
Ks. Tomasz Lewoc 
i prowadził krótkie rozważanie fragmentu 
Pisma Świętego zaproponowanego przez 
Diecezję Ełcką w pozycji Synod 2021
2023. Modlitwa koronką do Bożego 
Miłosierdzia, Modlitwa na Synod
i       błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem poprzedzały przejście do sali
parafialnej na dyskusyjną część spotkania.

Niezbędne do przeanalizowania materiały dotyczące synodu, lub linki do nich, zostały zamieszczone 
na stronie internetowej parafii.

Synod 2021
Od 6 listopada 2021 roku do 23 kwietnia 2022 
roku w parafii trwały spotkania synodalne. 

Odbyło się dziesięć spotkań wg metody 
dialogu zaproponowanej w
do Vademecum – Ku Kościołowi synodalnemu
i tematyki zaproponowanej w
vademecum. W spotkaniach wzięło udział 
16 osób (9 kobiet, 7 mężczyzn).

 
Spotkania rozpoczynane były wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00.

 odczytywał 
prowadził krótkie rozważanie fragmentu 

Pisma Świętego zaproponowanego przez 
Synod 2021-

oronką do Bożego 
Modlitwa na Synod 

stwo Najświętszym 
Sakramentem poprzedzały przejście do sali 
parafialnej na dyskusyjną część spotkania. 

Niezbędne do przeanalizowania materiały dotyczące synodu, lub linki do nich, zostały zamieszczone 
stronie internetowej parafii.  

Synod 2021-2023 
6 listopada 2021 roku do 23 kwietnia 2022 

trwały spotkania synodalne.  
Odbyło się dziesięć spotkań wg metody 

dialogu zaproponowanej w aneksie „B” 
Ku Kościołowi synodalnemu 

tematyki zaproponowanej w  tymże 
W spotkaniach wzięło udział 

osób (9 kobiet, 7 mężczyzn). 

Spotkania rozpoczynane były wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00. 

Niezbędne do przeanalizowania materiały dotyczące synodu, lub linki do nich, zostały zamieszczone 



Batalion dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej 
tradycje 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefa
Czarnieckiego.  

Święto pułku obchodzone było 27 kwietnia
szwadronów w 1922 roku, w Białymstoku.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku 

15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej z honorem i dum
ku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefa

Święto pułku obchodzone było 27 kwietnia, w rocznicę połączenia się wszystkich 
, w Białymstoku.  

kwietnia 2022 roku przypadła 100 rocznica tego wydarzenia

z honorem i dumą kultywuje 
ku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana 

 

, w rocznicę połączenia się wszystkich 

 

tego wydarzenia. 



 

 

Dzień 2 maja – 
Święto Flagi 

Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 
 
 
 
 

 
 
 

3 Maja  
– Najświętszej Maryi 

Panny, Królowej Polski  
 

– Święto Konstytucji  
 
 
 
 

 
 

Uroczystości ogólnomiejskie 
 
 

pod przewodnictwem ks. kan. ppłk. 
Stanisława Denysa, ks. dziekana 
Zbigniewa Chmielewskiego, ks. prał. 
Kazimierza Grybosia , z udziałem władz 
miasta i powiatu.   



I  KOMUNIA  ŚWIĘTA 2022 

 

W dniu 7 maja 2022 roku po raz pierwszy do Komunii Świętej przystąpiło 52 dzieci. 

 


