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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Czytelników naszego biuletynu!

Kończy się czas karnawału. Nowy Rok, który tak niedawno witaliśmy, nie jest już
nowy, a z nadchodzącym Wielkim Postem, przybiera w liturgii barwy pokutnego fioletu.
Rozważanie prawdy o skłonności człowieka do grzechu, który łatwiej popełnić, niż
wytrwać w dobrym i w cnocie oraz medytacja nad zbawczą męką Pana Jezusa, który przelał
krew, by wykupić człowieka z niewoli śmierci i szatana, motywuje sumiennego
chrześcijanina do przemiany życia, do nawracania się, otwartości na Boże natchnienia.
Od

tych

powinności

nie

są

zwolnione

osoby

konsekrowane, których rok przeżywamy. Im też potrzeba
przemiany, wzrostu gorliwości w naśladowaniu Chrystusa,
który uczy nas czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, co jest
treścią składanych ślubów zakonnych i stanowi sedno naszego
codziennego życia.
Zauważmy,

że

nawrócenie

nie

jest

procesem

zamkniętym. Powstając z grzechu, wyrywając się ze szpon
wad

i

nałogów,

wciąż

mamy

ponawiać

wysiłek

autoewangelizacji, zaczynać od nowa, widząc jak bardzo
jeszcze jesteśmy niepodobni do naszego Mistrza.
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Oby tej przemiany nie przerwało zniechęcenie. Trwajmy w nadziei, że nasze
niedoskonałe wysiłki, połączone z ufną wiarą, sprawią iż ofiara Jezusa wobec nas, nie okaże
się daremna. Niech Maryja – Matka Nadziei, wspiera nas swym orędownictwem i uprasza
miłosierdzie dla nas i świata całego.

Biskup Antoni Dziemianko w Kodniu.
Nie pierwszy raz, zatrzymał się w naszym klasztorze, Pasterz diecezji pińskiej na
Białorusi, biskup Antoni Dziemianko.
Chodź wizyty tego hierarchy w kodeńskim klasztorze mają zawsze bezpośredni,
braterski charakter, to tym razem Jego spotkanie z nami niespodzianie stało się czasem
szczególnego dzielenia i świadectwa.
Ksiądz Biskup 16 stycznia br. wracał z Węgier, gdzie w Esztergom uczestniczył
w spotkaniu

przełożonych

Kongregacji

Nauki

Wiary

z przewodniczącymi

komisji

doktrynalnych episkopatów Europy.
To szczególne grono biskupów,
w którym Episkopat Polski reprezentował
Andrzej

Czaja,

Opolskiego

–

pod

Pasterz

Kościoła

przewodnictwem

kardynała Gerarda Ludwika Mullera,
prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki
Wiary

–

wyzwaniami

zastanawiało
jakie

stają

się
dziś

nad
przed

kontynentem europejskim.
Biskup Antoni, opowiadając o spotkaniu i przytaczając wypowiedzi niektórych
hierarchów, ukazał zebranym Misjonarzom Oblatom M. N., rozmaitość złożonych
zagadnień, z którymi zmagają się współcześni następcy Apostołów. W czasie tego
godzinnego spotkania, przeżyliśmy swoisty czas skupienia, skłaniający do refleksji
i modlitwy w intencjach Kościoła Powszechnego i Jego Pasterzy.
Późnym wieczorem, biskup Dziemianko, wraz z towarzyszącym mu o. Piotrem
Bielewiczem OMI – proboszczem parafii katedralnej w Pińsku, opuścił Kodeń i skierował się,
ku przejściu granicznemu w Sławatyczach, by podążać do swej diecezji.
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Premiera kodeńskiego odcinka „Mai w ogrodzie”
W

niedzielę,

18 stycznia br., w programie
TVN i TVN Meteo, miała
miejsce

premiera

odcinka

cyklicznego programu „Maja
w ogrodzie”, który nagrywany
był,

w

lipcu

2014

roku,

w części parkowej kodeńskiej
kalwarii.
Ten jedenastominutowy odcinek – produkowany przez pięć godzin w upalne
popołudnie – pokazuje ogrom, bogactwo i piękno flory kodeńskiego sanktuarium,
uporządkowanej, z iście benedyktyńską starannością, przez gospodarzy sanktuarium
i wolontariuszy, którzy działali pod okiem fachowców, jakimi są architekci krajobrazu:
Halina Gołda – Krajewska z Wrocławia i Halina Jaroszewska z Łodzi.

