
 Dnia 27.04.2021roku, we wtorek o godzinie 11.00 Ksiądz Kapelan Garnizonu Giżycko 
ppłk Stanisław Denys sprawował Mszę Świętą w intencji 3 Pułku Strzelców Konnych 
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego i tych, którzy kontynuują tradycję pułkową.  

3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego 
Koronnego Stefana Czarnieckiego (3PSK) to oddział 
kawalerii Wojska Polskiego II RP 

Pułk stacjonował w garnizonie Wołkowysk, 
eksterytorialnie na obszarze Okręgu Korpusu Nr III. 
Święto pułku obchodzone było 27 kwietnia, 
w rocznicę połączenia się wszystkich szwadronów 
w 1922, w Białymstoku. 

W kampanii wrześniowej 1939 walczył w składzie 
Suwalskiej Brygady Kawalerii wchodzącej w skład 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. 
20 września wszedł w skład improwizowanej Dywizji 
Kawalerii „Zaza”, walcząc 21 i 22 września w 
Kalenkowiczach i 28 września nad Wieprzem. 

29 września wszedł w skład Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie” i wziął udział w bitwie 
pod Kockiem. 6 października 1939 stoczył ostatni bój 
w Kalinowym Dole. 

 
Z dumą i honorem tradycje 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 
Czarnieckiego kultywuje batalion dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.  

                

W ramach obchodów święta 3PSK Zawiszacy uczcili pamięć o poległych i zmarłych żołnierzach. 



 
 

W dniu 8 maja 2021 roku 
dzieci z klas trzecich 

przystąpiły po raz pierwszy 
do stołu Pańskiego 

uczestnicząc w pełni 
w ofierze Mszy Świętej. 

 
Rodziny dzieci 

piewrszokomunijnych 
zgromadziły się na terenie 

przykościelnym. 
 

Nadłośnienie na zewnątrz 
kościoła umożliwiło udział 

w uroczystości wielu osobom 
pomimo obostrzeń 

związanych z pandemią. 

 

 

  



Parafianie pamiętali,  że 8 maja to dzień imienin Księdza Proboszcza. 

 

Podczas Mszy Świętej zamówionej przez parafian modliliśmy się o błogosławieństwo Boże 
i zdrowie Solenizanta. Były też życzenia, kwiaty i upominki. 

 
Spontaniczny śpiew pieśni „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże …”zakończył liturgię, po której 

nie zabrakło cukierków, które przygotował Ksiądz Proboszcz. 

 



 

Dzień 19 maja to rocznica święceń kapłańskich ks. Tomasza.  

Święcenia miały miejsce w Katedrze św. Wojciecha w Ełku, w 2012 roku, a Mszę Świętą prymicyjną 
ks. Tomasz sprawował w rodzinnej parafii Konkatedralnej św. Aleksandra w Suwałkach dnia 20 maja. 

 

Kwiaty od PARAFIAN oraz Msza Święta odprawiona w Jego intencji w 9 – tą rocznicę 
sprawowania pierwszej Mszy Świętej były radością dla Parafian i Księdza Wikariusza. 


