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Dzień 5 czerwca 1991 roku zapisał się 
w historii Białegostoku i Kościoła lokal-
nego jako wielka, niepowtarzalna i jedyna 
w swoim rodzaju uroczystość. O godz. 10.30 
dzwoniące w całej archidiecezji dzwony 
oznajmiły przybycie do Białegostoku pa-
pieża Jana Pawła II. Na płycie lotniska po-
witali go najpierw biskupi – Edward Kisiel 
i Edward Ozorowski, przedstawiciele władz, 
a później niemalże nieogarnione tłumy 
wiernych, które na fotografiach z tamtego 
dnia wyglądają jak morze, wśród którego 
płynie „papamobile” z przyszłym Świętym 
ogłoszonym dla całego Kościoła dnia 24 
kwietnia 2014 roku. 

Któżby przypuszczał, że po dwudzie-
stu trzech latach, w miejscu, nad którym 
Jan Paweł II przelatywał w drodze z Łomży 
do Białegostoku, w odległości 3,5 km. od 
miejsca celebry na Krywlanach powstawać 
będzie świątynia Jemu dedykowana? Któż 
by przypuszczał, że w sąsiedniej parafii pw. 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, 
pochodząca z Kostaryki Floribeth Moraz 
Diaz pod koniec maja tego roku, będzie 
opowiadać o łasce, którą otrzymała za 
wstawiennictwem Papieża Polaka. 

W podbiałostockiej lokalizacji Ignatki-
-Osiedle realizują się plany świątyni, która 
będzie świadectwem umiłowania Jana 
Pawła II przez białostoczan oraz wotum 
wdzięczności Bogu od całej Archidiecezji 
za wspaniały pontyfikat Papieża Polaka. 

Projekt nowej świątyni, której ze-
wnętrzna bryła ma nawiązywać do kościoła 
z Wadowic, wewnątrz zawierać ma miejsca 
i przestrzenie, które przypominać będą, 
w jaki sposób Jan Paweł II związany był z Ar-
chidiecezją Białostocką. To On powołał do 
życia najpierw diecezję, a później Archidie-
cezję i Metropolię Białostocką, beatyfikował 
wielką promotorkę działań ekumenicz-
nych – Matkę Bolesławę Lament i jak nikt 
przyczynił się, że kult Bożego Miłosierdzia 
dotarł na krańce świata, a s. Faustyna i ks. 
Michał Sopoćko ukazani zostali całemu 
Kościołowi jako wzory świętości.

– To Jan Paweł II przecież powiedział: 
„Daję wam największy skarb na trzecie 
tysiąclecie – Boże Miłosierdzie”. A Biały-
stok jest nazywany Miastem Miłosierdzia 
– mówi ks. proboszcz nowo powstającej 
parafii, ks. prał. Bogusław Zieziula. – Ileż 
to łask mieszkańcy Podlasia otrzymali za 
sprawą bł. ks. Sopoćki i bł. Siostry Lament. 
Ile otrzymują za wstawiennictwem beaty-
fikowanego 1 maja 2011 roku Jana Pawła II. 
Trzeba o tym pamiętać i za to dziękować. 
Właśnie tak należy rozumieć to wotum 
wdzięczności. Mamy za kogo i za co dzię-
kować – dodaje.

– Mocno wierzę, że znajdą się ludzie, 
którzy z poczucia wielkiej wdzięczności 

i dla upamiętnienia największego z Pola-
ków, duchowo i materialne wesprą wzno-
szenie tego wotum. Musimy pamiętać 
o wszystkich wielkich rzeczach, jakie nadal 
św. Jana Paweł II nam wyprasza u Boga. 
Białostoczanie powinni być świadomi, ile 
nasza Ojczyzna i Archidiecezja mu zawdzię-
cza – podkreśla ks. Zieziula. 

