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W roku 2002 diecezja ełcka świętowała dziesięciolecie swego istnienia. 
Z tej okazji miały miejsce ogólnodiecezjalne uroczystości. W programie ob
chodów przewidziano uroczystości w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Ełku, zorganizowano też sympozjum naukowe i przeżywano również uro
czystości świętowojciechowe. Materiały dokumentujące obchody dziesięciole
cia diecezji ełckiej zostały zgromadzone i opublikowane w III tomie „Ełckich 
Studiów Teologicznych”1.

W dynamiczny rozwój tej młodej diecezji wpisuje się również Ełcka Kapi
tuła Katedralna. Ogólne informacje o kapitułach oraz sprawy organizacyjne 
i ważniejsze wydarzenia z życia tej kapituły w pierwszym dziesięcioleciu 
przedstawił na wspomnianym sympozjum jej ówczesny prepozyt w swoim 
referacie2.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonowania Ełckiej Ka
pituły Katedralnej za lata 2002-2006. Opracowanie to będzie mieć charakter 
kronikarski.

Rok 2002

Na początku roku kalendarzowego został opublikowany grafik celebracji 
Mszy św. bpa Edwarda Eugeniusza Samsela. Biskup ełcki przewidział prze
wodniczenie głównym uroczystościom roku kościelnego. Był też gościem 
w święta patronalne w większych parafiach diecezji oraz w Wyższym Semina
rium Duchownym w Ełku i we wszystkich sanktuariach -  na odpustach. 
We wspomnianych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele kapituły ełc
kiej, dodając splendoru liturgii.

Dnia 24 stycznia 2002 r. pewne grono księży kanoników brało udział 
w ełckiej katedrze w wieczornej Mszy św. modląc się w łączności z Ojcem

1 Zob. „Ełckie Studia Teologiczne”, 3(2002), s. 177-306.
2

M. Salamon,  Ełcka Kapituła Katedralna w pierwszym dziesięcioleciu, „Ełckie Studia 
Teologiczne”, 3(2002), s. 263-270.
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Świętym Janem Pawłem II o dar pokoju dla współczesnej ludzkości; modlitwy 
te miały charakter ekumeniczny.

Ełcka Kapituła Katedralna poprzez niektórych kanoników włączyła się 
czynnie w posynodalną sesję duszpasterską zorganizowaną 6 kwietnia 2002 r.

Ks. inf. dr Włodzimierz Wielgat, prepozyt kapituły, pismem z 16 kwietnia 
skierowanym na ręce bpa E. Samsela poinformował, że po ukończeniu 75 lat 
życia wygasa jego urząd w kapitule. W związku z tym biskup ełcki zlecił 
ks. dr Zdzisławowi Mazurowi, p.o. dziekana kapituły, zadanie dokonania wy
boru nowego przewodniczącego grona kanonickiego.

Kapituła czynnie włączyła się w świętowanie 10. rocznicy diecezji ełckiej. 
Uroczystości te miały miejsce 19 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchow
nym w Ełku, 20 kwietnia w katedrze było sympozjum naukowe, a w niedzielę 
21 kwietnia ogólnodiecezjalne uroczystości świętowojciechowe w Ełku. Pod
czas wspomnianego sympozjum naukowego życie i działalność Ełckiej Kapitu
ły Katedralnej w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia przedstawił w referacie 
ks. kan. Marian Salamon. Przed celebracją liturgiczną kanonicy zgromadzili się 
na swojej sesji zwyczajnej, uczestniczyło 9 księży kanoników. Podano wów
czas do wiadomości, że bp E. Samsel podniósł do godności kanonika gremial
nego ks. dra Wojciecha Kalinowskiego, rektora WSD (dotychczas kanonik 
honorowy), zaś ks. dra Stanisława Jóźwiaka (wówczas wicerektora WSD) włą
czył do kapituły przez mianowanie jego kanonikiem honorowym, 
a ks. inf. dr W. Wielgat otrzymał nominację na kanonika emerytowanego; 
przeprowadzono też wybory na urząd prepozyta, najwięcej głosów otrzymał 
ks. prał. M. Salamon. W ostatnim dniu świętowania liturgia miała piękną opra
wę: staraniem ks. dra Zdzisława Mazura procesję z relikwiami św. Wojciecha 
uświetniła orkiestra garnizonu wojskowego z Giżycka, a podczas Mszy 
św. celebrowanej pod przewodnictwem abpa Edmunda Piszcza, metropolity 
warmińskiego, śpiewał chór giżyckiego centrum kultury.

