
5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł 
II nawiedza Białystok. 
To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.  
Bo oto Papież, Jan Paweł II, wynosi Matkę Założycielkę Zgromadzenia - Bolesławę Marię 
Lament – do chwały ołtarzy. 
 

Błogosławiona jesteś Matko Bolesławo! 
 

I oto nadszedł dzień 5 czerwca 2011 roku. To też dzień wielkiej radości, a 
zarazem dziękczynienia. 
Bo dziękujemy Panu Bogu w 20-tą rocznicę beatyfikacji za dar naszej Błogosławionej 
Matki Bolesławy. 
Bo dziękujemy Panu Bogu w 20-tą rocznicę pobytu Jana Pawła II w naszym mieście za dar 
Jego obecności pośród nas – teraz już błogosławionego. 
Święty czas dziękczynienia. Szczególny - w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Świętej 
Rodziny. 
W ten czas świętowania włącza się także Rodzina Misyjna Błogosławionej Matki 
Bolesławy. 
 

 Główne uroczystości rozpoczęły się 3 czerwca 2011 roku Mszą Świętą 
celebrowaną, pod przewodnictwem Księdza Infułata Zygmunta Lewickego w kościele 
Świętego Rocha.  
 

 
 

Ksiądz Infułat osobiście uczestniczył w pogrzebie Matki Bolesławy Lament. 
Świątynia pięknie przygotowana na przyjęcie relikwii Błogosławionej Bolesławy oraz 
Błogosławionych - Księdza Michała Sopoćki i Księdza Jerzego Popiełuszki. 
 



Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi 
błogosławionymi w Eucharystii. 
 

 
 

 
 
A potem – procesja do Katedry. 
 

Na czele Krzyż i Matka Bolesława – obecna w świętych relikwiach – wyniesiona na 
ramionach swoich duchowych córek, w otoczeniu Sióstr, z Matką Generalną – Weroniką 
Mackiewicz. 



Szła przez miasto, które kiedyś, przed laty, stało się miejscem Jej posługi.  
Szła ulicami, które kiedyś, być może, sama przemierzała. 
 

 
 

 

 



 
 

Dziś – my wszyscy – Siostry Misjonarki, ale też i Rodzina Misyjna – chcemy się od Ciebie 
uczyć, nasza Matko Bolesławo, służby drugiemu człowiekowi, Twojego zawierzenia Panu 
Bogu. Chcemy się uczyć Twojej wierności. 
 

Procesja zakończyła się w Białostockiej Katedrze uroczystym Apelem Maryjnym z 
błogosławieństwem Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który wraz z Księdzem 
Arcybiskupem Stanisławem Szymeckim, na stopniach Katedry, powitał procesję. 
 

 
Relikwie zostały wystawione przed ołtarzem do publicznej czci. Długo – w piątkowy 
wieczór oraz przez cały sobotni dzień – modlili się wierni, polecając swoje intencje 
wstawiennictwu Błogosławionych. 



 
 
4 czerwca 2011 r. o godz. 10:00 w sali kina Ton została otwarta, przez Jego 

Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, sesja popularno-naukowa, 
poświęcona tym ważnym wydarzeniom sprzed 20-tu laty. 
Sesji towarzyszyła przezentacja albumu o papieskiej wizycie „Błogosławiony wśród nas” 
oraz pokaz filmu „Był wśród nas…”. 
Sesję prowadził ksiądz prof. Józef Zabielski. 

 
 

 
 

W dyskusji panelowej wzięły udział osoby, które uczestniczyły w przygotowaniach 
papieskiej wizyty.  
Ksiądz dr hab. Mieczysław Olszewski w swoim referacie pt.: „Przesłanie Jana Pawła II do 
Archidiecezji Białostockiej”,  ukazał główne aspekty papieskiej wizyty sprzed 20 laty. 

 
W kolejnej części spotkania o swoich wspomnieniach  

z papieskiej wizyty mówili jej współorganizatorzy:  
 



 
 

Andrzej Chwalibóg - architekt i projektant ołtarza; 
ksiądz prałat Antoni Lićwinko - ówczesny proboszcz parafii archikatedralnej oraz ksiądz 
mitrat Grzegorz Misijuk, odpowiedzialny za wizytę Ojca Świętego w cerkwi św. Mikołaja. 
 

Wspaniałym wystąpieniem zaszczyciła nas Czcigodna Siostra dr Adrianna 
Gronkiewicz, przybliżając prace dotyczące procesu beatyfikacyjnego, w których osobiście 
brała udział. Podkreśliła, że wielka ufność w świętość Matki Bolesławy, modlitwa 
wspólnotowa wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w intencji Jej wyniesienia na 
ołtarze - była siłą napędową w podejmowanych, a niezbędnych czynnościach,  
tym bardziej, że termin uroczystości beatyfikacyjnych  
był bardzo krótki.  

 

W spotkaniu uczestniczyła Wielebna Matka Generalna Weronika Mackiewicz i 
Matka Lucjana Puciłowska z Siostrami oraz członkowie Rodziny Misyjnej. 
 

5 czerwca 2011 roku, w 20-tą rocznicę obecności Ojca Świętego w Białymstoku i 
beatyfikacji Matki Bolesławy Lament, przed archikatedrą odbyły się uroczystości 
dziękczynienia, także za wyniesienie na ołtarze polskiego Papieża, naszego Wielkiego 
Rodaka. 
 
Uroczystej Mszy Św. przewodniczył Metropolita Białostocki Abp Edward Ozorowski, a 
homilię wygłosił Prymas Polski  
Abp Józef Kowalczyk.  
 



 
 

Eucharystia była zwieńczeniem trzydniowych obchodów dziękczynnych 
Archidiecezji Białostockiej. 
Mszę Świętą współkoncelebrowali: Abp Stanisław Szymecki, 
Abp Wojciech Ziemba z Olsztyna, Bp Jerzy Mazur i Bp Romuald Kamiński z Ełku, Biskup z 
afrykańskiej Botswany oraz księża archidiecezji białostockiej.  
 

 
 

Obecni byli członkowie Kapituły Metropolitalnej, profesorowie i alumni Seminarium. 
 



 
 

W modlitwie uczestniczył również Abp Jakub, prawosławny ordynariusz Diecezji 
Białostocko-Gdańskiej. 
 

 
 
 

Oprawę liturgiczną przygotowali seminarzyści oraz orkiestra Białostockiej Filharmonii. 
Plac przed katedrą wypełniła kilkutysięczna rzesza wiernych wraz z przedstawicielami 
władz miejskich, wojewódzkich  
i samorządowych. 
 



 
 

Na zakończenie Eucharystii Abp Edward Ozorowski podziękował „wszystkim za wszystko”, 
którzy brali udział w białostockich obchodach dziękczynnych i udzielił błogosławieństwa. 
 

 
 

Za ten święty czas – niech będzie Bóg uwielbiony! 


