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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Drogich Czytelników naszego Biuletynu!
Już ponad dwa miesiące upłynęły od ostatniego wydania naszego pisma. I choć – ze
względu na zakończony sezon pielgrzymkowy – mocno spadła częstotliwość wydawania
Biuletynu, to jednak, w roku 2015 ilość wydrukowanych numerów była największa
w dziejach

naszego

informatora

(ten

numer

jest

dziesiątym na 40 edycji Biuletynu, opublikowanych od
1. sierpnia 2010 roku). Tak wiele działo się w Kodniu
w mijających dwunastu miesiącach.
Bardzo

nas

cieszy

dynamiczny

rozwój

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej i znaczny wzrost
liczby pielgrzymów. Przypuszczamy, że nadchodzący
rok też będzie bogaty w wydarzenia, bowiem dom Pani
Kodeńskiej stał się – z woli Pasterza Diecezji Siedleckiej –
miejscem szczególnych łask Nadzwyczajnego Jubileuszu
Miłosierdzia.
Zapraszamy więc do Kodnia. Tu nie tylko można odpocząć, zwiedzić, ale – co istotne
– pojednać się z Bogiem, uczestniczyć w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu,
powierzyć się Matce i – każdego dnia – dostąpić łaski odpustu zupełnego (pod zwykłymi
warunkami), przechodząc przez Bramę Miłosierdzia.
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Konferencja Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M. N.
Po

trzech

przygotowań

i

latach

konsultacji,

w poniedziałek, 19 X 2015
roku,

w

kodeńskim,

sanktuarium
rozpoczęło

czterodniowe

się

spotkanie

Polskiej Prowincji Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej.
Zjazd przebiegał pod
hasłem

„Odnowiona

wspólnota dla ewangelizacji”.
35 delegatów z wszystkich
klasztorów, należących do naszej
prowincji zakonnej, obradowało pod
przewodnictwem

ojca

prowincjała

Antoniego Bochma. W spotkaniu
wziął udział najwyższy przełożony
zakonny o. Louis Lougen, z Rzymu.

W pierwszym dniu delegaci zjeżdżali
do Kodnia, by po kolacji rozpocząć obrady od
modlitwy w milczeniu przed Najświętszym
Sakramentem. Po adoracji, o godz. 20:00,
odśpiewano
słowa

„Veni

wstępnego

Creator”

i wysłuchano

superiora

generalnego

o. Lougena.
Po oficjalnym otwarciu obrad nastąpiło
spotkanie

w

braterskiej

wspólnocie,

przebiegające w miłej atmosferze, kiedy to

2

Biuletyn Kodeński

10(40)2015

współbracia, z całego
świata, mieli okazję
nie tylko się przywitać
ale wymienić doświad
- czeniami z miejsc,
w których
głosząc

pracują,
Ewangelię.

Warto nadmienić, że
oprócz

delegatów

z Polski, obecni byli:
o. Andrzej Maćków
z Ukrainy, o. Andrzej Madej z Turkmenistanu, o. Marek
Ochlak z Madagaskaru, o. Zbigniew Opyd z Francji,
o. Dymitr Zaniamoński z Białorusi. Na zjeździe dwóch
delegatów reprezentowało braci zakonnych. Uczestniczyli
w

nim

także

trzej

klerycy

z

naszego

Wyższego

Seminarium Duchownego w Obrze. Był też jeden świecki –
pan

Krzysztof

Zieliński

–

Sekretarz

Generalny

Stowarzyszenia Młodzieżowego Niniwa.
Czas dopołudniowy pierwszego dnia obrad, zajęły
delegatom modlitwy przed Najświętszym Sakramentem oraz pierwsza sesja, na
której prowincjał o. Antoni
Bochm oficjalnie powitał
wszystkich

uczestników.

Następnie

wysłuchano

referatu biskupa Grzegorza
Rysia z Krakowa, na temat
„Wspólnota

zakonna

wspólnotą nowoewangeli zującą”.
Po przerwie na kawę
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i wprowadzeniu biskupa Grzegorza odbyła się indywidualna skrutacja tekstów
Założyciela Zgromadzenia – św. Eugeniusza de Mazenod, dotyczących metod
ewangelizacji

pierwszych

oblatów.

Po

niej

nastąpiła

praca

w

grupach.