Dnia 2 maja 2002 r. bp E. Samsel, zatwierdził dokonany 21 kwietnia wy
bór ks. M. Salamona na urząd prepozyta, wręczając nominację.

Z kolei 16 maja w Warszawie świętowano włączenie św. Andrzeja Boboli 
do grona patronów Polski. Delegatami kapituły na te uroczystości byli: 
ks. kan. M. Salamon i ks. kan. Maciej Maciejewski.

Dnia 30 maja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy
padła 20 rocznica święceń biskupich bpa E. Samsela, biskupa ełckiego. 
Na początku Mszy św. sprawowanej przez jubilata na placu celebry papieskiej 
w 1999 r. w charakter tego świętowania wprowadził swoim słowem prepozyt 
kapituły, zapraszając licznie zgromadzonych wiernych do modlitwy w intencji 
ordynariusza. Były też kwiaty od wielu grup społecznych.

W trzecią rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do diecezji 
ełckiej, 8 czerwca księża kanonicy zebrali się na nadzwyczajnej sesji kapituły,
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przybyło 7 kapłanów. Podczas obrad dokonano wyboru na wakujące urzędy 
w kapitule. Kanonikiem scholastykiem został ks. dr W. Kalinowski, a sekreta
rzem ks. prał. Stanisław Kwarciński, zaakceptowano też wcześniejszy wybór 
ks. Z. Mazura na urząd dziekana kapituły (dotychczas miał nominację 
„p.o. Dziekana”). Podczas sesji ks. Zdzisław Mazur zaprosił księży kanoników 
na świętowanie odpustowe ku czci św. Brunona do Giżycka na 14 lipca.

Kapituła uczestniczyła 8 czerwca 2002 r. w uroczystej liturgii celebrowa
nej w Ełku pod przewodnictwem bpa Piotra Libery, sekretarza Konferencji 
Episkopatu Polski.

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez abpa E. Piszcza, metropo
lity warmińskiego, do bpa E. Samsela na uroczyste wprowadzenie relikwii 
Krzyża św. do kościoła w Klebarku Wielkim i erekcję tam sanktuarium Krzyża 
św. w dniu 13 września reprezentantami diecezji ełckiej był ks. kan. M. Sala
mon -  prepozyt kapituły w towarzystwie ks. kan. M. Maciejewskiego.

Tradycyjnie już na początku listopada księża kanonicy gromadzą się 
na sesji zwyczajnej kapituły i na Mszy św. w intencji zmarłych biskupów war
mińskich i łomżyńskich oraz za zmarłych kanoników tej kapituły. Dnia 
7 listopada 2002 r. podczas sesji ks. W. Kalinowski miał konferencję o miłości 
do Ojczyzny wskazując przy tym na wzór Ojca Świętego Jana Pawła II -  
w kontekście Jego imienin (św. Karola Boromeusza). Natomiast na Mszy 
św. sprawowanej pod przewodnictwem bpa E. Samsela homilię wygłosił 
ks. M. Salamon.

W połowie grudnia prepozyt kapituły przesłał księżom kanonikom pisem
ne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Na koniec 2002 roku kapitułę katedralną stanowili: ks. M. Salamon -  pre
pozyt, ks. Z. Mazur -  dziekan i inni kanonicy gremialni: ks. Stanisław Wysoc
ki, ks. Henryk Cimochowski, ks. Zygmunt Kopiczko, ks. Stanisław Kwarciński, 
ks. Przemysław Rogowski, ks. Antoni Kochański, ks. Mieczysław Brzóska, 
ks. Maciej Maciejewski, ks. Tadeusz Herman, ks. Wojciech Kalinowski oraz 
kanonicy honorowi: ks. Anroni Bednarski, ks. Wiesław Domitrz, ks. Henryk 
Frączkowski, ks. Alfons Karpiesiuk, ks. Bogusław Kossakowski, ks. Marian 
Szewczyk, ks. Mieczysław Śmiałek, ks. Jerzy Zawadzki, ks. Jan Kibis, 
ks. Edward Sadkowski, ks. Jerzy Szymerowski i kanonik zasłużony -  ks. Wło
dzimierz Wielgat3.