Unikatowe zdjęcia sanktuarium i ogrodów zrobiono z wysokości. Możliwe to było
gdyż, oprócz kamer naziemnych, użyto drona, który z perspektywy kilkudziesięciu metrów,
ukazał nieznane – a godne podziwu – oblicze sanktuarium.
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Rusztowania w bazylice
Zgodnie z zapowiedzią, 19. stycznia
rozpoczęto prace renowacyjne w prezbiterium
bazyliki

kodeńskiej.

Rusztowania,

które

ustawiono, aż po sam sufit i platforma pod
sklepieniem nie zakłócą liturgii

i działań

duszpasterskich w świątyni.
Poczynania artystów mają na celu
odnowienie

sklepienia,

odrestaurowanie
umieszczony

ścian,

ołtarza,
jest

okien
w

oraz

którym

wizerunek

Maryi

z Dzieciątkiem.
W suficie wykuto już sądy,
mające ukazać wszystkie warstwy
farby, jaką pokryto pułap bazyliki.
Okazuje

się,

że

–

jak

dotąd,

w trzystuosiemdziesięcioletniej
historii świątyni – tylko pięć razy
malowano

sufit.

Dzięki

pracom

renowacyjnym, poznaliśmy bogatą
paletę barw, jaką pierwotnie ozdobione było sklepienie prezbiterium. Być może
konserwator zabytków zdecyduje, by przywrócić dawne kolory miejsca, będącego
mieszkaniem Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie oraz
tronem

Madonny

Kodeńskiej

–

Królowej Podlasia.
Aktualnie prace koncentrują
się,

na

żmudnym

czyszczeniu

sztukaterii, bogatej w ornamenty,
charakterystyczne

dla

renesansu
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lubelskiego, silnie inspirowanego architekturą włoską. Na zakończenie prac
planowana jest wymiana oświetlenia prezbiterium.
Finał kompleksowej renowacji tej części świątyni ma mieć miejsce w końcu
czerwca br.

Wydano mapę sanktuarium i okolic Kodnia
Misjonarze

Oblaci

Niepokalanej,

chcąc

pielgrzymom

poruszanie

rozległych

terenach

Maryi
ułatwić
się

po

sanktuarium

oraz zaprezentować miejsca, warte
odwiedzenia, w okolicach Kodnia,
wydali folder, na który składają się
dwie mapy. Na awersie znajduje się
plan obejmujący obszar od Grabarki
k. Siemiatycz, po Sobibór k. Włodawy i od granicy z Białorusią i Ukrainą, po Drohiczyn i
Radzyń Podlaski, wzbogacony o krótką prezentację polecanych do zwiedzenia obiektów.
Rewers

folderu

stanowi

plan

sanktuarium, z dokładną legendą,
opisującą co i gdzie się znajduje.
Mamy nadzieję, że dzięki
temu
nie

wydawnictwu,
tylko

nie

będą

pielgrzymi
się

gubić

w terenie, ale wyjadą z Kodnia
z ciekawą

pamiątką

pobytu

na

Polesiu Lubelskim.

VI Pielgrzymka Amazonek do MB Kodeńskiej
8 lutego br., po raz kolejny przybyły do Kodnia, na swe doroczne spotkanie, panie
z rodzinami, należące do Stowarzyszenia Amazonki.
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pielgrzymki
wspomnienia

przypada
św.

Agaty,

orędowniczki m. in. w chorobach piersi, którą
za patronkę obrały sobie niewiasty po
operacji

mastektomii,

będącej

ratunkiem

przed postępem choroby nowotworowej.
Spotkanie zorganizował Diecezjalny
Duszpasterz Służby Zdrowia ks. dr Piotr
Pielak z Siedlec. Przyjechały na nie grupy zorganizowane z Łukowa, Białej Podlaskiej i
Siedlec oraz indywidualne pątniczki. W sumie w spotkaniu wzięło udział około 80. pań.