Dopołudniowe zajęcia zakończył obiad w klasztornym refektarzu.

Po niedługiej rekreacji, uczestnicy zjazdu mieli okazje obejrzeć nowopowstały
film „Błogosławiona wina”. Po projekcji rozpoczęła się druga sesja, na początku
której, pod przewodnictwem
Księdza Biskupa, dzielono się
owocami skrutacji i pracy
w grupach. Następnie oblaci
ponownie rozeszli się do grup
dyskusyjnych, by zastanawiać
się, co zrobić, aby nasze
wspólnoty

zakonne

lepiej

ewangelizowały.
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Późnym popołudniem sprawowano Eucharystię, której przewodniczył i
homilię wygłosił bp. Grzegorz Ryś.
Po kolacji od mówiono
Chętni

nieszpory.
trwali

modlitwie,

na

adorując

Chrystusa Euchary stycznego,
mogli

a

inni

uczestniczyć

w braterskim spotka niu,

w

sali

rekreacyjnej.
Trzeci
obrad – jak poprzedni –
rozpoczęły modlitwy. Po
śniadaniu zaczęła się sesja
dopołudniowa, na której
Superior

Generalny

i

Prowincjał

Ojciec

podzielili
spostrzeżeniami

się
z

prac

Zjazdu.
Następnie zastana -
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wiano

się

w

grupach

nad

funkcjonowaniem parafii, prowadzonych
przez Misjonarzy Oblatów M. N. Po
przerwie

dalsza

poświęcona

praca

była

naszej

rekolekcyjnej.

W

w kościele

Ducha

sprawowano

Mszę

przewodniczył

i

w

grupach

działalności

samo

południe,
Świętego,

św.,

homilię

której
wygłosił

prowincjał o. Antoni Bochm.
Po obiedzie grupy zajmowały się
dwoma

tematami

dotyczącymi

działalności polskich oblatów: misjami

„ad gentes” oraz duszpasterstwem specjalnym (tj. młodzież, emigranci, media…).
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Wieczór
się

podobnie,

poprzedniego,

zakończył
jak

dnia

adoracją

oraz braterskim dzieleniem
się w czasie rekreacyjnego
spotkania wspólnoty.
W ostatnim dniu był
czas

podsumowań

prac

w grupach oraz rekapitu lacja

całego

spotkania.

Swoje przemyślenia na temat zjazdu ponownie przedstawili wyżsi przełożeni
zakonni.
Na zakończenie sprawowano Eucharystię w bazylice, przed cudownym
obrazem Matki Bożej Kodeńskiej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił superior
generalny o. Louis Lougen.
Po Mszy i obiedzie uczestnicy spotkania rozjechali się do swoich klasztorów.
Zarówno Superior Generalny, jak i Ojciec Prowincjał, a także wszyscy
uczestnicy zjazdu, ocenili go bardzo pozytywnie, żywiąc nadzieję, że da on impuls
do jeszcze gorliwszej służby Chrystusowi i Kościołowi przez Polską Prowincję
Zgromadzenia.

7

Biuletyn Kodeński

10(40)2015

Fenomen kodeńskich czuwań młodych
9.

października

br.,

w kodeńskiej bazylice, odbyło się
kolejne

Nocne

Czuwanie

Młodych, którego pomysłodawcą
i organizatorem jest – pochodzący
z Terespola – ks. Piotr Witkowicz,
aktualny

wikariusz

parafii

Chrystusa Miłosiernego w Białej
Podlaskiej.
W spotkaniu wzięło udział około 500 osób. Świątynia była wypełniona po brzegi.
Zgromadzonych, jak zwykle, powitał proboszcz o. Damian Dybała OMI.
Po
młodzi

Apelu

Jasnogórskim

wysłuchali

konferencji

wygłoszonej przez ks. Łukasza
Kałaskę, opiekuna Ogniska Wiernej
Miłości
w Łukowie.

Małżeńskiej
Kapłan

Sychar
zachęcał

młodych, by wzorowali się na
Jezusie, który był mądry, mocny
i miłujący.

„Jeśli masz w sobie coś

z Chrystusa, pójdą za tobą inni; będziesz budował i jednoczył ich swoją postawą, niektórych
zawstydzisz. Jedni będą cię kochać, a
inni nienawidzić” – mówił kapłan.
Prosił

młodych,

by

szczerze

odpowiedzieli sobie na pytanie, co
jest dla nich ważniejsze – duch czy
ciało?

