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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Drogich Czytelników naszego Biuletynu!
Sierpień, w Polsce, jest miesiącem pielgrzymek, które wieloma szlakami
przemierzają setki kilometrów, by dotrzeć do Częstochowy i – na Jasnej Górze –
pokłonić się Królowej Polski.
Także dla naszego sanktuarium jest to ważny miesiąc. Maryja w swym
obrazie, z bazyliki kodeńskiej, spogląda na okoliczne pola i raduje się, wraz
z rolnikami, z dobrych plonów. Pan jest dla nas łaskawy, darując nam – mimo
bardzo upalnej, suchej pogody – dorodny plon, owoc trudnej pracy rolników.
Przynosimy
te
plony,
w podzięce,
na
Msze
św.
dożynkowe.
Prosimy,
Pana
o błogosławieństwo, by nie tylko
nam ich starczyło, ale byśmy
potrafili
się
nimi
dzielić
z potrzebującymi. Jak bardzo boli
bezbożna praktyka, że daje się
pieniądze rolnikom, ogrodnikom
i sadownikom za niszczenie
plonów, które nadają się do
spożycia….
W Kodniu, w sierpniu,
obchodziliśmy główny odpust
Matki Bożej Zielnej. Niezwykle budującym był, tak liczny udział wiernych
w uroczystościach, długie kolejki do konfesjonałów i to, że był to odpust ludzi
młodych (mnóstwo młodych małżeństw i rodzin).
Skończyły się wakacje, przed nami nowy rok szkolny i duszpasterski.
W sposób szczególny polecamy najlepszej z matek – Maryi: dzieci, młodzież,
nauczycieli, wychowawców i katechetów, prosząc o wstawiennictwo u Boga i opiekę
w niełatwym, pełnym ryzykownych eksperymentów, procesie edukacji.
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Na chwałę Maryi
W sobotę, 9. sierpnia, nawiedził kodeńskie sanktuarium pan Andrzej Bator –
światowej sławy baryton, wychowanek legendarnej Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej,
który swą karierę rozpoczynał, w latach 70 – tych, w Zespole Pieśni i Tańca
„Mazowsze”.
Wielkim marzeniem Artysty było odwiedzenie Kodnia
i spotkanie Maryi, w jej łaskami słynącym wizerunku. W czasie
Mszy świętych niedzielnych, Mistrz wykonał pieśni, ku czci
Maryi i Jej Syna. Podziwiając piękno potężnego barytonu,
mogliśmy wysłuchać pieśni specjalnie skomponowanej dla
Madonny Kodeńskiej.
Śpiewak był urzeczony pięknem okolicy, którą wybrała
sobie za siedzibę Maryja. Nade wszystko, był szczęśliwy, że
mógł modlić się i duchowo odpocząć w tak szczególnym
miejscu. Podkreślał, że swym śpiewem, pragnie wypełnić prośbę św. Jana Pawła II,
który na audiencji, po specjalnym recitalu artysty dla Świętego Papieża, powiedział:
„Andrzeju, nie zmarnuj talentu. Śpiewaj Bogu, Maryi i ludziom!”. Słowa te stały się
życiowym mottem Andrzeja Batora.

„Błogosławiona wina”
Pod takim, roboczym, tytułem rusza produkcja filmu dokumentalno –
fabularyzowanego, opartego na powieści Zofii Kossak – Szczuckiej.
Producentem filmu jest pan Przemysław Jan Hauser, którzy jest twórcą serialu
– emitowanego przez program 1 TVP – „Metr od świętości” oraz filmu „Skarby
Watykanu”, poświęconemu pięćsetleciu Muzeów Watykańskich. Premiera tego
drugiego filmu, która odbyła się w obecności papieża Benedykta XVI, była – z woli
Ojca Świętego – jedyną formą uczczenia tak znamienitego jubileuszu.
Autorem
scenariusza
filmu, o sprowadzeniu do
Kodnia przez Mikołaja Sapiehę
Gregoriańskiej Madonny, jest
pan Wojciech Darda – Ledzion.
