
  

 
Następnego Dnia czyli 17 lipca ks. arcybiskup Tadeusz Wojda odprawił Msze Świętą w 
miejscowości w której się wychował czyli Kowali. Eucharystię koncelebrowano wraz z przy-
byłymi księżmi ks. Krzysztofem Wojdą, ks. Zygmuntem Kwiecińskim którzy również dorasta-
li w miejscowości Kowala jak i ks. Markiem Jędrochą.   
Po Mszy ks. arcybiskup otrzymał krzyż oraz świeczniki wykonane przez pana Edwarda Bu-
gajskiego mieszkańca Kowali. Życzenia złożyli również:  
 
Zespół Obrzędowy Kowalanki:  
Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia i szczęścia i błogosławieństwa przez rę-
ce Maryi Przez ręce Maryi i za jej przyczyną niech strumienie łaski niech strumienie łaski na 
Ciebie popłyną Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości niech nigdy nie braknie niech ni-
gdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Ze szczerego serca składamy życzenia niech wszystko 
co smutne niech wszystko co trudne w radość się zamienia. 
 
Władze Gminy Sitkówka-Nowiny: 
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Arcybiskupie! Serdecznie Gratulujemy z okazji mianowania 
przez papieża Franciszka na Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego. Cieszymy się, że 
ksiądz urodzony  i wychowany w naszej gminie, objął tak wysoką funkcję w Kościele kato-
lickim. Dla Gminy Sitkówka-Nowiny i jej mieszkańców jest to ogromny zaszczyt  i stanowi 
powód do dumy. Niech miłosierny Bóg obdarza Ekscelencję obfitością swoich łask, dobrym 
zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego oraz daje 
siły  do pełnienia tej zaszczytnej funkcji w Kościele. Niech wraz z mocą przemiany chleba i 
wina, daje moc przemiany ludzkich serc. Życzymy Ekscelencji wszelkiej pomyślności w rea-
lizacji planów i zamierzeń. Niech szlachetne powołanie niesie zadowolenie i satysfakcję z 
wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi 
 
Arcybiskup Tadeusz Wojda: 
„(…) Chodzi o to byśmy w naszej wierze, naszym wyzna-
waniu wiary byśmy starali się być zawsze autentyczni, by-
śmy naszej wiary nie mieszali do spraw politycznych, spo-
łecznych czy jeszcze innych. (…) Nieustannie trzeba się 
zbliżać do Chrystusa, nieustannie Jego zgłębiać, pozna-
wać, przyjmować do swojego serca. Bo my możemy znać 
doskonale Jezusa Chrystusa ale możemy być na odle-
głość, możemy doskonale znać jego naukę, ale nasze 
serce może pozostawać zamknięte, możemy wiedzieć, że 
Jezus Chrystus oddał za nas życie ale to nas nie dotyczy 
możemy być przekonani, że tego życia nie możemy zrea-
lizować bez Jezusa Chrystusa ale też nie zrobimy wiele by 
tak rzeczywiście się stało. Potrzeba nieustannego zgłę-
biania naszej relacji z Jezusem Chrystusem. (…)” 
 
 
Po wszystkich oficjalnych uroczystościach przybyli miesz-
kańcy mogli chwilę zostać zamienić kilka słów ze swoim 
rodakiem uśmiechnąć się do pamiątkowego zdjęcia 
wszystko przy pięknej tęczy po deszczu i blasku słonecz-
nych promieni.  
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W niedzielę 16 lipca w naszej para-
fii uroczystą Eucharystię odprawił 
ks. arcybiskup Tadeusz Wojda po-
chodzący z naszej parafii. Była to 
pierwsza Msza w naszej parafii 
nowego arcybiskupa. Liturgia roz-
poczęła się od procesji z relikwiami 
Krzyża Świętego, arcybiskup chwi-
lę pomodlił się przy chrzcielnicy. Na 
Mszy licznie zgromadzili się wierni, 
przedstawiciele organizacji spo-
łecznych, zespoły obrzędowe Ko-
walanki i Brzezinianki, przedstawi-

ciele straży pożarnej oraz władz samorządowych. Eucharystię koncelebrował bp. Marian 
Florczyk oraz przybyli księża. A wzorem przyjętego zwyczaju w naszej gazetce przypo-
mnijmy sobie jakie padły wtedy słowa podziękowań: 
 
