
UCHWAŁA NR XXXII/213/2018 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 12 października 2018 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Księdzu Kanonikowi Eugeniuszowi 

Mikicie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania honorowego obywatelstwa 

Gminy Żyrzyn (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r. poz. 1066) - Rada Gminy 

działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn i Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Gminy Żyrzyn Księdzu Kanonikowi Eugeniuszowi Mikicie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

Ksiądz Eugeniusz Mikita urodził się 2 stycznia 1937 roku w Księżomierzy. Święcenia 

kapłańskie przyjął 9 kwietnia 1961 roku. 

Z Parafią pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie związany jest od 1967 roku, najpierw 

jako wikariusz, a od 1982 roku do 2007 roku jako proboszcz tej Parafii. W czasie swojej posługi 

bardzo dbał o to, aby zabytkowy kościół i jego otoczenie nie niszczały. W 1985 roku kościół został 

pomalowany. W latach 90. wyremontowano budynek plebanii (na poddaszu wykonano cztery 

pokoje mieszkalne i dwie łazienki. W 1995 roku przeprowadzono remont kościoła (naprawiono 

zniszczone tynki, odnowiono elewację, wymieniono drzwi i okna, wykonano montaż balustrad przy 

schodach wejściowych), a także odnowiono figurkę Św. Antoniego i tablicę pamiątkową. 

Z inicjatywy Księdza prowadzone były prace remontowe przy Kaplicy Wesslów. W 1996 roku 

wymieniona została w kościele posadzka z piaskowej na marmurową, stół eucharystyczny 

i ambonka. Dzięki Proboszczowi Ks. Mikicie powstała nowa kaplica w Osinach. 

Ksiądz Eugeniusz był zawsze otwarty na współpracę z mieszkańcami. Parafia przyjmowała 

gościnnie pielgrzymów. Pomagał mieszkańcom swojej gminy nie tylko w aspekcie religijnym, 

ale także w sprawach codziennej egzystencji. Będąc proboszczem, stał się autorytetem 

i przyjacielem dla wielu rodzin. Jeśli ktokolwiek potrzebował wsparcia, zawsze był gotów 

do pomocy. 

Po przejściu na emeryturę, ku radości wszystkich wiernych, Ksiądz Eugeniusz Mikita pozostał 

w swojej parafii jako rezydent. 

Obecnie w Dekanacie Puławskim pełni funkcję dekanalnego ojca duchowego. Funkcję 

tę powierzył Księdzu Mikicie Arcybiskup Lubelski, doceniając Jego gorliwą pracę, poczucie 

odpowiedzialności za poziom religijny kapłanów, a także fakt iż cieszy się ich zaufaniem. 

Ksiądz Eugeniusz Mikita, to człowiek który nosi ze sobą uśmiech i zrozumienie dla drugiego 

człowieka, to przyjaciel nas wszystkich. Trudno jest wymienić wszystkie zasługi Księdza 

Eugeniusza Mikity. 

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Żyrzyn nadany Księdzu Kanonikowi niech będzie 

wyrazem szacunku i wdzięczności, a także podziękowaniem za Jego 40-letnią pracowitą służbę 

duszpasterską. Za Jego życzliwość i dobroć, zrozumienie i uśmiech, którym obdarza każdego 

spotkanego człowieka. 