Przypominał,

że

Jezus

przekonywał, że jeśli zadbamy
o Królestwo Boże, wszystko inne
będzie

nam

niestety

jest

dodane.
na

„U

odwrót.

nas

Mamy

„wielkie” problemy i „małego” Jezusa.
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Jeśli jednak będziesz pielęgnował ducha, to inaczej spojrzysz na swoje kłopoty” – tłumaczył ks.
Łukasz. Zaznaczył, że tymi, którzy podprowadzają nas do Chrystusa są kapłani. Wzywał
młodych, by korzystali z darów, jakie zawiera w sobie kapłaństwo.
Po północy uczestnicy NCM wzięli udział we
Mszy

św.

Spotkanie

zakończyła

adoracja

Najświętszego Sakramentu.
O Kodeńskich Czuwaniach Młodych śmiało
można mówić w kategorii fenomenu. Dlaczego
młodzi ciągle tu przyjeżdżają? Oddajmy im głos.
Ania Dąbrowska (uczestniczy w NCM od
dwóch lat) – „Jestem tu, by naładować swoje duchowe
baterie, by mieć siłę na każdy kolejny dzień życia, by mieć
przy sobie Boga, by pamiętać o tym, co jest w życiu
najważniejsze.

Przyjeżdżam tu, by pobyć z tymi

wspaniałymi ludźmi, wiem, że łączy nas Bóg. Na NCM
zobaczyłam, czym jest prawdziwa spowiedź, tu poznałam
realnego Jezusa. Nie wyobrażam sobie miesiąca bez przyjazdu do Kodnia. Jestem w stanie
zrezygnować ze wszystkiego, aby tylko tu przyjechać. Co miesiąc staram się przywieźć ze sobą kogoś
nowego. Wiem, że każdy, kto tu przyjedzie choć raz, na pewno jeszcze wróci”.
Daniel (bierze udział w czuwaniach od
dwóch lat) Do przybycia na NCM namówił go
kolega. „Początki były trudne, ale po jakimś czasie
zobaczyłem, że tu mam więcej czasu na modlitwę i że
ta modlitwa jest inna. Głoszone konferencje są
bogate w treści, warto je przemyśleć. Będę wracać na
ile tylko pozwoli mi czas.”
Dla Sylwii czuwania są wytchnieniem i okazją
do zastanowienia się nad swoim życiem.
„Okazuje się, że w naszej codzienności jest dokładnie
tak, jak dziś mówił ks. Łukasz. Kiedy wracamy do
domu, problemy znów stają się wielkie, a Jezus mały.
Chcę, aby było na odwrót, by w moim życiu i sercu
było coraz więcej Jezusa. Pragnę, aby On przejął nad
wszystkim kontrolę”.
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Agnieszka

(uczestniczy

w NCM od pięciu lat) „To tutaj,
w Kodniu,

pokochałam

adorację

Najświętszego Sakramentu. Zobaczyłam,
że może ona wyglądać inaczej, niż w mojej
parafii.

Modlitwa

przed

Jezusem

Eucharystycznym podczas NCM jest dla
mnie bardzo osobistym, wręcz intymnym
spotkaniem z moim Panem, Mistrzem
i Zbawicielem. Kiedy przed Nim trwałam,
wiele razy zalewał moje serce pokojem i poczuciem, że jestem ukochanym dzieckiem Boga, podnosił
mnie i pocieszał. Wszystko to działo się pod czułym okiem Kodeńskiej Miriam. Jestem przekonana, że
Ona nieustannie modli się za wszystkich, którzy biorą udział w tych czuwaniach: za młodych, którzy
chcą szukać Boga, za kapłanów, głoszących Słowo Boże i posługujących w sakramencie pokuty oraz za
ojców oblatów, którzy nas tu od tylu lat goszczą. Dziś może jeszcze nie rozumiemy wszystkiego, ale
wiem, że tu w Kodniu Pan zasiewa w nas ziarno wiary i miłości, które rozwinie się wtedy, kiedy On
sam zechce. Za ten czas Chwała Panu i Matce Najświętszej!”.