Skończył się bogaty w wydarzenia diecezjalne kolejny rok kalendarzowy, 
w którym uczestniczyła Ełcka Kapituła Katedralna.

3
Kuria Biskupia w Ełku, Akta Ełckiej Kapituły Katedralnej [nieuporządkowane]. Spis 

członków kapituły z 2003 r.; M. Szczęsny,  Społeczne podłoże tworzenia struktur organizacyj
nych diecezji ełckiej, „Ełckie Studia Teologiczne”, 3(2002), s. 276n.

263



Z ż y c ia  Eł c k ie j  Ka p it u ł y  Ka t e d r a l n e j w  l a t a c h  2002-2006

Rok 2003

Nowy rok rozpoczął się smutnymi wydarzeniami. Dnia 7 stycznia przed 
południem bp E. Samsel, biskup ełcki, wcześniej pierwszy prepozyt kapituły 
katedralnej, doznał rozległego zawału serca. W tej sytuacji ks. prof. Kazimierz 
Łatak (CRL) jako kanclerz i wikariusz generalny wraz z ks. prał. M. Salamo
nem wikariuszem generalnym i prepozytem kapituły skierowali do duszpaste
rzy i wiernych diecezji komunikat, w którym usilnie prosili wszystkich o gorą
cą modlitwę w intencji powrotu do pełni zdrowia dla przebywającego w klinice 
białostockiej ciężko chorego biskupa4. Pacjenta, już nieprzytomnego odwiedza
li m. in. przedstawiciele Ełckiej Kapituły Katedralnej.

Bolesnym ciosem dla młodej diecezji była śmierć bpa E. Samsela, który 
zmarł nad ranem 17 stycznia, po 10 dniach choroby.

Dnia 19 stycznia miał miejsce pogrzeb śp. bpa E. Samsela. O godz. 13.30 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku przy trumnie zmarłego 
sprawowano liturgię nieszporów, następnie licznie zgromadzeni przeszli 
do katedry ełckiej pw. św. Wojciecha. Tu o godz. 14.30 celebrowano uroczystą 
Mszę św. pogrzebową. Wśród żegnających zmarłego biskupa w imieniu kapła
nów i grona trzech kapituł5, słowo okolicznościowe wygłosił ks. M. Salamon, 
prepozyt Ełckiej Kapituły Katedralnej. Ciało śp. bpa E. Samsela złożono 
do grobu przy fundamentach kościoła katedralnego6.

Ks. prof. K. Łatak, administrator diecezji, osobnym pismem dziękował 
wielu osobom za pomoc w organizacji pogrzebu Pasterza naszej diecezji, 
też przedstawicielom Kapituły Ełckiej.

Dnia 13 lutego w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku 
podczas kongregacji księży dziekanów i wicedziekanów podjęto m. in. wspólną 
refleksję w kontekście choroby i śmierci bpa E. Samsela. Pamięć zmarłego 
biskupa utrwalono przez wydanie publikacji książkowej z serii: „Episteme”7.

Z okazji 30 dnia od śmierci Pasterza diecezji w niedzielę 16 lutego o godz. 
12.15 w katedrze ełckiej była celebrowana uroczysta Msza św. pod przewod
nictwem bpa Antoniego Dydycza, biskupa drohiczyńskiego8. W liturgii uczest
niczyli kapłani centralnych instytucji diecezji ełckiej. Natomiast 17 lutego 
o godz. 18.00 w kościele katedralnym sprawowano też uroczystą Mszę św.,

4 Kuria Biskupia w Ełku, Akta Ełckiej Kapituły Katedralnej [nieuporządkowane]. Ko
munikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej z dnia 8 stycznia 2003 r.

5 W diecezji ełckiej oprócz kapituły katedralnej jest jeszcze Sambijska Kapituła Konka- 
tedralna w Gołdapi i Kolegiacka Kapituła Sejneńsko-Wigierska w Sejnach.