Pielgrzymka rozpoczęła się około godziny 10:00. „Amazonki” spędziły czas przy
kawie, herbacie i… sękaczu. Następnie przeszły do bazyliki, by przed Madonną Kodeńską
modlić się na różańcu. W południe rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył kustosz
sanktuarium o. Bernard Briks OMI, a homilie wygłosił ks. dr Piotr Pielak. Po Mszy św., w
sali multimedialnej domu pielgrzyma, odbyła
się konferencja psycholog i psychoterapeuty
mgr Marty Kozaczuk z Siedlec. Po sesji, był
czas

na

posiłek,

indywidualną
zakończyła

spotkania,

medytację…
się,

o godz.

spacer,

Pielgrzymka
16:15,

aktem

zawierzenia przed cudownym obrazem Matki
Bożej Kodeńskiej.
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Pogrzeb Misjonarza
30 stycznia br., przed północą, w szpitalu, w belgijskim Genk, zmarł syn podlaskiej
ziemi o. Antoni Kwaśniewski OMI.
Żegnali go najpierw jego parafianie, na Mszy św.
w kościele w Maasmechelen, gdzie ostatnio pracował jako
proboszcz flamandzkiej parafii. Następnie ciało zmarłego
przewieziono do rodzinnej Różanki koło Włodawy, oddalonej
od Kodnia o 37 kilometrów. Tam, 6 lutego 2015 roku, w kościele
parafialnym

Świętego

Augustyna,

pod

przewodnictwem

Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, z udziałem wszystkich
księży z dekanatu włodawskiego oraz z liczną obecnością
współbraci Misjonarzy Oblatów M. N., odbył się pogrzeb Misjonarza. Trumna z ciałem
zmarłego spoczęła przy centralnym krzyżu, na cmentarzu w Różance nad Bugiem.
Śp. Antoni urodził się 10 września 1949 roku w miejscowości Stawki koło Włodawy,
jako trzeci syn Leona i Zofii z domu Kurei.
Po ukończeniu szkoły
podstawowej,

w

1964

r.,

rozpoczął naukę w Niższym
Seminarium

Duchownym

Misjonarzy Oblatów M. N.
w Markowicach na Kujawach.
7 września 1969 r. wstąpił do
nowicjatu

tej

rodziny

zakonnej

w

Obrze,

w Wielkopolsce. Tam odbył
całą, siedmioletnią formację
przygotowującą

do

życia

zakonnego i kapłaństwa. 8 września 1970 r., złożył śluby zakonne, zaś 20 czerwca 1976 r.
przyjął, z rąk arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka, sakrament święceń.
Na pierwszą placówkę władze zakonne posłały go do Milanówka pod Warszawą,
gdzie był wikariuszem i katechetą. Jego wielkim pragnieniem była praca na misjach.
I dlatego, w październiku 1977 roku, przełożeni przychylili się do jego prośby i skierowali
do Kamerunu. Po intensywnym, kilkunastomiesięcznym kursie języka francuskiego,
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wyjechał do Afryki, gdzie posługę misyjną zaczął w Madingrin. Pracował tam, od 1978 roku,
u boku o. Stanisława Jankowicza OMI. Następnie przełożeni skierowali go do największej
misji w Kamerunie w Bibemi, gdzie budował kościół. Potem była kolejna placówka w Boulai
I’Bib, tam m. in. uczył ludzi
sadownictwa, następnie misja
w

lasach równikowych,

miejscowości

Ngaundi

w

Gari

Gombo, w której organizował
od podstaw placówkę misyjną,
wybudował ośrodek zdrowia,
sprowadził
Franciszkanki.

siostry
I

na

koniec

odległa misja w Massea, do
której

trzeba

było

się

przeprawiać promem przez rzekę Bomba.
Ze względu na stan zdrowia, sterany trzydziestoletnią pracą na misjach, w 2008 roku
o. Antoni powrócił z Kamerunu do Europy i został przeznaczony do pracy w Delegaturze
Polskiej we Francji – Beneluksie.
Pierwszy rok duszasterzował w polskiej parafii we francuskim Lens. W 2009 roku
został przeniesiony do Belgii. Po krótkim okresie pracy w Rhode-St-Genèse, przejął
placówkę w Maasmechelen. Aby móc pracować wśród Belgów, mając 63 lata, podjął naukę
języka flamandzkiego, uczęszczając do szkoły.
W ostatnich miesiącach
bardzo

ciężko

Przeprowadzono
tracheotomii.

chorował.
mu

zabieg

Przez

wiele

tygodni pozostawał w śpiączce
farmakologicznej.

