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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Czytelników biuletynu kodeńskiego sanktuarium!

Wraz z okresem adwentu – z woli papieża Franciszka – rozpoczęliśmy w Kościele
Powszechnym Rok Życia Konsekrowanego.

Przypada on w 50. rocznicę Konstytucji

dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, która w rozdziale VI mówi o zakonnikach, a także
dekretu Perfectae caritatis: o odnowie życia zakonnego.
W

tym

szczególnym

czasie

Ojciec Święty stawia przed Wspólnotą
Wiary kilka celów, które sprawią że rok
ten zostanie owocnie przeżyty.
Pierwszym celem jest spojrzenie
w

przeszłość

z

wdzięcznością,

by

dostrzec działanie Boga, który na przestrzeni dziejów, powołuje do istnienia różne formy
życia

konsekrowanego.

Członkowie

zgromadzeń

zakonnych

i

instytutów

życia

konsekrowanego, w różnych kontekstach geograficznych i kulturowych wciąż realizują swój
charyzmat, podejmując nowe inicjatywy i wyrażając w ten sposób swą apostolską miłość.
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Ten rok wzywa osoby konsekrowane, by przeżywały teraźniejszość z pasją. To druga
intencja ogłoszenia tego roku. Mamy słuchać tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła
i coraz głębiej realizować aspekty życia konsekrowanego, które są charakterystyczne dla
naszej tożsamości, ustanowionej przez założycieli i wciąż potrzebnej Kościołowi i światu.
Jest jeszcze trzecie zadanie postawione przez osobami konsekrowanymi w ich roku.
Jest nim przyjęcie przyszłości z nadzieją. Życie konsekrowane napotyka na trudności
w różnych formach: spadek powołań, starzenie się, szczególnie w świecie zachodnim,
problemy gospodarcze powodowane poważnym, globalnym kryzysem finansowym,
pułapki relatywizmu moralnego, marginalizacja i brak znaczenia społecznego... Wśród tych
niepewności, które dzielimy z tymi, wśród których żyjemy, realizuje się nasza nadzieja, że
Chrystus – Pan dziejów, wciąż nam powtarza „Nie lękajcie się… bo ja jestem z wami”.

Niech ten Rok Życia Konsekrowanego pobudzi konsekrowanych do odnowy
i umocnienia w powołaniu. Niech ten proces wspiera modlitwa wszystkich wierzących,
proszących żarliwe Chrystusa, przez Maryję, która jest wzorem życia konsekrowanego,
byśmy „nie ulegali pokusie liczb i wydajności, a tym bardziej zaufania własnym siłom”,
byśmy – analizując perspektywy swojego życia i chwili obecnej – czuwali. Byśmy, jak uczył
Benedykt XVI „Nie przyłączali się do proroków nieszczęścia, którzy głoszą kres lub
bezsensowność życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów; a przyoblekli się
w Jezusa Chrystusa i przywdziali zbroję światła – jak wzywa św. Paweł: bądźcie
przebudzeni i czujni"!
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Rok 2014 w Sanktuarium
Sanktuarium

Matki

Bożej

Kodeńskiej,

w minionym roku – jak zawsze – tętniło życiem, którego
rytm wyznaczali licznie nawiedzający je pielgrzymi.
W tym czasie odwiedziło nas ponad 700 grup
zorganizowanych. U stóp Maryi modliło się 660 księży –
gości. Bardzo wielu wiernych prywatnie (indywidualnie,
z rodziną, z przyjaciółmi…) nawiedziło sanktuarium,
zwłaszcza w wydłużonym, z racji sprzyjającej aury,
sezonie pielgrzymkowym (maj – październik). Bywały
weekendy kiedy na dużym, przykościelnym parkingu
i na przyległych do Rynku ulicach nie można było
znaleźć wolnego miejsca, by zostawić samochód czy autokar. Znamiennym był fakt, że
odwiedzali nas pątnicy nie tylko
Kościoła

siedleckiego

i

diecezji

ościennych, ale z całej Polski. Baz
wątpienia jest to owoc promocji
sanktuarium,
ojcowie

i

wyjeżdżając

którą
bracia
„w

prowadzą
z

Kodnia,
Polskę”