6 „Martyria”, 14(2003), nr 2(141), s. 1nn.
7

Zob. Biskup Edward Eugeniusz Samsel (1940-2003), red. J. M. Dołęga ,
A. Skowrońsk i ,  „Episteme”, 27(2003).8

Ks. Bp A. D ydyc z  jest kolegą ze studiów seminaryjnych Ks. Bpa Edwarda Samsela.
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Na tę liturgię zaprosił administrator diecezji licznie przybyłych kapłanów, kle
ryków, siostry zakonne i wiernych świeckich. Kanonicy włączyli się w konce
lebrę modląc się za zmarłego biskupa. Homilię na Mszy św. wygłosił 
ks. M. Salamon.

Po trzech miesiącach od śmierci bpa E. Samsela w Wielki Czwartek 17 
kwietnia Ojciec Święty mianował biskupem ełckim bpa Jerzego Mazura SVD, 
dotychczas biskupa diecezjalnego w Irkucku (Syberia). Ingres nowego Pasterza 
do katedry ełckiej zaplanowano na uroczystość NMP Matki Kościoła, głównej 
patronki diecezji, 9 czerwca 2003 r. na godz. 17.00. Przewodniczenie komite
towi organizującemu ingres powierzono prepozytowi kapituły katedralnej, 
on też postarał się o wydrukowanie książeczek z tekstami nieszporów, pieśni 
procesyjnych i liturgii mszalnej. Podczas tych uroczystości w składanym przez 
przedstawicieli duchowieństwa homagium nowemu biskupowi byli też niektó
rzy kanonicy tej kapituły.

Dnia 2 maja świętowano uroczystość patronalną ku czci św. Aleksandra 
w suwalskiej konkatedrze. Homilię na odpustowej Mszy św. wygłosił 
ks. kan. M. Salamon.

W doroczne święto Podwyższenia Krzyża Św., 14 września, miały miejsce 
na placu przy katedrze ełckiej uroczystości religijno-patriotyczne pod hasłem 
„Kamienie wołać będą”. Organizatorem był ks. kan. S. Wysocki, ówczesny 
proboszcz katedry. W liturgii celebrowanej pod przewodnictwem bpa J. Mazura 
uczestniczyła delegacja kapituły katedralnej.

Tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca poświęconego modlitwie 
za zmarłych, 6 listopada 2003 r., księża kanonicy zebrali się na swojej sesji 
zwyczajnej, uczestniczyło 11 kapłanów. Po spotkaniu przy kawie odmówiono 
nieszpory, następnie konferencję ascetyczną wygłosił ks. dr Z. Mazur, dziekan 
kapituły; była to medytacja nad psalmem 51. Podczas obrad protokół z po
przedniej sesji odczytał ks. kan. S. Kwarciński, sekretarz kapituły. Następnie 
omówiono sprawy bieżące i zamierzenia na przyszłość. Po sesji już tradycyjnie 
o godz. 18.00 księża kanonicy pod przewodnictwem bpa J. Mazura celebrowani 
Mszę św. za śp. bpa E. Samsela i za zmarłych kanoników tej kapituły 
(ks. E. Przekopa, ks. A. Walczaka, ks. S. Bielawskiego i ks. Z Lachowicza). 
Homilię wygłosił ks. prał. Z. Mazur, dziekan kapituły. Po Mszy św. zatrzymano 
się na wspólną modlitwę przy grobie bpa E. Samsela. Miłym uwieńczeniem 
sesji i liturgii była wspólna wieczerza przygotowana staraniem ks. prał. mgra 
T. Hermana, p.o. kustosza kapituły.

Dnia 10 listopada 2003 r. w sanktuarium św. Brunona w Giżycku święto
wano jubileusz XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Uroczystości zostały 
zorganizowane staraniem ks. dra Z. Mazura, pani burmistrz miasta i giżyckiego 
centrum kultury.
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Rok 2004

Dnia 17 marca 2004 r. Kielecka Kapituła Katedralna przekazała informa
cję do Ełckiej Kapituły Katedralnej, że 16 marca w 93 roku życia zmarł 
ks. prof, dr hab. Adam Ludwik Szafrański, wieloletni profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Kieleckiej. 
Pogrzeb przewidziano na 19 marca. Z tej okazji List kondolencyjny adresowa
ny do tamtejszej kapituły wystosował ks. M. Salamon, prepozyt Ełckiej Kapitu
ły Katedralnej, niegdyś student zmarłego profesora.