Przy wznoszeniu każdej nowej świąty-
ni nie chodzi tylko o jej mury, ale o ducho-
wość i formację nowo powstającej wspól-
noty parafialnej. To przecież ona będzie 
z proboszczem tworzyła rzeczywistość 
wspólnoty, ucząc się i szukając tego, co 
łączy, integruje i pozwala wspólne działać, 
uświęcać się i wzrastać w wierze. 

W nowo powstającej parafii będzie 
wiele ciekawych inicjatyw. Ksiądz pro-
boszcz przypomina, że podczas kanonizacji 
nazwano św. Jana Pawła II papieżem rodzi-
ny. „Ignatki-Osiedle to często nowe i budu-
jące się bloki i domy. Wśród tysięcy próśb 
zostawianych przy relikwiach Świętego Pa-
pieża w różnych świątyniach Polski i świata 
wiele dotyczy założenia nowej rodziny, daru 
poczęcia i rodzicielstwa, ale także trudnych 
spraw, z jakimi na co dzień borykają się 
małżeństwa i rodziny. Dlatego, jak tłumaczy 
ks. Proboszcz, szczególne miejsce w nowo 
powstającej świątyni będzie miał wizerunek 
„Matki Bożej rozwiązującej węzły”, wyjątko-
wo czczony przez papieża Franciszka. – To 
dzięki jego inicjatywie wierni na całym 
świecie włączyli się w modlitwę i gorącą 
czcią zaczęli otaczać Maryję, szczególnie 
w czasie przeżywania poważnych trud-
ności rodzinnych, ekonomicznych, poli-
tycznych. Jeśli komuś brakuje wiary, niech 
prosi o wstawiennictwo Matki Bożej u Boga, 
a wówczas z pewnością przetrwa czas prób 
i życiowych doświadczeń.

Ksiądz Proboszcz przypomina, że pon-
tyfikat Jana Pawła II zawierzony całkowicie 
Matce Bożej był jednym z najdłuższych 
w historii Kościoła, a Jego nauczanie wciąż 
jest skarbcem, do którego należy sięgać. – 
Trudno uchwycić chyba wszystkie wymiary 
Jego życia i posługi, wybrać jeden aspekt 
życia i nauczania, gdyż być może nie ma 
takiej dziedziny, której by nie objął swoim 
nauczaniem. Myślę jednak, że trzeba wciąż 
na nowo przypominać Jego wielką ducho-
wość. Dlatego chciałbym, by w przyszłości 
przy parafii powstało centrum duchowości 
św. Jana Pawła II, by ten rys jego pontyfikatu 
był zgłębiany, a może i dla wielu odkrywany 
na nowo. Będziemy także starać się być 
wspólnotą wiernych otwartą na ludzi in-
nych wyznań, religii i niewierzących. Ojciec 
Święty spotykał się z wszystkimi ludźmi 
dobrej woli. – Takim właśnie miejscem 
dialogu – chciałbym, mówi ks. Zieziula – aby 
była nowo powstająca parafia, otwarta na 

każdego człowieka, bo najważniejszy dla 
Jana Pawła II był przecież zawsze człowiek.

Niezwykle ważne w planach i zamie-
rzeniach duszpasterskich jest zaangażowa-
nie, zgromadzenie wokół parafii ludzi tzw. 
Pokolenia JP II. To dzisiejsi 30 i 40-latkowie, 
którzy pamiętają Papieża, uczestniczyli 
w Światowych Dniach Młodzieży, byli obecni 
na spotkaniach z Papieżem podczas Jego 
pielgrzymek do Ojczyzny i byli w Rzymie 
na jego pogrzebie – Myślę, że dobrze byłoby 
dokumentować ich świadectwa, ze spotkań 
z Janem Pawłem II, gromadzić filmy, nagra-
nia czy zdjęcia z tamtych spotkań. Ale także 
przygotowywać poprzez formację w duchu 
nauczania i duchowości Jana Pawła, do po-
sługi ludziom potrzebującym. Wiadomo, że 
wolontariat w Polsce, w porównaniu z kraja-
mi Europy Zachodniej czy Ameryki nie jest, 
aż tak bardzo rozwinięty, choć wielu ludzi 
angażuje się w działalność charytatywną. 
Chciałbym, aby przy parafii powstawały 
również takie grupy. Dziś tak bardzo potrze-
ba, by ludzie dawali konkretne świadectwo 
miłosierdzia – podkreśla ks. Proboszcz.