z Kalendarzami Misyjnymi. Dzięki
uprzejmości

Księży

Proboszczów,

odwiedziliśmy 65 parafii, głosząc kazania, zbierając ofiary na działalność misyjną Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej oraz opowiadając o sanktuarium, któremu także poświęconych
jest kilka stron Kalendarza Misyjnego, wydawanego w tym roku, przez zakonników z
Kodnia, po raz czwarty. Nie bez
znaczenia

dla

„reklamy”

sanktuarium miały też: strona
internetowa,
artykuły

audycje

prasowe

radiowe,
i programy

telewizyjne, w których powstaniu
udzielali

się

kustosze

sanktuarium.
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Od dawna pożądanym, wielkim dziełem, którego realizację podjęto w sierpniu br.
jest produkcja filmu – na kanwie powieści Zofii Kossak Szczuckiej „Błogosławiona wina” –
opowiadającego o początkach sanktuarium, kontekście historycznym Królestwa Polskiego
czasów sapieżyńskich i nadprzyrodzonym działaniu Madonny Kodeńskiej w naszych
czasach; Obecność Maryi i łaski które wyprasza, gromadzi tysiące wiernych, także w XXI
wieku. „Kręcony”, z niezwykłym rozmachem, film z pewnością przyczyni się do promocji
sanktuarium, nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami. Będzie swoistą lekcją patriotyzmu
i religijności, także – jak ufamy – dla młodego pokolenia.
Ważną dziedziną działalności gospodarzy Sanktuarium jest dbałość o zabytkowe
świątynie oraz okazałe tereny kalwaryjsko – parkowe. W tym roku podjęto dzieła renowacji
kodeńskiej kalwarii i rewitalizacji terenów zielonych. W bazylice kodeńskiej zainstalowano
ogrzewanie podłogowe i położono nową, marmurową posadzkę. Udało się też zachować
fragmenty starej, granitowej podłogi.
Odrestaurowano

dach

i elewację zabytkowego ołtarza
polowego – dawnej zbrojowni
Sapiehów (przy kościele Świętego
Ducha). Wymieniono pokrycie
dachu, z blachy ocynkowanej,
nad połową klasztoru, w części,
którą zamieszkują zatrzymujący
się u nas pielgrzymi.
Poświęcono i oddano do
użytku

kolejny

pielgrzyma,

segment

gdzie

domu

w

bardzo

dobrych warunkach, może nocować
36

osób.

gospodarcze
sprzęt

Odnowiono
i

zaplecze

zakupiono

zmechanizowany,

nowy
służący

obsłudze i utrzymaniu porządku
w części parkowej sanktuarium.
Przy okazji remontów, w bazylice zainstalowano kamerę, umożliwiającą przesyłanie
obrazu i dźwięku on-line, przez 24 godziny na dobę. Mamy sygnały, że dzięki temu
z sanktuarium jednoczą się ludzie, mieszkający poza Kodniem, także za granicą, nie rzadko
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na innych kontynentach. Nowinką techniczną było zastosowanie kamery, na ołtarzu
polowym na kalwarii, w czasie głównego odpustu 14 – 15 sierpnia br.
Można by długo wyliczać i chwalić się
dokonaniami, jakie zapisał kronikarz i które są
wymierne. Ale w Sanktuarium najważniejsze jest to,
czego nie da się zmierzyć i co trudno utrwalić w
kadrze – zresztą nie wypada, bo dotyczy najgłębszych
pokładów wnętrza ludzkiego.
Obecność parafian i pielgrzymów wiąże się
z posługą sakramentalną w konfesjonale i przy ołtarzu,
z głoszeniem Słowa Bożego, opowiadania przedziwnej
–

świadczącej

o

łaskawości

Boga

–

historii

Sanktuarium. To najważniejsze co czynimy /!/. Kodeń
jest miejscem potężnej modlitwy płynącej do Boga
przez Maryję oraz nawrócenia i pojednania tysięcy
ludzi. To przynosi największą radość i satysfakcję. Radujemy się liczną obecnością
pielgrzymów, którym towarzyszą duszpasterze oraz życzliwym błogosławieństwem
Pasterzy Kościoła siedleckiego, przybywających do Kodnia, nie tylko z okazji odpustów
maryjnych.
Sanktuarium żyje i rozwija się. Już w styczniu 2015 roku podejmujemy dalsze,
mozolne prace w bazylice, zmierzające do odnowienia ścian, sklepienia i okien prezbiterium.
Na wiosnę przyjdzie pora, by kontynuować prace w parkach i ogrodach kodeńskich (m. in.
w nowym miejscu zostanie zlokalizowana kaplica z figurą
Chrystusa Miłosiernego) oraz wybrukowaniem zaplecza
gospodarczego. Z troską patrzymy na kościół Świętego
Ducha, szukając darczyńców, którzy wesprą dzieło
wymiany