Tego roku tradycyjne uroczystości świętowojciechowe (nieszpory, proce
sja z relikwiami patrona kapituły oraz Msza św.) 22 kwietnia były połączone 
z świętowaniem jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich bpa J. Mazura, bisku
pa ełckiego. To wydarzenie poprzedziła sesja zwyczajna Ełckiej Kapituły Ka
tedralnej, w której uczestniczyło 13 księży kanoników.

Pismem z dnia 5 sierpnia ks. M. Salamon, wikariusz generalny, poinfor
mował ks. prał. P. Rogowskiego, kanonika tejże kapituły, że -  zgodnie ze statu
tem ełckiej kapituły -  z chwilą ukończenia 75 roku życia będzie mu przysługi
wał tytuł „kanonika zasłużonego”. Również 5 sierpnia prepozyt kapituły po
wiadomił ks. Janusza Mroczkowskiego, nowego proboszcza katedry ełckiej, 
że biskup ełcki zamierza włączyć go do Ełckiej Kapituły Katedralnej (dotych
czas był kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Sejneńsko- 
Wigierskiej). Ks. J. Mroczkowski został poproszony o złożenie rezygnacji 
z przynależności do dotychczasowej kapituły. W odpowiedzi z dnia 19 paź
dziernika ks. J. Mroczkowski pisał do bpa J. Mazura: „Proszę o przyjęcie mojej 
rezygnacji z przynależności do wspomnianej kapituły i wyrażam swoją dyspo
zycyjność co do dalszych decyzji Waszej Ekscelencji”.

Prepozyt kapituły w swoim piśmie z dnia 23 października 2004 r. adreso
wanym do biskupa diecezjalnego przedstawił dane dotyczące składu osobowe
go Ełckiej Kapituły Katedralnej; zaś 25 października skierował do księży kano
ników tej kapituły zaproszenie na sesją kapitulną przewidzianą na 4 listopada 
2004 r.

Dnia 3 listopada ks. M. Salamon zaprosił księży moderatorów i alumnów 
Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku do uczestnictwa w nabożeństwie 
żałobnym za śp. bpa E. Samsela i zmarłych kanoników kapituły katedralnej.

Tradycyjnie jesienna sesja zwyczajna kapituły miała miejsce 4 listopada 
2004 r., przyjechało 16 księży kanoników. Tego dnia też ks. J. Mroczkowski 
został włączony do grona kanoników gremialnych Ełckiej Kapituły Katedralnej 
-  na mocy dekretu bpa J. Mazura. Po sesji księża kanonicy celebrowali pod 
przewodnictwem biskupa ełckiego uroczystą liturgię w katedrze. Natomiast 
22 listopada prepozyt kapituły przesłał pisemne życzenia imieninowe 
ks. prał. Z. Mazurowi, dziekanowi kapituły (dzień patronalny -  28 listopada).
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Rok 2005

Dnia 21 lutego 2005 r. ks. prał. S. Kwarciński skierował na ręce prepozyta 
korespondencję, gdzie prosił o przyjęcie swojej rezygnacji z funkcji sekretarza 
kapituły.

Ks. M. Salamon wystosował 18 kwietnia pisemne zaproszenie do kanoni
ków gremialnych Ełckiej Kapituły Katedralnej do wzięcia udziału w sesji zwy
czajnej przewidzianej na 22 kwietnia 2005 r. W programie przewidywano wy
bór nowego sekretarza kapituły i wspomnienie osoby śp. ks. prof. E. Przekopa, 
pierwszego dziekana tej kapituły9, i jego wkładu w jej rozwój. W koresponden
cji było też zaproszenie na uroczystości świętowojciechowe i przypomnienie 
o modlitwie za dostojnego solenizanta bpa Jerzego Mazura.

Zaskakującym zbiegiem okoliczności stał się fakt zwołania przez biskupa 
diecezjalnego na dzień 22 kwietnia zebrania Diecezjalnej Rady Duszpaster
skiej. Rozpoczęło się ono wprawdzie jeszcze przed otwarciem sesji kapituły, 
ale wśród członków Rady bali też niektórzy księża kanonicy ełckiej kapituły, 
inni kanonicy zgromadzili się na ustaloną godzinę. Zebranie rady duszpaster
skiej przeciągnęło się. Ostatecznie nie miała miejsca formalna sesja kapituły; 
jedynie przedstawiciele kapituły złożyli życzenia imieninowe bpowi J. Mazu
rowi i wręczyli kwiaty.

