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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana!

Witamy wszystkich Przyjaciół i Sympatyków

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.

Pozdrawiamy czytelników naszego Biuletynu i mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte, będą
świadczyły o życiu, jakim tętni Sanktuarium Maryi – Matki Jedności i zachęcą do odwiedzenia tego
szczególnego miejsca.
Misjonarze

Oblaci

Maryi

Niepokalanej,

pasterzujący od 87. lat w Kodniu – włączając się w dzieło
nowej ewangelizacji – czynią wszystko, by gościnnie
przyjmować pielgrzymów i po bratersku podejmować
kapłanów oraz osoby konsekrowane. Radujemy się, że –
w mijającym miesiącu – odwiedziło nas ponad 160.
kapłanów i 130. grup zorganizowanych, przybyłych
z wszystkich

regionów

Polski.

Pielgrzymów

indywidualnych, było tak wielu, że nie sposób zliczyć.
Mamy nadzieję, że pobyt u Królowej Podlasia
sprzyjał odnowie duchowej i odpoczynkowi, zarówno
fizycznemu jak i psychicznemu.
Pamiętamy o odwiedzających nas w modlitwie.
Wstawiamy się u Naszej Pani za tymi, którzy nas o to
poroszą.
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Diecezjalny Dzień Chorego
2. lipca, w święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Jedności, odbył się odpust w kodeńskim
sanktuarium, połączony z dorocznym Diecezjalnym Dniem Chorego, który obchodziliśmy pod hasłem
„W komunii z cierpiącym i zmartwychwstałym Panem”.
Od wczesnych godzin rannych do kodeńskiej bazyliki przybywali pielgrzymi, by oddać hołd
Matce Bożej i zawierzyć jej swą codzienność, często naznaczoną cierpieniem i chorobą.
O godz. 11:30 wyruszyła procesja
maryjna na kalwarię, w której niesiono kopię
cudownego obrazu Maryi z Dzieciątkiem. W
samo południe rozpoczęła się uroczysta
suma

odpustowa,

biskup

siedlecki

której

przewodniczył

Kazimierz

Gurda.

W wygłoszonym Słowie Bożym, tłumaczył
sens cierpienia i umierania, niosąc otuchę
tym,

którzy

w dźwiganiu krzyża czują się osamotnieni i zapomniani. Podkreślał rolę
Maryi, która jest naszym wzorem, orędowniczką i ucieczką cierpiących.
Po Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament,
przed którym biskup Kazimierz zawierzył chorych Chrystusowi i Jego
Matce, następnie – przy słowach litanii do Imienia Jezus – Biskup
przechodził między rzeszą wiernych, udzielając błogosławieństwa
lourdzkiego.
Główne uroczystości odpustowe transmitowało Katolickie
Radio Podlasie z Siedlec. Już od godziny 11:00 nadawany był, ze studia plenerowego, program na
żywo, prowadzony przez ks. red. Daniela Struczyka. Godzinny program podzielony był na dwie
części.
W pierwszej, gośćmi byli: pani
Alina Laszuk, kierownik Domu Pogodnej
Starości w Kodniu oraz pan Wiesław
Sulej,

prezes

Kodeńskiego

Koła

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata
Alberta.

W rozmowie

z

księdzem

redaktorem mówili o historii powstania
Domu Pogodnej Starości – istniejącego już
22 lata, jego aktualnej działalności. Dzielili się także swymi refleksjami na temat przeżywania
choroby i starości przez jego pensjonariuszy.
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Kolejnymi gośćmi studia radiowego byli: ks. kanonik Józef Brzozowski i ks. prałat Tadeusz
Karwowski, proboszczowie międzyrzeccy, przedstawiciele kapłanów diecezji siedleckiej, którzy jako
klerycy zostali – podobnie jak bł. Jerzy Popiełuszko – przymusowo „wcieleni do armii”. W Polsce
takich kleryków, którzy w latach 1959 – 1980 musieli przerwać studia, by pójść do wojska, było trzy
tysiące. Z diecezji siedleckiej ponad 30 księży odbyło taką służbę wojskową. Była to celowa taktyka
władz komunistycznych, liczących, że w ten sposób – zabierając młodym alumnom dwa lata
życiorysu – utrudni formacje do
kapłaństwa, a może nawet ją przerwie.
19.

tych kapłanów przybyło do

Kodnia w pielgrzymce dziękczynnej.
Koncelebrowali oni Mszę św. wraz
z Księdzem Biskupem.
W odpuście wzięło udział
około 7 000 wiernych.

