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Sumę odpustową w koncelebrze z Ks. Proboszczem Stanisławem odprawił i homilię wygłosił 

ks. por. dr Tomasz Serwin – proboszcz parafii wojskowej św. Barbary w Węgorzewie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzieci pierwszokomunijne aktywnie wzięły udział w uroczystej 
sumie. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Msza 
Święta nie zakończyła się procesją lecz uroczystym błogosławieństwem.   



Życzenia świętości na kapłańskiej drodze składali przedstawiciele wspólnoty oraz Ksiądz Proboszcz.
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Życzenia świętości na kapłańskiej drodze składali przedstawiciele wspólnoty oraz Ksiądz Proboszcz.

 
 

W dniu 16 
rocznicy święceń 

kapłańskich 
Księdza Rafała 
parafianie wraz 

ze swoimi  
Kapłanami modlili 

się na Mszy 
Świętej wieczornej 

w Jego intencji.  
 

 
Życzenia świętości na kapłańskiej drodze składali przedstawiciele wspólnoty oraz Ksiądz Proboszcz. 



29 maja w Dniu Weterana
wojskowo-cywilnej parafii Msza 
rannych i poszkodowanych

Zazwyczaj z WETERANEM 
kojarzymy żołnierza wracającego z misji 
z jakimś uszczerbkiem fizycznym. 
Takich łatwiej dostrzec i rozpozna
szczególnie gdy widzimy ich 
w mundurach, na uroczysto
wojskowych. Nie wszystkie "uszczerbki" 
widać gołym okiem. Zespó
Pourazowego często towarzyszy 
żołnierzom wracającym do kraju. 
"Zwykli ludzie" - na pierwszy rzut oka 
niczym się nie wyróżniają z tł
po baczniejszych obserwacjach, mo
wyłuskać pewne charakterystyczne dla 
tej grupy cechy i zachowania. 
 

 

Weterana Działań Poza Granicami Państwa odby
cywilnej parafii Msza Święta upamiętniająca poległych żo

rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami Państwa. 
 
 
Przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej został zapalony 
znicz pamięci przed tablicą 
upamiętniającą s
Mariusza Deptułę, który 
był żołnierzem 15 Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej 
i poległ w
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odbyła się w naszej, 
ołnierzy, weteranów 

Przed rozpoczęciem Mszy 
Świętej został zapalony 
znicz pamięci przed tablicą 
upamiętniającą sierżanta 
Mariusza Deptułę, który 
był żołnierzem 15 Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej 
i poległ w Afganistanie. 



28. rocznica święceń kapłańskich Ks. Stanisława Denysa – Proboszcza naszej parafii 
i Kapelana Garnizonu Giżycko 

 Życzyliśmy Księdzu Proboszczowi głębokiej 
miłości do Mszy Świętej, głównego celu, dla 
którego 28 lat temu został wyświęcony;  
dużo wiary;  
dużo dobrych słów, które głoszone z ambony 
trafią do serca wiernych;  
samych dobrych myśli, dzięki którym nawet 
trudne sytuacje będą wydawać się łatwiejsze; 
samych prawdziwych i szczerych ludzi wokół; 
a także dobrego zdrowia i wiele radości 
każdego dnia. 
 

 

Margaretka, każdego dnia modląca się o dary 
Ducha Świętego i o wszelkie łaski potrzebne 
w kapłańskim życiu Ks. Stanisława zamówiła 
intencję Mszy Świętej za swojego Kapłana 
i podarowała kwiaty symbolizujące codzienną 
modlitwę.  

Ksiądz Tomasz złożył serdeczne życzenia 
w imieniu współpracujących księży dziękując, 
że Ksiądz Proboszcz jest dla nich wzorem 
do naśladowania. 

Rozległo się też spontaniczne: „Niech Cię Pan 
błogosławi i strzeże …”. 