Jesienią 26 września biskup łomżyński, bp Stanisław Stefanek TCh, skie
rował na ręce ks. M. Salamona, jako prepozyta, zaproszenie z okazji 80-tej 
rocznicy ustanowienia diecezji łomżyńskiej. Uroczystości te połączono z za
kończeniem Pierwszego Synodu Diecezjalnego i Trzeciego Diecezjalnego 
Kongresu Eucharystycznego w Łomży. Przy tej okazji świętowano 25-lecie 
święceń biskupich bpa S. Stefanka i 50-lecie posługi kapłańskiej bpa Tadeusza 
Zawistowskiego. Z tej okazji prepozyt Ełckiej Kapituły Katedralnej wystosował 
okolicznościowe pismo z gratulacjami i życzeniami -  osobno do diecezjalnego 
biskupa łomżyńskiego i drugie do biskupa pomocniczego. W tych zwielokrot
nionych uroczystościach w Łomży brali udział przedstawiciele Ełckiej Kapituły 
Katedralnej.

Dnia 11 października 2005 r. księża kanonicy zostali zaproszeni na zwy
czajną sesję kapituły przewidzianą na 10 listopada. Do uczestniczenia 
w tej sesji przyjął zaproszenie w charakterze gościa bp Romuald Kamiński, 
nowy biskup pomocniczy w Ełku. Tego dnia było 16 kanoników (z grona gre
mialnych i honorowych). Zgromadzeni podjęli najpierw modlitwę Liturgii Go
dzin -  odmówiono nieszpory. Następnie ks. prał. Mieczysław Brzóska, kustosz 
nowego sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku, wygłosił konferencję 
na temat sanktuariów; uczestnicy sesji włączyli się w dyskusję. Kolejnym

Zob. Profesor i przyjaciel. Ks. Edmund Przekop (1937-1999), red. W. Guzewicz ,  
„Episteme”, 47(2005).
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punktem programu był wybór nowego sekretarza kapituły; został nim ks. kan. 
M. Maciejewski. Z kolei ks. M. Salamon przedstawił zebranym swoją goto
wość rezygnacji z urzędu prepozyta tej kapituły na rzecz bpa R. Kamińskiego. 
W tym temacie radzono zachować status quo. Następnie prepozyt przybliżył 
zgromadzonym tegoroczne wydarzenia z życia kapituły. Wyraził też radość 
z odznaczenia, jakie otrzymał dziekan kapituły, ks. dr Z. Mazur: „Missio Re
conciliationis -  za działalność dla dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosun
ków polsko-niemieckich i pokoju”. Ten komunikat przyjęto oklaskami.

Po sesji modlono się przy grobie śp. bpa E. Samsela, pierwszego prepozy
ta kapituły. Następnie księża kanonicy celebrowani pod przewodnictwem 
bpa J. Mazura i udziałem bpa R. Kamińskiego Mszę św. za śp. bpa E. Samsela 
i zmarłych kanoników tej kapituły. Podczas liturgii homilię wygłosił rektor 
WSD w Ełku ks. dr W. Kalinowski, kanonik scholastyk. Kanonicy przyjęli 
zaproszenie ks. rektora na kolację przy gościnnym stole seminaryjnym.

Rok 2006

Na początku nowego roku kalendarzowego ks. M. Salamon, prepozyt Ełc
kiej Kapituły Katedralnej przedstawił bpowi J. Mazurowi aktualny skład oso
bowy tej kapituły i 13 stycznia 2006 r. w piśmie kierowanym do biskupa ełc
kiego prosił o przyjęcie jego dobrowolnej rezygnacji z przynależności do kapi
tuły katedralnej, wskazując na racje, by do tej kapituły włączyć bpa R. Kamiń
skiego, mając przy tym nadzieję, że zostanie on jej prepozytem.

Trzy dni później biskup ełcki przyjął tę rezygnację i włączył 
ks. prał. M. Salamona do grona kanoników gremialnych Sambijskiej Kapituły 
Konkatedralnej w Gołdapi, (dotychczas było tam tylko 10 kanoników gremial
nych).