Ks. Proboszcz Józef Knap: 
Wykorzystam, że jestem już przy mikrofonie i złożę pierwszy życzenia, a niech nimi będzie 
wiersz: Arcybiskupie Tadeuszu! Przyjmij dziś Biskupie, proboszczowskie Credo. Błogosław 
Podlasie, ukazuj im niebo. Papież tęsknił z Rzymu za swoją Ojczyzną. Ty zatęsknij proszę, 
za swą Świętokrzyską. Ksiądz Waldemar mówi: - Kowala to PANY. Im biskup Tadeusz z 
nieba został dany. Cieszą się Brzeziny i cała Parafia. Będziesz u nas w Polsce, a nie sem-
per via. Chińczykom po ichniemu umiałeś gadać, Wędrując po świecie, do nieba też trafiać I 
wszystkim z mocą głosić: Viva Cristo Rey. Niech żyje Chrystus Król w duszy nieśmiertelnej. 
Zaraź swą pokorą, świat, co pychą trąci, Poprzez miłosierdzie niechaj się nawróci. Podaj im 
różaniec, Maryjny egzorcyzm, Niech miłość zwycięża nienawiść, egoizm. Jak Mojżesz z 
Egiptu przez Czerwone Morze, Prowadź Stok Biały tam, gdzie Zaranne Zorze. Niech katoli-
cy i prawosławni wspólnie, Gaspadin pamiłuj wyśpiewują tłumnie. Tam pewnie kościoły są 
większe, bogatsze, Ale rodzinne, brzezińskie - najpiękniejsze. Może tam obrazów Matek 
Boskich wiele, Ale nigdzie takiej, jak u nas w kościele. Wniebowzięta czeka, błogosławi w 
niebie. Nie zwlekaj, przyjedź: tak zaprasza i Ciebie. Święci w relikwiach: - dołącz ceremo-
niarzu, Już teraz za życia - zanim w relikwiarzu. 
 
Dzieci:  
1. Cisza wokoło… Noc jasna… Nagle.. coś się z chmur wynurza Rozpętała się burza. 2. 
Ksiądz Kanonik poruszony coś za bardzo odmieniony Ręką pot ociera z czoła Do Kościoła 
wszystkich woła. 3. Tak już z miesiąc u nas huczy Z tego szumu bolą uszy Z naszej wioski 
Kowali Arcybiskupa wybrali. 4. Wszystkie dzieci się radują Nominacji gratulują, Że nie jesteś 
Bożym wołem Lecz Jezusa Apostołem. 5. Wadowice mają Lolka Dyminy – biskupa Mariana 
My też mamy swego kwiatka Arcybiskupa Tadka. 6. Biskup Tadek niech nam żyje W Bia-
łymstoku gniazdko wije. Niech mu słonko zawsze świeci Tego życzą wszystkie dzieci. 
Szczęść Boże! 
 
 



Schola i ministranci:  
Drogi Księże Arcybiskupie!  Liturgia jest sercem Kościoła. Nie ma nic ważniejszego w dzia-
łaniach ludu Bożego niż sprawowanie Mszy Świętej. Niegdyś to mały Tadeusz podawał 
ampułki księdzu podczas sprawowania Najświętszej Ofiary i być może już wtedy chciał od-
prawiać Msze. Dlatego my schola, ministranci którzy podobnie jak kapłani stoimy blisko oł-
tarza chcemy życzyć jego ekscelencji czerpania siły z Eucharystii w codziennej posłudze. 
Kościół jest również wspólnotą dążącą do świętości i tego życzymy księdzu arcybiskupowi – 
aby każdy dzień był okazją do stawania się świętym i czerpania przykładu z innych. Two-
rząc Liturgię, tworzymy też wspólnotę. Życzymy aby ksiądz arcybiskup zawsze miał wokół 
siebie ludzi, gotowych pomóc wysłuchać i zrozumieć. Szczęść Boże! 
 