13. sierpnia br. odbyło się
spotkanie robocze, na którym
Producent
i
Scenarzysta
przedstawiali Superiorowi oraz
Rzecznikowi sanktuarium ideę
filmu oraz poprosili o duchową
i merytoryczną
opiekę
nad
projektem, a także o podzielenie
się swoją wiedzą na temat
Cudownego Obrazu i tego, co
z nim związane. Dzień później, w czasie głównego odpustu kodeńskiego,
pięcioosobowa ekipa filmowców, zarejestrowała pierwszy materiał filmowy.
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Sceny filmu będą nagrywane m. in. w Kodniu, na zamku krzyżackim
w Gniewie oraz w Rzymie. Premiera filmu przewidywana jest na jesień 2015 roku.
Zakupem filmu zainteresowana jest nie tylko Telewizja Polska, ale także
zagraniczne stacje telewizyjne. Jest nadzieja, że sanktuarium kodeńskie doczeka się
znaczącej produkcji filmowej, która jeszcze bardziej rozsławi to miejsce, także poza
granicami Polski.

Główny Odpust Kodeński – 14 i 15 VIII
Ciężkie, ciemnoszare chmury, po głośnej, nocnej burzy nie zwiastowały dobrej
pogody na rozpoczynający się, w czwartkowe południe, odpust. W miarę upływu
godzin, niebo się przejaśniało,
a momentami ukazywało się jasno
święcące słońce.
Kilkudniowe przygotowania
w bazylice i na kodeńskiej kalwarii
dobiegały końca. Dzień wcześniej,
późnym popołudniem, zjeżdżali się
Misjonarze Oblaci, z wszystkich
naszych klasztorów w Polsce, by
pomóc w czasie uroczystości,
posługując
przede
wszystkim
w konfesjonałach. Przybyło ponad
50 kapłanów i braci. Przyjechali też
nowicjusze i klerycy. Można więc było zaczynać wielkie świętowanie, ku czci
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Hasło tegorocznego odpustu nawiązywało do programu Roku
Duszpasterskiego, ustalonego przez Episkopat Polski, a brzmiało: „Uwierzyć w
Jezusa jak Niepokalana”. W jego myśl, Słowo Boże – w czasie Mszy świętych
odpustowych – głosił o. dr Roman Tomanek OMI z Warszawy.
Już przed południem, 14.
sierpnia, docierały do Kodnia
grupy pielgrzymkowe. Prócz
pielgrzymki konnej, przybyły
trzy
grupy
pielgrzymów
rowerowych,
pięć
grup
pątników
przejechało
autokarami i aż dwadzieścia
dwie grupy peregrynowały
pieszo.
Odpust
rozpoczęła
Eucharystia,
sprawowana
w samo
południe,
według
formularza
o
świętym
Maksymilianie Marii Kolbe. Uczestniczyli w niej szczególni pielgrzymi, którzy już 7.
sierpnia wyruszyli, czterdziestoosobową grupą, w VI Podlaską Pielgrzymką Konną
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w
Hołdzie
Kawalerii
Rzeczpospolitej.
Liturgii
przewodniczył ks. ppor. Dariusz
Cabaj – dowódca pielgrzymki,
a zarazem
proboszcz
parafii
Nawiedzenia
NMP
w
Bobrownikach,
zaś
płomienne,
patriotyczne kazanie wygłosił ks.
Maciej Majek – ojciec duchowny
seminarium
siedleckiego.
Kawalerzyści
utworzyli
asystę
konną, podczas procesji maryjnej,
poprzedzającej
pierwszą
sumę
odpustową,
której
przewodniczył
biskup
Piotr Sawczuk z Siedlec.
On też wygłosił Słowo
Boże. Mimo przelotnie
popadującego deszczu,
zgromadzony
tłum
wiernych
trwał
niewzruszony
na
modlitwie, którą ożywiał
śpiew chóru parafii św.
Anny w Kodniu.
Popołudniu,
pierwszego
dnia
odpustu, odbyła się na kalwarii Droga
Krzyżowa, a po zmroku, potężna procesja
różańcowa ze światłami, którą zakończył
Apel Maryjny, transmitowana przez
Katolickie Radio Podlasie.
Zespół „Porozumienie”, przerwał
modlitewną
zadumę
i
rozgrzał
pielgrzymów
mocnym
uderzeniem,
proponując
ostrą
muzykę
chrześcijańską.
