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Garnizon Nowa Wilejka zaprasza na obchody
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych”
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wykletych

2022-02-28, 13:54

Anonse
wielkość czcionki
Zmniejsz czcionkę 
Powiększ czcionkę 
Wydrukuj
Email
Add new comment

Oceń ten artykuł
1
2
3
4
5

(1 głos)

Zdjęcia z planu filmu "Ostatnia
bitwa oddziału "Komara" fot.
Facebook/Garnizon Nowa
Wilejka
Wileński Klub Rekonstrukcji
Historycznej Garnizon Nowa
Wilejka zaprasza 1 marca na
obchody Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy
Niezłomnych”.

Program obchodów:

Godz. 13.30 – złożenie wieńca
w kolumbarium w
Tuskulanach.

Godz. 14.20 –  zapalenie
zniczy na cmentarzu Rossa.

Watch Video At: https://youtu.be/8w4nBI-HBuI
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Godz. 15.00 – w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie pokaz filmu
„Ostatnia bitwa oddziału
„Komara”, poświęconego
walce polskich partyzantów
przeciw komunizacji
Wileńszczyzny.

Dokumentalny,
fabularyzowany film w 2021 r.
został nakręcony przez WKRH
Garnizon Nowa Wilejka przy
wsparciu ze środków
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach „Konkursu
polonia i Polacy za granicą
2021”.
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Etykiety
Garnizon Nowa Wilejka
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

Artykuły powiązane

„Bierzmy
przykład z
ich
postawy”. W
Wilnie
oddano hołd
Żołnierzom
Niezłomnym

1 marca –
Narodowy
Dzień
Pamięci
„Żołnierzy
Niezłomnych”

Sobota, 5 marca 2022 

Łk 5, 27-32

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi,
pobierającego cło. I powiedział do niego: „Pójdź
za Mną!”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł
za Nim. Lewi też w swoim domu urządził dla
Niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników
i innych, którzy razem z nimi zasiedli do stołu. A
faryzeusze oraz ich nauczyciele Pisma
szemrali, mówiąc do Jego uczniów: „Dlaczego
jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”.
Jezus im odpowiedział: „Lekarz nie jest
potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie
przyszedłem wzywać do nawrócenia
sprawiedliwych, ale grzeszników”.
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1 marca –
Narodowy
Dzień
Pamięci
Żołnierzy
Niezłomnych

Przesłanie
prezydenta
Polski z
okazji
Narodowego
Dnia Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”
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