/artykuł dla Biuletynu przygotowała i zdjęciami opatrzyła pani redaktor Agnieszka Wawryniuk/
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Peregrynacja obrazu M. B. Częstochowskiej
Z inicjatywy Plenarnej Konferencji
Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich,
od dwóch lat, po klasztorach męskich
w Polsce,

peregrynuje

kopia

Ikony

Jasnogórskiej. Jej przybycie do wspólnot
zakonnych jest okazją do modlitwy i refleksji
nad miejscem życia konsekrowanego we
współczesnym
związanych
i koniecznością

świecie
z

oraz

nową
dawania

wyzwań

ewangelizacją
czytelnego

świadectwa życia poświęconego Bogu.
W dniach od 7. do 22. grudnia 2015
roku, Obraz nawiedza klasztory diecezji
siedleckiej. Pierwszym, do którego przybył, był klasztor Misjonarzy Oblatów M. N.
w Kodniu.
Około godz. 14:00 obraz, przywieziony z Kałkowa (diec. radomska), został
umieszczony w kaplicy domowej wspólnoty zakonnej. O godz. 17:00 została
odprawiona Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup Piotr
Sawczuk z Siedlec. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich dwunastu
wspólnot zakonnych,
ośmiu

zgromadzeń

męskich,
naszej

z

terenu

diecezji.

Eucharystii
miejsce

Po

miało
braterskie

spotkanie przy stole.
Obraz
przebywał w oblackiej
wspólnocie
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grudnia. Przez te kilkadziesiąt godzin był nawiedzany przez zakonników
indywidualnie i wspólnotowo. W środę, 9. grudnia, od godz. 15:30 wspólnota
oblacka trwała na modlitwie, po której, o godz. 16:00, Ojcowie Kapucyni przewieźli
kopię Ikony Jasnogórskiej do swego klasztoru w Orchówku, który był kolejnym
„przystankiem” peregrynacji Obrazu.

Brama Miłosierdzia w kodeńskiej bazylice
3.

grudnia

br.

kustosz

sanktuarium odebrał w Kurii Biskupiej w
Siedlcach Dekret Ustanowienia Bramy
Miłosierdzia

w

Kodniu,

na

czas

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Zgodnie
biskupa

z

Kazimierza

rozporządzeniem
Gurdy,

Pasterza

Kościoła Siedleckiego, Bazylika Mniejsza

w Kodniu, będzie jednym z trzynastu
kościołów na terenie diecezji, w którym
wierni będą mogli „doświadczyć łaski
nawrócenia, przebaczenia i pokoju”.
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13. grudnia została
uroczyście otwarta Brama
Miłosierdzia
Ceremonii

w
tej

Kodniu.
dokonał

delegat Biskupa Siedlec kiego, o. Tomasz Maniura
OMI, w czasie Mszy św. o
godz.

10:00.

przewodniczył
i

wygłosił

On

też

Eucharystii
homilię.

Proboszcz parafii św. Anny i kustosz sanktuarium, na każdej Mszy św., w ramach
ogłoszeń tłumaczył porządek funkcjonowania sanktuarium w Roku Miłosierdzia
oraz warunki uzyskiwania specjalnych łask jubileuszowych.
W ten sposób kościół św. Anny
w Kodniu stał się miejscem, gdzie można –
przez cały Rok Miłosierdzia – uzyskać
łaskę odpustu zupełnego, pod zwykłymi
warunkami.
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Złota róża dla Matki Bożej
Zapewne znamy Złotą
Różę, która widoczna jest obok
obrazu

Matki

Bożej

Częstochowskiej. Sanktuarium
na Jasnej Górze otrzymało dwie
takie róże. Pierwszą od papieża
Pawła

VI,

którego

władze

komunistyczne nie wpuściły do
naszego kraju na uroczystości
Millenium Chrztu Polski. Dar
papieża Pawła VI przywiózł do Polski, dopiero w 2006 roku, Benedykt XVI. Drugą
Różę ofiarował św. Jan Paweł II w 1979 roku.
W 1987 roku Papież Polak podobny dar przekazał sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
W 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI uhonorował takim darem
Świętogórską Różę Duchową w Gostyniu.
Nie każdy wie, że podobny dar otrzymała Madonna Kodeńska. Darczyńcą
jednak nie był papież, ale zwyczajne małżeństwo. Państwo Jadwiga i Adam
Pawlukowie, z okazji 18 rocznicy małżeństwa, tak chcieli wyrazić Maryi swoją
wdzięczność,
troskliwą

za

Jej

opiekę

nad

małżeństwem i rodziną.
Dar wykonano, na
specjalne

zamówienie,

w Artystycznej
Złotniczej

Mistrza

Rzemiosła

Artystycznego

Stanisława

Kukli

w Siedlcach.