Spływ kajakowy rzeszowskiego KSM – u
Dzień po odpuście, przypłynęli do Kodnia, rzeką Bug, kajakarze. Pięćdziesięciu młodych
ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej, wraz z duszpasterzami,
rozbiło obóz na przyklasztornym boisku. I tam stacjonując, poznawali okolice, nabierali sił do
dalszego wiosłowania, dbając zarazem o rozwój duchowy. Budujący był udział zdyscyplinowanej
i rozmodlonej młodzieży w Eucharystii, sprawowanej przed cudownym obrazem Matki Bożej. Mamy
nadzieję, że w przypadku takich pielgrzymów z pewnością spełni się porzekadło, że „w zdrowym ciele
– zdrowy duch”. Po dwóch dniach postoju, wsiedli w kajaki i popłynęli, z nurtem rzeki.

Ministranci i Scholanki z Lublina
Na pięć pierwszych dni lipca, wikary parafii św. Józefa w Lublinie, ks. Mariusz Kruk,
przywiózł do naszego sanktuarium 34. młodych ludzi. Byli nimi ministranci i scholanki z parafii,
w której pracuje ks. Mariusz. Młodzi goście, z opiekunami zamieszkali w tzw. „Hoteliku”, gdzie są
tanie, wieloosobowe pokoje noclegowe, nadające się w sam raz na nocowanie młodzieży. Kierownik
grupy ks. Mariusz, bardzo dobrze zorganizował młodym czas, tak że nikt się nie nudził. Były gry,
zabawy, zwiedzanie okolicy, ale też codzienna Eucharystia i pogadanki. Zakonnicy kodeńskiego
klasztoru podziwiali dyscyplinę, jaką cechowała się grupa, a którą wypracował jej młody i mądry
duszpasterz. Mimo różnej pogody, młodzież z Lublina wyjeżdżała zadowolona z tak czynnie
przeżytego wypoczynku.
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„Maja w Ogrodzie” kodeńskim
We wtorek, 9. lipca, kodeńskie sanktuarium nawiedziła ekipa telewizyjna z Warszawy, by
zebrać materiał filmowy do cyklicznego programu „Maja w Ogrodzie”, emitowanego przez TVN
Meteo, poświęconemu prezentacji piękna i osobliwości polskich ogrodów.
Prowadzącą ten autorski program jest pani redaktor Maja Popielarska, znana też jako
prezenterka pogody, zaś producentem pani Anna Słomczyńska.
Sześcioosobowa ekipa – którą oprócz pań stanowili inżynierowie obrazu i dźwięku, a także pan
filmujący z powietrza, za pomocą „drona” – przez pięć godzin, w ponad trzydziestostopniowym upale,
pracowała na kodeńskiej kalwarii, rejestrując obrazy z labiryntu i ogrodu zielnego.
„Twarzami”

klasztoru

w

programie byli ojcowie Józef Czernecki
i Mirosław Skrzydło. Wystąpiły też
panie

Kazimiera

Sacharczuk,
które

kiedyś

w tworzenie
a dziś

(panie

prowadzą

Samociuk,

Krystyna
były

Zofia

Krótkiewicz,
zaangażowane

ogrodów
Zofia
produkcję

kodeńskich,
i

Krystyna)
potraw

regionalnych, wytworzonych m. in.
z ziół wyhodowanych w ogrodzie zielnym oraz punkt sprzedaży tych specjałów, w podziemiach
sapieżyńskiego zamku na kalwarii.
Ekipa telewizyjna, była urzeczona pięknem i ogromem przyklasztornej oraz kalwaryjskiej
przestrzeni parkowej, ale też poruszona historią miejsca i spotkaniem z Matką Bożą, w jej cudownym
wizerunku.
Dalsza część materiału filmowego będzie „nakręcana” w Kodniu, w sierpniu br.

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym
To czas szczególny, rekolekcji zamkniętych, które w lipcu br. przeżywały w naszym domu
pielgrzyma dwie grupy: jedna z Białej Podlaskiej, z duszpasterstwa Ojców Kapucynów (03 – 06 VII),
a druga z Lublina, animowana przez Księży Pallotynów (06 – 13 VII). Łącznie skupiało się 120 osób,
w różnym wieku. Był to czas, kiedy mieszała się modlitwa oparta o usłyszane i otrzymane Słowo
Pana, z żywymi śpiewami, a także z radosnymi pląsami…
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Powołaniowe dni skupienia
Od 13 do 18 lipca, osiemnastu młodzieńców przyglądało się życiu oblackiemu.
W powołaniowych dniach skupienia, idzie o to, by – za pomocą metody poglądowej – przekazać
młodym, jak rozeznać powołanie i jak to powołanie realizują Misjonarze Oblaci M. N. Mamy żywą
nadzieję, że wysiłki animatorów tych spotkań: o. Krzysztofa Jurewicza i o. Karola Bucholca przyniosą
owoce, w postaci dobrych i licznych powołań do naszej rodziny zakonnej, na które czeka nie tylko
Polska, ale i świat misyjny.