dachu,

tej

jednej

z najstarszych

świątyń

murowanych naszej diecezji.
Całą

swą

prace

duszpasterską,

działalność

administracyjno – gospodarczą oraz zaangażowanie
Przyjaciół Sanktuarium ufnie powierzamy niezawodnej
Matce Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia i ukochanej
Matce

wszystkich

Niepokalanej.
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Bazylika kodeńska miejscem
uzyskiwania odpustów
w Roku Życia Konsekrowanego
„Biskup

Siedlecki

Kazimierz

Gurda

zgodnie

z dekretem Penitencjarni Apostolskiej, o ustanowieniu
warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów
w ciągu Roku Życia Konsekrowanego, wyznaczył kościół
pod wezwaniem świętej Anny w Kodniu, będący Bazyliką
Mniejszą i Sanktuarium Maryjnym, miejscem gdzie osoby
życia konsekrowanego i wierni świeccy, do zakończenia
obchodów trwającego Roku Życia Konsekrowanego czyli do dnia 2 lutego 2016r., będą mogli
uzyskać łaskę odpustu zupełnego”.
Przed bazyliką umieszczono plakaty informujące o tej możliwości oraz o warunkach,
jakie należy spełnić, by móc pomnażać dobra duchowe Kościoła, przez dostąpienie łaski
odpustu.
Podobny przywilej w Kodniu – decyzją Księdza Biskupa – zyskała kaplica Mniszek
Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Życie konsekrowane w Kodniu
W związku z Rokiem Życia Konsekrowanego warto uświadomić sobie fakt, że
aktualnie w Kodniu istnieją trzy klasztory. W każdym z nich prowadzi się życie
konsekrowane, na inny sposób.
Najdłużej
przebywają
sanktuarium

w

Kodniu
kustosze

–

Misjonarze

Oblaci Maryi Niepokalanej,
którzy

przybyli

tu,

na

zaproszenie biskupa Henryka
Przeździeckego w 1927 roku
i objęli pieczą duszpasterską
parafię i sanktuarium. Przygotowali oni świątynię, na przyjęcie obrazu Matki Bożej
Kodeńskiej, która po 52. latach powróciła z wygnania, skazana na nie przez władze carskie.
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Głównym celem tej rodziny zakonnej, która liczy sobie już prawie 200 lat, jest ewangelizacja
ubogich. Czynimy to pracując na misjach w ponad sześćdziesięciu krajach, na wszystkich
kontynentach oraz głosząc misje i rekolekcje parafialne. Naszym charyzmatem jest też
Maryjność, dlatego chętnie ewangelizujemy, posługując w sanktuariach maryjnych, takich
jak Kodeń. Dzisiaj domownikami klasztoru jest jedenastu kapłanów i sześciu braci
zakonnych.
Kolejny
w Kodniu

klasztor

założyły

Najczystszego
Najświętszej
Założone

Serca
Maryi

Panny.

przez bł. Honorata

Koźmińskego,
ukryte,

Córki

jako

wiodą

życie

zgromadzenie

bezhabitowe. W całym swoim
życiu, w pracy opiekuńczo –
wychowawczej

wśród

dzieci

i młodzieży, siostry sercanki starają się na nowo odczytywać, co znaczy, że „Maryja jest
naszą matką, a my jej córkami”. W Kodniu siostry osiedliły się w 1933 roku. Aktualnie
mieszka tu 6 sercanek, które katechizują dzieci i prowadzą zakrystię w sanktuarium.
Najkrócej w Kodniu przebywają Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel – Karmelitanki Bose. Do Kodnia przybyły z Poznana w 1991 roku, by
w szczerym polu rozpocząć budowę klasztoru. Po trzech latach, w 1994 roku, we
wzniesionym klasztorze zamknięto klauzurę i rozpoczęto regularne życie mnisze. Siostry
poprzez kontemplację, dążą do
mistycznego

zjednoczenia

z Bogiem pogłębiając wiarę,
nadzieję

i

miłość.