SANCTUS: 
Wasza Ekscelencjo, Wiemy, że należysz do grona naszych wiernych czytelników pisma 
SANCTUS, zawsze chciałeś mieć każdy numer dlatego dzisiaj między innymi dajemy Ci 
wersje papierową dzisiejszego wydania, a do tego chcemy Ci życzyć 3 rzeczy: Po pierwsze 
jak zauważył pewien magnat Hiszpański znany jako Św. Ignacy Loyola na świecie brakuje 
przywódców, Ignacy tłumaczy dalej, że władza zaczyna się od władzy nad sobą dlatego 
przywódca to tak naprawdę przywódca przywódców – i tego ci właśnie życzymy byś był li-
derem dla Katolików, Chrześcijan, ludzi poszukujących prawdy i Boga. A skoro wybrałeś, że 
chcesz pójść za myślą i ideą Św. Wincentego Pallotiego który w swoim życiu podkreślał jak 
bardzo chce zaangażowania świeckich w kościele życzymy Ci abyś miał wokół siebie osoby 
życzliwe i zaangażowane w pomoc i głoszenie Ewangelii przede wszystkim codziennym ży-
ciem. Trzecie życzenie takie Ekstra z lekkim przymrużeniem oka - bądź jak dobre wino, im 
starszy tym lepszy. A przykład twojego życia niech będzie dla ludzi jak lampka dobrego wi-
na którym można się delektować i smakować, Niech Twoje imię i nazwisko będzie jak mar-
ka dobrego wina rozpoznawalne i cenione przez ludzi. Tego Ci życzymy w imieniu całej re-
dakcji Pisma Parafialnego SANCTUS. 
 
Rodzina: 
Drogi Tadeuszu, Spełniłeś swoje pragnienie i zostałeś księdzem po wielu latach pracy w 
Watykanie papież Franciszek mianuje Ciebie Arcybiskupem i posyła do pracy w Białostoc-
kiej Katedrze. My jako bliska rodzina chcemy Ci życzyć abyś miał tę umiejętność budowa-
nia pozytywnych i dobrych relacji z osobami których spotkasz na swojej drodze, ale także z 
tymi których nie spotkasz a jedynie będą cię słuchać a może po prostu przeczytają jakąś 
twoją wypowiedź. Niech Twoje słowa staną się zachęta do życia Ewangelią która zmienia 
ludzi i prowadzi nas do Boga. Kończąc chcemy jak dawniej kiedy jeszcze mieszkałeś w 
Kowali serdecznie Cię uściskać i na wzór tego co powiedziano papieżowi Franciszkowi: 
Pamiętaj o ubogich my chcemy Ci powiedzieć: Pamiętaj o rodzinach! Aby były w stanie two-
rzyć pozytywne relacje między ludzkie, być inspiracją i podstawą do cytując jednego księ-
dza: „Życia na pełnej petardzie”. 
 
Chrześnica: 
„O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” Wujku, zapewniam Cię o mojej mo-
dlitwie, bo wiesz, że zawsze Ci życzę jak najlepiej. Życzę Ci radości, nieba i miłości, a także 
darów Ducha Świętego w obfitości. Szczęść Boże 
 
Sołtys Kowali: 
Księże Arcybiskupie zanim złożę serdeczne życzenia od mieszkańców, najpierw wspomnę 
mamę Księdza Arcybiskupa wiem, że patrzy na nas z nieba. Bardzo lubiłam z Nią rozma-
wiać modliła się gorąco do Boga, aby choć jedno z jej dzieci wybrało drogę Kapłaństwa. 
Bóg wysłuchał jej próśb. Jest to dowód na to ile może wyprosić matka, która modli się za 
swoje dzieci. Ksiądz Proboszcz napisał w wierszu, że Kowala to Pany ale to dlatego, że 
mamy takiego rodaka. Dzisiaj chcemy zapewnić Księdza Arcybiskupa, że będziemy starać 

