
Ze względu na stan epidemiologiczny i obostrzenia, spotkania 
W dniu 18 stycznia 2022 spotkania odbywały się w naszej, 

 

Okres Bożego Narodzenia
w diecezji ełckiej to czas 
rejonowych spotkań opłatkowych 
kapłanów, a tego  samego dnia 
w godzinach popołudniowych, 
Osób Życia Konsekrowanego 
i       katechetów
i posługujących na terenie naszej 
diecezji z pasterzem diecezji 
biskupem Jerzym Mazurem.

Ze względu na stan epidemiologiczny i obostrzenia, spotkania  odbywały się w kościołach parafialnych.
dniu 18 stycznia 2022 spotkania odbywały się w naszej, wojskowo- cywilnej parafii.

Okres Bożego Narodzenia 
diecezji ełckiej to czas 

rejonowych spotkań opłatkowych 
, a tego  samego dnia 

godzinach popołudniowych, 
Osób Życia Konsekrowanego 

katechetów mieszkających 
posługujących na terenie naszej 

diecezji z pasterzem diecezji – 
Jerzym Mazurem.  

 

odbywały się w kościołach parafialnych. 
cywilnej parafii.  



Na zakończenie dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, w ramach „sztafety” 
rocznej modlitwy diecezjalnej o powołania, trwających w naszej parafii od 20.01. do 23.01.,  

w niedzielę, na wieczornej 
Mszy Świętej wybrzmiały 
najpiękniejsze polskie 
kolędy, a po Mszy Świętej 
również bardzo melodyjne 
pastorałki w wykonaniu 
zespołu ludowego 
Jarzębiny.  
 

 

 We wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 
28 stycznia serdeczne życzenia 
ks. Tomaszowi złożył ks. kan. Stanisław – 
proboszcz parafii oraz wdzięczni parafianie. 
Nie zabrakło też spontanicznego śpiewu: 
„Życzymy, życzymy…” 



INGRES BISKUPA WIESŁAWA LECHOWICZA  

DO KATEDRY POLOWEJ WOJSKA POLSKIEGO 

 

W dniu 12 lutego 2022 roku Biskup Wiesław Lechowicz został wprowadzony na katedrę 

biskupów polowych.  

Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce przekazał Biskupowi pastorał, 

który otrzymał od kapelanów w 1919 r. pierwszy biskup polowy, abp Stanisław Gall. 

 Homagium Biskupowi Wiesławowi Lechowiczowi złożyli kapelani, osoby życia 

konsekrowanego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Ochrony 

Państwa oraz rodzina wojskowa.  



80 ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ 

Z udziałem Wojskowej Asysty 
Honorowej 15 GBZ, 12 brem 
i Orkiestry Wojskowej odbyły się 
w Giżycku obchody 80. rocznicy 
powstania Armii Krajowej. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą sprawowaną w intencji 
żołnierzy Armii Krajowej przez 
ks. kan. proboszcza i kapelana 
Garnizonu Giżycko ppłk Stanisława 
Denysa.  

We Mszy Świętej uczestniczyli min.: 
oficerowie i żołnierze 15 Giżyckiej Brygady 
Zmechanizowanej wraz z dowódcą 
płk Piotrem Fajkowskim, kombatanci, 
Burmistrz Miasta Giżycka, Starosta 
Giżycki i młodzież szkół średnich.  
Następnie uczestnicy udali się do parku 
Rogera Goemaere’a, gdzie dla uczczenia 
pamięci ofiar i bohaterów walczących 
w obronie niepodległości naszej ojczyzny 
odczytany został Apel Pamięci zwieńczony 
salwą honorową.  


