa w grobie i spowiedź święta. 



 

Wielka Sobota. Święcenie pokarmów zaplanował Ks. Proboszcz co 15 minut od godziny 8.00 do 13.00, 
lecz trwało znacznie dłużej. Odbywało się w kościele, a jeśli przyszło więcej osób, to także na dworze. 
Adoracja trwała do godziny 20.00, kiedy to rozpoczęła się Wigilia Paschalna. 

 

Po liturgii  Wielkiej Soboty adoracja Pana Jezusa i Noc Konfesjonałów trwały do północy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W procesji 
rezurekcyjnej, o 6.00 

rano, Pan Jezus 
błogosławił całej 
parafii. Kapłani 

i służba liturgiczna 
towarzyszyli 

Zmartwychwstałemu 

Panu. 