W
koncercie
uczestniczyło około dwóch i pół
tysiąca widzów.
Tradycyjnie,
odpustowa
pasterka miała oblacki charakter, bo
nie tylko oblat, o. Roman Tomanek,
był kaznodzieją, ale większość z 28.
celebrujących kapłanów to oblaci,
którym w modlitwie przewodniczył
wikariusz prowincjalny,
pełniący
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obowiązki prowincjała, o. Andrzej Korda. W czasie tej nocnej Mszy, śpiewał chór
z parafii Matki Bożej Różańcowej w Sławatyczach.
Poranek uroczystości Wniebowzięcia
zaczął
się
śpiewem
Godzinek
o Niepokalanym Poczęciu NMP. Następnie
sprawowano
Mszę
św.
połączoną
z brewiarzową jutrznią. W modlitwie tej
uczestniczyli wierni, licznie wypełniający
bazylikę.
Później, na kalwarii, Koronka do
Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył
O. Leonard Głowacki OMI, a po niej Msza
św. za misje zagraniczne, prowadzone
przez Misjonarzy Oblatów M. N. W tej intencji modliło się kilkuset Przyjaciół Misji
Oblackich.
Przed
południową
Eucharystią,
w studiu plenerowym Katolickiego Radia
Podlasie, prowadzonym przez księdza
redaktora Daniela Struczyka, wystąpił
rzecznik sanktuarium, o. Mirosław Skrzydło
OMI, który opowiadał o szeroko pojętym
duszpasterstwie,
prowadzonym
w sanktuarium oraz o nowych inicjatywach
ewangelizacyjnych i promujących szczególne
miejsce, jakim jest Kodeń.
Kwadrans
przed
południem,
wyruszyła
z
bazyliki
procesja
eucharystyczna, zmierzająca ku kalwarii.
Najświętszy
Sakrament
niósł
ordynariusz diecezji siedleckiej biskup
Kazimierz Gurda. On też przewodniczył
sumie odpustowej, sprawowanej w
intencji pielgrzymów oraz wygłosił
homilię. Liturgię uświetnił swym
śpiewem chór parafii św. Józefa
z Międzyrzeca
Podlaskiego.
Tylko
podczas sumy, udzielono Komunii świętej
9 500 wiernym. Po Eucharystii, Ksiądz
Biskup poświecił wianki uplecione z ziół
i kwiatów,
a
następnie
uroczyście,
w procesji odprowadzono kopię obrazu
Matki Bożej Kodeńskiej do bazyliki.
Zarówno Msza św. celebrowana przez
Biskupa Diecezjalnego, a także Maryjny
Apel Podlasia, kończący główny odpust w
sanktuarium, transmitowało Katolickie
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Radio z Siedlec.
Szacuje się, że przed dwa dni
świętowania, nawiedziło Kodeń ponad
czterdzieści tysięcy pielgrzymów.
Jak donieśli nam zmotoryzowani
pątnicy, wśród których był i Biskup
Ordynariusz, dojazd na odpust, w dniu
15 sierpnia, nie był płynny. W stronę
Kodnia, ze wszystkich stron, samochody
jechały powoli, długimi sznurami, które
raz po raz się zatrzymywały, i w ten
sposób skutecznie korkowały trasę.
Może warto, by włodarze województwa, wiedząc jaki skarb mają na swoim terenie,
podjęli inicjatywę modernizacji dróg…?
Drugi dzień odpustu był
także szczególny ze względu na
pogodę. W Kodniu była ona
piękna i słoneczna. Natomiast w
miejscowościach
i
osadach,
okalających nasze sanktuarium,
porządnie padał deszcz. Tak więc
duchowe ucztowanie, miało nie
tylko godną oprawę liturgiczną,
ale Wniebowzięta uśmiechała się
do nas ciepłem słonecznych
promieni. Ten uśmiech Maryi, to
z pewnością zasługa naszych
nieocenionych kodeńskich Sióstr
Karmelitanek, które słysząc, jak
niekorzystne
są
pogodowe
prognozy,
szturmowały
modlitwą niebo i ich pokorne
wołanie zostało wysłuchane.