Organy w kodeńskiej bazylice odnowione
Pan Marek Moćko – organomistrz z Katowic, zakończył żmudną renowacyjne organów
w bazylice kodeńskiej. Przy okazji tych prac odtworzono zapomniany, od wielu lat nieużywany,
zabytkowy głos trąbkowy. Możemy więc podziwiać odnowiony, mocny dźwięk instrumentu,
wzbogacony o dodatkowy głos.

XIV. Festiwal Życia
Już w piątek 18. lipca br. przyjechali do
Kodnia członkowie grupy Niniwa, z Lublińca i
Katowic,

stanowiący

zespół

organizatorów

spotkania młodych. Dołączyli do nich inni
„wolontariusze”, którzy w liczbie 22. osób, od
razu wzięli się do szykowania terenu, by móc, za
dwa

dni,

spotkaniu.

przyjąć

młodzież

Przygotowywali

na

dorocznym

pole

namiotowe,

przystosowali kościół Świętego Ducha, budowali plenerową scenę i wielki namiot na spotkania
grupowe, organizowali kuchnię, rozstawiali kabiny toaletowe… Wszystko po to, by setki młodych
ludzi, mogło się czuć – w polowych warunkach – jak najlepiej.
Tradycyjnie, w ostatnim, pełnym tygodniu lipca (21 – 27 VII) tereny rekreacyjne przy
kodeńskiej

kalwarii

zamieniły

się

w ogromne pole namiotowe. Na którym
obozowało ponad 400 młodych ludzi,
uczestniczących
Festiwalu

w

czternastej

Życia,

który

edycji

–

pod

przewodnictwem o. Tomasza Maniury
Z Kokotka – w tym roku przeżywali pod,
ja

zwykle

intrygującym,

„Mechanika Katolika”.
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Spotkanie odbywało się pod opieką 20. Misjonarzy Oblatów M. N. Gośćmi specjalnymi byli:
polski maratończyk Piotr Kuryło, podróżnik Jacek Pałkiewicz, ks. Jakub Bartczak z archidiecezji
wrocławskiej, ks. Tomasz Trzaska z diecezji łomżyńskiej. Wieczorami odbyły się widowiskowe
występy: Kabaretu Świerszczychrząszcz, grupy „Synowie Gromu Miłosierdzia” oraz zespołu „Maleo
Reggae Rockers”.
Centrum

każdego

dnia

stanowiła Eucharystia. Codziennie był
czas

na

modlitwy

brewiarzowe

i adorację Najświętszego Sakramentu.
Na sześciodniowe spotkanie
złożyły się też: dzień pielgrzymkowy,
dzień warsztatowy, dzień wspólnoty,
dzień ewangelizacji. Była też praca
w grupach oraz czas na poznanie
historii

sanktuarium

maryjnego

w Kodniu.
Młodzież rozjechała się do domów po nocnej Eucharystii odprawianej, z soboty na niedzielę,
w kościele Świętego Ducha, na kodeńskiej kalwarii. Wszyscy wyjechali zadowoleni, opaleni,
podbudowani duchowo, ale i zmęczeni tymi oryginalnymi ćwiczeniami duchowymi.

Zapowiedzi wydarzeń:
 10 VIII: Odpust ku czci św. Wawrzyńca, patrona kaplicy na cmentarzu parafialnym. Msze św.,
w bazylice i na kalwarii, według porządku niedzielnego.
 14 – 15 VIII: Wielki Odpust Kodeński, ku czci Wniebowzięcia NMP, pod przewodnictwem
Pasterzy Kościoła Siedleckiego bpa Kazimierza Gurdy i bpa Piotra Sawczuka.
 16 – 17 VIII: Czuwanie nocne dorosłych, pod hasłem „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14,).

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Rynek 1; 21-509 Kodeń
tel. 83 375 41 20; fax. 83 375 41 92
E – mail: admin@koden.com.pl
www.koden.com.pl
opracowanie Biuletynu: o. Mirosław Skrzydło, OMI
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