Pozostaje mieć nadzieję, że nowo po-
wstająca parafia pw. św. Jana Pawła II stanie 
się dla mieszkańców Białegostoku i całej 
Archidiecezji miejscem zaangażowania, 
ale także wyzwaniem, aby z wdzięczno-
ścią upamiętnić osobę Wielkiego Polaka, 
a jednocześnie wciąż zgłębiać spuściznę 
nauczania i duchowości, którą nam po-
zostawił. To przecież do Białegostoku, 
w czasie swojej IV pielgrzymki do Ojczyzny, 
przybył z przesłaniem „Bogu dziękujcie, 
ducha nie gaście!”.
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ŚWIĄTYNIA W IGNATKACH – wotum wdzięczności  

Z ŻYCIA PARAFII

Wizualizacja frontonu kościoła pw. św. Jana 
Pawła II w Ignatkach-Osiedle
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Arcybiskup Edward Ozorowski Me-
tropolita Białostocki dnia 29 czerwca 
2014 r., w Uroczystość Świętych Piotra 
i Pawła, erygował nową parafię pw. św. 
Jana Pawła II w Ignatkach – Osiedle, jako 
wotum wdzięczności za kanonizację Pa-
pieża Polaka. Jest to pierwsza parafia 
i pierwszy kościół w naszej Archidiecezji 
dedykowany św. Janowi Pawłowi II.

Jak to tylko będzie możliwe, podjęte 
zostaną starania o relikwie Świętego Pa-
trona. Rozpoczęły się już przygotowania 
projektowe do budowy kościoła i plebanii. 
Kościół zostanie zbudowany w uroczym 
miejscu na tzw. Ostrej Górce – dawnym 
cmentarzu dworskim właścicieli majątku 
Ignatki. Z racji na niewielką działkę i potrze-
by wspólnoty parafialnej, będzie to inwesty-
cja połączona w tzw. Zespołem Sakralnym 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Pawła II w Ignatkach-Osiedle. Powstanie 
więc niewielki kościół wraz z pomieszcze-
niami administracyjno – mieszkalnymi, 
usytuowany w centrum osiedla, pośród 
domów jednorodzinnych.

Będzie to obiekt sakralny w stylu tra-
dycyjnym zbudowany z nowoczesnych 
materiałów. Z zewnątrz i wewnątrz piękny 
i funkcjonalny, ogrzewany, wentylowa-
ny i klimatyzowany, przyjazny dla ludzi 
i otoczenia, bez barier architektonicznych, 
z parkingiem.

Barokowa elewacja frontonu kościoła 
będzie nawiązywała do kościoła w Wado-

wicach. Będzie to kościół jednonawowy 
o długości 30 m i szerokości 13 m, z chó-
rem i prezbiterium zakończonym absydą 
oraz możliwością ukształtowania kaplic 
bocznych (m.in. parafialna kaplica do 
wystawienia przed pogrzebem). Nastawy 
ołtarzowe będą wykonane z drewna. Głów-
na nastawa ołtarzowa będzie umieszczona 
na osi kościoła z tabernakulum i „obrazem 
Matki Bożej od rozwiązywania węzłów”.

Boczny ołtarz po prawej stronie będzie 
dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Po lewej 
stronie będą ołtarze: tryptyk, w którym 
znajdzie się obraz Jezusa Miłosiernego, św. 
Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki oraz inne 
ołtarze poświęcone bł. Bolesławie Lament 
i bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz Droga 
Krzyżowa.