Kościołowi
modlitwą

Służą

nieustanną
oraz

życiem

prowadzonym w samotności,
milczeniu

i ewangelicznym

wyrzeczeniu, a zarazem we
wspólnocie siostrzanej miłości.
W ciągu 20 lat istnienia przybyło klasztorowi dwadzieścia mniszek, tak że dziś w karmelu
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kodeńskim żyje 25 sióstr. Choć nie wychodzą poza mury klasztoru, to ich obecność wśród
nas, stanowi niezwykłe świadectwo miłości do Boga i potężne wsparcie dla naszej
apostolskiej działalności i pielgrzymce do bram zbawienia.

Trzej Królowie u żłóbka w Kodniu
W

uroczystość

Objawienia

Pańskiego, na sumę do bazyliki
kodeńskiej, przybyli Trzej Królowie!
Po raz pierwszy parafianie
przygotowali

mini

przedstawiającą
miejsca

inscenizację,
poszukiwania

narodzenia

Króla

Żydowskiego przez Mędrców ze
Wschodu.

Warto

nadmienić,

że

wykonali oni – według własnego
projektu – barwne i sugestywne kostiumy.
Podobnie charakteryzacja była uczyniona,
jakby

przez

wytrawnego

wizażystę.

Duszpasterze byli pełni podziwu i chyba

odkryli, do czego może przydać się fontanna
czekoladowa .
Po oddaniu pokłonu Nowonarodzonemu,
ku któremu drogę wskazał Ojciec Proboszcz,
Magowie zajęli miejsca w stallach i uczestniczyli
z Eucharystii. Wdać byli katolikami, bo ładne
składali ręce, wyznali wiarę i… przystąpili do
Komunii Świętej, która dla nich raczej pierwszą
nie była .
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Mędrcy podążając za Gwiazdą Betlejemską odwiedzili tajże kościół parafialny w
Terespolu oraz kaplicę Sióstr Karmelitanek w Kodniu.

Brat Jan uhonorowany!
Senior

oblackiej

wspólnoty

w

Kodniu,

osiemdziesięcioczteroletni brat Jan Szczęch OMI,
został uhonorowany najwyższym laurem Polskiego
Związku Pszczelarskiego, statuetką – pomnikiem
księdza doktora Jana Dzierżona. To wyróżnienie jest
niezwykłą

nagrodą,

przyznawaną

za

zasługi w działalności
pszczelarskiej,

której

brat

pasją

Jan

z

poświęca swój czas od
ponad 60. lat.
Uroczystość wręczenia statuetki, odbyła się 6. stycznia
br. w kaplicy klasztornej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
władz PZP oraz miasta Biała Podlaska, a także zaprzyjaźnieni
pszczelarze. Figurkę wręczono bratu Janowi przed Mszą
świętą, po wygłoszeniu laudacji przez Krzysztofa Osielskiego,
Prezesa Koła Pszczelarskiego Biała Podlaska Południe.
Eucharystii przewodniczył ks.
kanonik Waldemar Izdebski,
proboszcz parafii św. Anny w
Białej Podlaskiej i zarazem
pszczelarz, a okolicznościową
homilię wygłosił o. Roman
Nisiewicz OMI z Kodnia. Po
Mszy

św.

z Laureatem,

goście
w

klasztornym,
świąteczny obiad.
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Odwiedzili sanktuarium
Okres Bożego Narodzenia, poprzedzony tradycyjnymi czuwaniami, cechował się
odwiedzinami licznych pielgrzymów indywidualnych, którzy wraz z kodeńskimi
parafianami, przeżywali

świąteczną

liturgię, nawiedzali

żłóbek, by

pokłonić

się

nowonarodzonemu Jezusowi. Kilkanaście osób przybyło do domu pielgrzyma, by po
świętach odpocząć, wyciszyć się i umocnić duchowo.

Zapowiedzi wydarzeń:
 16 I: Nocne spotkanie dorosłych „Getsemani”. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 17 I: Nocne Czuwanie Dorosłych. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 23 I: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 08 II: VI Pielgrzymka „Amazonek”.
 13 II: Nocne spotkanie dorosłych „Getsemani”. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 20 II: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 21 II: Nocne Czuwanie Dorosłych. Rozpoczęcie o godz. 20:30.

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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