14

Pracowni

Biuletyn Kodeński

10(40)2015

Róża została zrobiona z 14 karatowego złota w czterech kolorach.
Małżonkowie przekazali ją sanktuarium 14. sierpnia 2005 roku. Złota róża
umieszczona jest nad cudownym obrazem Matki Najświętszej.

Gdzie obejrzeć „Błogosławioną winę”?
Jesteśmy po pierwszych pokazach nowopowstałego filmu „Błogosławiona
wina”. Pozytywny odbiór przez widzów napawa nadzieją, że dzieło to przyczyni się
do promocji sanktuarium. Kierowane są do nas pytania o film: gdzie go można
obejrzeć, czy można go nabyć na płycie DVD?

Ponieważ sanktuarium nie jest właścicielem filmu, nie ma – jak na razie –
praw do jego rozpowszechniania i sprzedaży. Z zapowiedzi producenta wiemy, że
film – jeszcze w tym roku – może być wyświetlany w niektórych kinach. Zaś
w pierwszym kwartale przyszłego roku – zgodnie z podpisaną umową – ma być
emitowany przez Pierwszy Program Telewizji Polskiej. Sprzedaży filmu na
nośnikach DVD można spodziewać się w drugiej połowie 2016 roku.
Tak, na marginesie, co do kin, dochodzą do nas smutne sygnały. W jednym
z dużych miast wojewódzkich pytano, kiedy i w którym kinie będzie można obejrzeć
„Błogosławioną winę”. Osoba odpowiedzialna za repertuar poinformowała: „film
w naszym mieście, w żadnym kinie, nie będzie pokazywany”. /?!?/
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Wiemy, że są parafie, które zwracają
się bezpośrednio do Agencji „Apella”,
która ma prawa do dystrybucji filmu,
ustalając

termin

i warunki

projekcji

w kościołach i salach parafialnych. To jest
najprostszy

sposób

na

obejrzenie,

w nieodległym terminie, tej produkcji.

Odwiedzili sanktuarium
Poprzedni numer Biuletynu, poświęcony w całości filmowi „Błogosławiona wina”,
nie zawierał danych o odwiedzających nas pielgrzymach. Ten ostatni, w bieżącym roku,
Biuletyn przedstawi statystykę obejmującą czas od 17. września do 16. grudnia (90 dni).
Odwiedziło nas 106 pielgrzymek zorganizowanych, w tym 44 grupy nocujące w domu
pielgrzyma. Przed Cudownym Obrazem Eucharystię sprawowało 205 kapłanów. Skupiały
się w sanktuarium następujące wspólnoty: Grupy Neokatechumenalene /z parafii Chrystusa
Miłosiernego w Białej Podlaskiej (35), z parafii św. Ludwika we Włodawie (40), parafii bł.
Honorata w Białej Podlaskiej (70), z Chełma (85), z Siedlec (31)/, Przyjaciele Katolickiego
Radia Podlasie (30 osób), październikowe Powołaniowe Dni Skupienia OMI i KSM(20),
Wspólnota Rodzin z Białej Podl. i okolic (14), Misjonarze Oblaci M. N. (20), listopadowe
Powołaniowe Dni Skupienia OMI i KSM (30), klerycy WSD Siedlce przed diakonatem (2),
Odnowa w Duchu Świętym z Łęcznej (20), Kościół Domowy z Siedlec (120). Nie do
policzenia są liczni pielgrzymi indywidualni.

Zapowiedzi wydarzeń:
 07 II: VII Pielgrzymka „Amazonek”, z okazji wspomnienia św. Agaty
 11 II: Światowy Dzień Chorego w Kodniu, z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes
 14 II: ”Walentynki” w kodeńskim sanktuarium, z błogosławieństwem zakochanych
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Biuletyn Kodeński

10(40)2015

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
Biuletyn opracował: O. Mirosław Skrzydło OMI
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