Ponadto, jak w każdym kościele, bę-
dzie ołtarz główny, ambonka, miejsce 
przewodniczenia, meble w prezbiterium 
oraz ławki i konfesjonały. Witraże w oknach 
nadadzą świątyni nastrój do modlitwy, sku-
pienia i wyciszenia. Wokół kościoła będzie 
także droga procesyjna.

Z prawej strony kościoła zaplanowany 
jest zespół pomieszczeń administracyjno- 
mieszkalnych, które będą spełniały funkcje 
kancelarii, poradni, salek do spotkań dla 
grup parafialnych oraz pomieszczenia 
plebanijne. 

Właścicielom Ignatek, pochowanym 
na cmentarzu dworskim, okazany będzie 

należny szacunek. Ich doczesne szczątki 
po ekshumacji zostaną przeniesione i zło-
żone przy nowo zbudowanym kościele. 
Pamiątkowa tablica zostanie umieszczona 
na jednej ze ścian świątyni i będzie świad-
czyła o nich jako pierwszych fundatorach 
kościoła. Ponadto, przy kościele i w mu-
rze przykościelnym, będzie urządzone 
kolumbarium z możliwością pochówków 
prochów zmarłych parafian i ofiarodawców 
budowy świątyni.

Do czasu wybudowania własnej świą-
tyni wraz z zapleczem administracyjno-
-mieszkalnym, parafia pw. św. Jana Pawła 
II w Ignatkach-Osiedle korzysta z kościoła 
i pomieszczeń parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Białymstoku.

Zachęcam, aby parafie Archidiecezji 
Białostockiej, instytucje, rodziny i każdy 
wierny z osobna, duchowo lub materialnie 
przyczynił się do tej wdzięczności Bogu za 
dar Wielkiego, Świętego Rodaka. Choć ina-
czej niż kiedyś, teraz także św. Jan Paweł II 
wspiera nas, wypraszając u Boga potrzebne 
nam łaski. Za Jego wstawiennictwem doko-
nuje się wiele cudów i wiele osób otrzymuje 
liczne łaski za Jego przyczyną.

Bóg zapłać za przekazane ofiary na 
budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II 
w Ignatkach-Osiedle.

ks. Bogusław Zieziula

za pontyfikat i kanonizację JANA PAWŁA II

Z ŻYCIA PARAFII

Dziewico Maryjo,
Matko Pięknej Miłości,
Matko, która nigdy nie opuszczasz dziecka 
wołającego o pomoc,
której ręce nieustannie pracują
dla dobra Twoich umiłowanych dzieci,
a serce przepełniają Boża miłość
i nieskończone miłosierdzie –
zwróć ku mnie swoje spojrzenie pełne 
współczucia.
Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei
i jak cierpię,
i wiesz,jak te węzły mnie paraliżują.
Maryjo, Matko, której Bóg powierzył
rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci,
w Twoje ręce składam wstęgę mego życia.
Nikt, nawet zły, nie może pozbawić Cię 
możliwości
udzielenia mi miłosiernej pomocy.

Nie ma takich węzłów, których Ty nie 
mogłabyś rozwiązać.
Matko Wszechmocna, proszę, weź dzisiaj tę 
zawiłość
(wymienić, jeśli to możliwe)
i dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce
oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna 
Jezusa,
mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż 
na zawsze.
Jesteś jedyną Pocieszycielką daną mi przez 
Boga,
umocnieniem moich wątłych sił,
ubogaceniem w mojej nędzy,
oswobodzeniem od wszystkiego,
co przeszkadza mi być z Chrystusem.
Przyjmij moje wołanie.
Chroń mnie, prowadź, strzeż.
Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen.
Maryjo rozwiązująca węzły,  
módl się za mną.

MODLITWA DO MARYI ROZWIĄZUJĄCEJ WĘZŁY