się żyć tak aby i Ksiądz Arcybiskup był dumny z nas. Będziemy żyć z Bogiem i według Jego 
przykazań. A teraz proszę aby ksiądz Arcybiskup przyjął od wszystkich mieszkańców ży-
czenia zdrowia i sił, opieki Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej aby przez długie lata mógł 
ksiądz Arcybiskup głosić Ewangelię. 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola: 
Czcigodny Księże Arcybiskupie Papież-poeta, święty Jan Paweł II napisał w jednym ze 
swych poematów: Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała – Dlatego 
uwielbiam tę Miłość, Gdziekolwiek by przebywała. Przywołując te słowa, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Brzezin i Podwola pragnie życzyć Ci, Księże Arcybiskupie, aby ta BOŻA MI-
ŁOŚĆ, ale i miłość ludzi towarzyszyła Ci przez cały czas posługi pasterskiej w Kościele Bia-
łostockim. Niech św. Jan Paweł II oraz Wszyscy Święci, patroni naszej świątyni, orędują za 
Tobą w Niebie. Ofiarowane przez nas książki niech przypominają o rodzinnej Ziemi Święto-
krzyskiej i ludziach, spośród których się wywodzisz. Szczęść Boże. 
 
Zespół Obrzędowy Brzezinianki: 
Czcigodny Arcybiskupie księże Tadeuszu w imieniu zespołu Folklorystycznego „Brzezinian-
ki” pragniemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Do wszystkich wypowie-
dzianych już dziś słów, dołączę te – zawarte w Księdze Liczb Pisma Świętego Starego Te-
stamentu – które skierował Bóg do Mojżesza: „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, Niech 
rozpromieni oblicze swe nad Tobą, Niech Cię obdarzy swą łaską, Niech zwróci ku Tobie 
swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen” 
 
Burmistrz Morawicy:  
Jego Ekscelencjo, księże arcybiskupie, w imieniu samorządu lokalnego Miasta i Gminy Mo-
rawica, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Jesteśmy dumni z tego, że 
oto parafianin parafii Brzeziny dostąpił tak wysokiej godności. Życzymy, aby wystarczyło sił, 
zdrowia i niech Bóg błogosławi w głoszeniu Ewangelii. Pragnę również przekazać upomi-
nek, którym jest obraz tego ołtarza, ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, wykonana 
specjalnie na tę dzisiejszą uroczystość przez naszego artystę, tak żeby zawsze przypomi-
nała o tym, co się dzisiaj wydarzyło i o parafii Brzeziny. Szczęść Boże. 
 
Arcybiskup Tadeusz Wojda: 
„(…) Tu się wszystko zaczęło przy tej właśnie chrzcielnicy, kiedy zostałem ochrzczony, kie-
dy rozpoczął się zasiew słowa Bożego w moje serce (…) My to słowo powinniśmy siać w 
serca wszystkich innych bo wtedy ma sens wiara kiedy jest przekazywana (…) i my właśnie 
stajemy się świadkami, stajemy się tymi którzy sieją to słowo Boże tą wiarę wszystkim in-
nym dzięki świadectwie nie tylko kapłanów ale chcę w szczególny sposób jednego wspo-
mnieć o którym już wielokrotnie wspominałem ks. śp. Jana Nowobilskiego który właśnie za-
szczepiał w moim sercu to powołanie (…) Chce podziękować wszystkim osobom którym 
podziękował ks. Proboszcz ale ja też czuję się w obowiązku aby wyrazić moją wdzięczność 
za waszą tutaj obecność za tyle pięknych życzeń które zostały wypowiedziane pod moim 
adresem nie pamiętam kiedy ich tak wiele otrzymałem chyba podczas prymicji. To jest bar-
dzo piękny gest z waszej strony który dodaje mi otuchy i nadziei na to a jednocześnie wiary 
i siły żebym mógł podjąć to wielkie wyzwanie jakie złożył na moje ramiona papież Franci-
szek posługiwania jako biskup na ziemi podlaskiej, białostockiej (…) Ważne żeby być zaw-
sze otwartym na drugiego człowieka poprzez obecność na Chrystusa. Miłość do Boga wy-
raża się w miłości do drugiego człowieka. Dlatego ważne abyśmy tę miłość budowali w nas 
i ją rozwijali(…).”     
 
 


