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Jego Ekscelencja
Iśiądz Arcybiskup Jozef Guzdek
Metfopolita Białostocki

\X/ dnru 1nąTu Ekscelencji do bazyliki atchikatedtalrrej Wruebowztęcia.Najświętszej M?ryi Panny
pfoszę przyjać moje gratulacje i słowa uznańa. Z okazjt utoczystości objęcia urzędu ordynariusza
metropolii białostockiej składam I(siędzu Arcybiskupowi najlepszę zyczen7a.

Stolica Apostolska po,wlerzyła Ekscelencji kietowanie metropolią o niedługiej metfyce,
Iecz bogatym dziędzicrwie historycznym i szczególnym chatakterze. F,rygowana przez papleża
św. Jana Pawła II przed 30laty, arctidiecezja białostocka wl,wodzi się z dlecezJi wileńskrej czasów
I i II Rzeczlpospolitej. I{tesowe kotzenie, z mozaką wyznań, kultut i narodowości,
także tetaz wyrożńala ziemię podlaską i jej mieszkańców na tle innych tegionów Polski.
Współistnienie w przyjaźń nie jest tutaj tylko słusznym postulatem,Iecz codziennąueczywistością.
Różnorodność łączy się fla Podlasiu zatazem ze wspaniałymi tadycjami patriotycznymi
i siJrrym przywtęańęm do wtary ptzodków. Społeczność tej ziemi, dumna z własnej tozsamości
i mocno mlłujaca woLność, od wieków pokłada olbzymie zasługi dla naszej Ojczyzny.
Praca duszpasterska §/ tym wyjatkowym środowisku ptzyniesie zape§rne wlele nowychwyzwań.
Jestem przekonany) ze ,$lszęchsttonna wtedza i doświadczenie Ekscelencji, zgtomadzone
wciągu 40|at kapłaństwa,v/tym 1,7 lat posługibiskupiej, okażąsiębezcenneipomogąpełnić
urząd mettop oliry biał o sto ckiego.

Chcę jednocześnie podziękować l{siędzu Arcybiskup owi za przeszło dekadę sptawowania utzędu
brskupl polowego'Wojska Polskiego. Ollął g" Ekscelencja w niezwykle trr-rdnych okolicznościach,
po śmietci poprzednika, biskupa Tadeusza Płoskiego, w ftagicznej katastrofie smoleńskrej.
I{ietujac Otdynariatem Polowym, wspierał l{siądz Arcybiskup żołnierzy Sil Zbrojnych,
i ich kapelanów w przejściu przez to dramaqczne doświadczeńe z pożytkiem dla morale atmi.
\X/ ciągu ostatnich lat, jako Prezydent Rzeczypospolitej, wiele razy miałem okazlę spotykać się
z Ekscelencją przekonując się o Jego wysokim autorytecie i szacunku, 1aki wzbudza
sposób pełruenia tej służby zatazem duchownej i wojskowej. Za te wszystkie zasług dla O1czyzny
raz leszcze z serca dziękuję.

Gratulując dzisiejszego ingresu, życzę Iśiędzu Arcybiskupowi obfitości łask Bożych, zdtowia
oraz wielu sił ducha iciała, tak pottzebnych do przewodzeni,a duchow-ieństu,u i wiernym świeckim
I(ościoła białostockrego. Niech posługa Ekscelencji przynosi dobte ov/oce temu regionowi
i całej naszei O1czyźńe.
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