Nowinką
techniczną
odpustu,
była
możliwość
śledzenia wszelkich akcji, jakie
odbyły się na kalwaryjskim
ołtarzu
polowym,
poprzez
transmisję internetową on - line.
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Szczególny Gość
W sobotę, 23 sierpnia, około godziny 11:00, przybył do naszego sanktuarium,
z prywatną wizytą, ksiądz biskup Henryk Tomasik, Pasterz Kościoła Radomskiego,
a niegdyś (w latach 1993 – 2009) biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.
Towarzyszyli Mu: ks. prał. Edward Poniewierski, wikariusz generalny i kanclerz
kurii biskupiej, ks. prał. Marek Fituch, wicekanclerz oraz ks. dr Tomasz Herc,
sekretarz biskupa.
Po krótkiej wizycie w klasztorze goście, udali się
na spacer po kodeńskiej kalwarii, a gdy bazylikę
opuścili licznie obecni pielgrzymi, modlili się przed
cudownym obrazem Madonny Kodeńskiej.
Po obiedzie, jaki goście spożyli razem z oblacką
wspólnotą, Ksiądz Biskup wraz z towarzyszącymi mu
kapłanami złożył wizytę w kodeńskim klasztorze Sióstr
Karmelitanek i udał się w dalszą podróż do cerkwi
neounickiej
w
Kostomłotach
i
sanktuarium
Męczenników Podlaskich w Pratulinie.
Wyjeżdżając z Kodnia biskup Henryk wyraził
swe uznanie dla zmian, jakie dokonały się w
sanktuarium, w ostatnich latach. Orzekł, że zaplecze
pielgrzymkowo – rekolekcyjne jest na miarę XXI wieku
i napawa radością i dumą.

Siostry u Matki
30 sierpnia nawiedziło Kodeń ponad siedemdziesiąt sióstr zakonnych,
pracujących na terenie diecezji siedleckiej. Było to doroczne spotkanie, organizowane
przez Dział Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Kurii Biskupiej w Siedlcach, którego kierownikiem jest
ks. Mirosław Sidoruk.
Pielgrzymce przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, który sprawował dla Sióstr
Eucharystię, w kaplicy Karmelu kodeńskiego.
Po Mszy św. Siostry nawiedziły
bazylikę, gdzie modliły się przed
cudownym obrazem Matki Najświętszej
oraz wysłuchały opowiadania o historii
sanktuarium.
Następnie udały się na obiad do
kodeńskiego klasztoru Zgromadzenia
Córek Najświętszego Serca Najświętszej
Panny Maryi (czyli Sióstr Sercanek).
Po poczęstunku, przy sprzyjającej
pogodzie, był czas na spacery po
kodeńskiej kalwarii i zwiedzanie
sanktuarium.
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Odwiedzili Sanktuarium
W minionym miesiącu przebywało w Kodniu 88 pielgrzymek
zorganizowanych, w tym 22 grupy nocowały w naszym domu pielgrzyma. Wśród
nich, trzy duże wspólnoty rekolekcyjne: stuosobowa Wspólnota Miriam z Lublina
(3–8 VIII), czterdzieści osób z Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego Regionu
Lubelskiego (22–24 VIII) i osiemdziesiąt osób ze Wspólnoty Neokatechumenalnej od
warszawskich Paulinów (30–31 VIII). Gościliśmy także 183 duchownych:
posługujących podczas odpustu, przybyłych z grupami, odpoczywających na
własnych urlopach, obecnych w sanktuarium jako prywatni pielgrzymi oraz na
osobistych rekolekcjach.

Zapowiedzi wydarzeń:
 7 – 8 IX: Odpust ku czci Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej. Suma
odpustowa pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika, Pasterza Kościoła
Radomskiego.
 19 IX: Nocne czuwanie młodzieży.
 20 IX: Nocne czuwanie dorosłych, pod hasłem „Jezus obecny w Słowie Bożym”.

Sanktuarium Matki Bożej Kodeoskiej
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
Rynek 1; 21-509 Kodeo
tel. 83 375 41 20; fax. 83 375 41 92
E – mail: admin@koden.com.pl
www.koden.com.pl
Biuletyn opracował: O. Mirosław Skrzydło OMI
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