Następnie 7 marca ks. M. Salamon w korespondencji do ks. prał. dra 
Z. Mazura, dziekana kapituły, poinformował o powyższych faktach, dopowia
dając, że został też wybrany przez grono kanoników gremialnych Sambijskiej 
Kapituły Konkatedralnej na urząd prepozyta.

W tej nowej sytuacji personalnej ks. dr Antoni Skowroński, kanclerz Ełc
kiej Kurii Diecezjalnej, w imieniu biskupa ełckiego zwrócił się do ks. Z. Mazu
ra jako dziekana kapituły z prośbą o zwołanie sesji kapitulnej i dokonanie wy
boru nowego prepozyta. Dnia 7 kwietnia dziekan kapituły wystosował do księ
ży kanoników gremialnych (i dodatkowo do ks. M. Salamona) zaproszenie 
na nadzwyczajne posiedzenie kapituły. Sesja ta miała miejsce w Ełku w Wielki 
Czwartek 13 kwietnia 2006 r. przed Mszą Krzyżma św. Przybyło 7 księży ka
noników; na zebraniu księża kanonicy z radością przyjęli wniosek bpa J. Mazu
ra o nadaniu bpowi R. Kamińskiemu godności kanonika gremialnego i na wa
kujące stanowiska prepozyta jednomyślnie wybrali bpa R. Kamińskiego, bisku
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pa pomocniczego diecezji ełckiej10. Na drugą część tej sesji zostali zaproszeni 
dwaj księża biskupi: bp J. Mazur podobnie jak dziekan kapituły wyraził 
wdzięczność ks. M. Salamonowi za dotychczasowe zaangażowanie w sprawy 
Ełckiej Kapituły Katedralnej oraz pogratulował bpowi R. Kamińskiemu wyboru 
na urząd prepozyta w tej kapitule i złożył z tej okazji najlepsze życzenia. 
Ks. Z. Mazur przekazał bpowi R. Kamińskiemu pieczęci: prepozyta i kapituły. 
Na zakończenie zebrania dziekan kapituły wręczył obu biskupom i ks. M. Sa
lamonowi komplety pięknych filiżanek w eleganckich opakowaniach.

Po Mszy Krzyżma św. wszystkim zgromadzonym na liturgii biskup ełcki 
zakomunikował, że biskup pomocniczy został mianowany nowym prepozytem 
kapituły katedralnej. Odpowiedzą kapłanów były gromkie oklaski wyrażające 
radość.

Rozpoczął się nowy okres w życiu Ełckiej Kapituły Katedralnej.

DAS LEBEN DES DOMKAPITELS INS EŁK 
IN DER ZEIT VON 2002 BIS 2006 

(Chronikbeschreibung)

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im folgenden Artikel wird die Geschichte des Domkapitels in Ełk in der Zeit von 2002 
bis 2006 dargestellt. Der Autor beschreibt diesen Artikel chronologisch. Allgemeine Infor
mationen über das Domkapitel in Ełk, seine Organisation und wichtigsten Ereignisse in der 
Zeit von 1992 bis 2002 hat der Autor bereits geschrieben und sind in Band III „Ełckie Stu
dia Teologiczne“ veröffentlicht. In dem nunmehr geschrieben Artikel konzentriert sich die 
Darstellung auf wichtige Geschehnisse im Leben des Domkapitels in Ełk in der letzten vier 
Jahren. Der Autor -  ks. Marian Salamon -  war in den letzten vier Jahren Präposit im Dom
kapitel in Ełk. Während dieser Zeit hat er an wesentlichen Ereignissen des Domkapitels in 
Ełk teilgenommen: Tod und Beerdigung von Bischof Edward Samsel, sowie Ingres und 
Nomination von Bischof Jerzy Mazur und Weibbischof Romuald Kamiński. Der Autor hat 
in diesem Artikel diese Ereignisse des Domkapitels in Ełk in den letzten vier Jahren an
schaulich und lebendig dem Leser dargeboten.

Ks. Wojciech Guzewicz

10 Kuria Biskupia w Ełku, Akta Ełckiej Kapituły Katedralnej [nieuporządkowane]. Proto
kół z sesji nadzwyczajnej Ełckiej Kapituły Katedralnej z dnia 13 kwietnia 2006 r.

269