Mimo,

że

zachował świadomość, nie był
w stanie porozumiewać się z
otoczeniem.
Zmarł w 66 roku życia, 45 roku profesji zakonnej i 39 roku kapłaństwa.
Jego przyjaciel, O. Stanisław Jankowicz OMI, który wygłosił homilię na pogrzebie,
wspomina rozmowy, jakie prowadzili ze sobą w Madingrin.
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Kiedyś O. Antoni powiedział: „Stasinek! Ja tak myślę: nie poszliśmy za Jezusem, w
kurzu i spiekocie Galilei, ale idąc za Nim tu, też połykamy inny kurz: harmatan znad
Sahary… i jeszcze większy upał… i dzielimy życie z tutejszym ludem. Taka to już jest
miłość służebna”.
A innym razem: „Wydaje mi się, że pracujemy dla Ewangelii w czasach Dziejów
Apostolskich. Jesteśmy tutaj w pierwszych czterdziestu latach Kościoła. Po nas Afrykanie
będą spisywać Dzieje Apostolskie swym życiem… Może spotkanie religii tradycyjnych z
Ewangelią, może spotkanie islamu z chrześcijaństwem, Ewangelii z Koranem stawać się
będzie bez przemocy…”
Taki był o. Antoni: refleksyjny, gorliwy, ogromnie pracowity, ciągle się spieszył,
wręcz biegał, tak że Afrykańczycy za nim nie nadążali.
Jago zawody się skończyły. Dobiegł do mety. Niech spoczywa w Chrystusie.

Błogosławiona wina
Jeśli

kto

myśli,

że

stanęły prace nad realizacją
filmu „Błogosławiona wina”,
to jest w błędzie. Twórcy
uwijają się na planie, a życie
rodzi

nowe

idee

i

wciąż

przynagla

do

korekty

scenariusza,

który

pragnie

ukazać

działanie

Kodeńskiej

na

Madonny
przestrzeni

wieków, po dzisiejszy dzień.
Właśnie

ruszają

prace

plenerowe, mające utrwalić sceny
zimowe filmu. A że chwilowo śniegu
ci u nas dostatek /?!?/, wszystko
powinno się udać.
Warto nadmienić, że reżyser
filmu Przemysław Hauser został
zaproszony,
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Stanisława Dziwisza, do Komitetu
Organizacyjnego

Światowych

Dni

Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.
Poniżej

przedstawiam

odrobinę poezji autorstwa scenarzysty
filmu, Wojciecha Dardy – Ledziona,
która świadczy, z jak wielką estymą
podchodzi on do dzieła, układając
plan poszczególnych jego scen.
błogosławiona wina
westchnąć... to za mało
i milczeć?! za dużo!
to jak cichy nietakt
własnego istnienia
więc na ziemi jeszcze...
cóż nam pozostało...
pytać się o serce
każdego kamienia?
to i...
kogo pytać?
dlaczego tam w niebie
kiedy prawdy wiecznej
poznasz w lot nad wiekiem
czy anioł przytuli?
boś już jest u siebie...
czy Sam Bóg ci powie...
czemuś był ?
człowiekiem...
Wojciech Darda – Ledzion październik 2014
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Odwiedzili sanktuarium
Po styczniowym czasie posuchy, który okraszali swą obecnością pielgrzymi
indywidualni, nadszedł czas spotkań rekolekcyjnych. I tak, dwudziestu Misjonarzy Oblatów
M. N., z całej Polski, uczestniczyło w dorocznych rekolekcjach zakonnych, które tym razem
prowadził o. Radosław Solon OFM Cap. z Gdańska. Następnie, grupa czternastu
młodzieńców odprawiła czterodniowe powołaniowe dni skupienia, które prowadził – z
pomocą diakona – o. Karol Bucholc OMI z Sekretariatu Powołań. Odbyły się też rekolekcje
dla dziewcząt, w klasztorze Sióstr Sercanek, które animował o. Paweł Gomulak OMI z
Kędzierzyna i które połączone były z wizytami w domu Pani Kodeńskiej. W cieniu Matki
Bożej odpoczywali też ministranci z parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, którym
towarzyszył ks. Ireneusz Jurkiewicz, młodzież z parafii błogosławionego Honorata w Białej
Podlaskiej z duszpasterzem ks. Radosławem Pietruczukiem oraz schola parafialna z Łomaz.
Oczywiście Matka Boża gościła w swych progach stałych bywalców, którymi są
uczestnicy czuwań: Getsemani, Nocnego Czuwania Młodych i Charyzmatycznego
Czuwania Dorosłych.

Zapowiedzi wydarzeń:
 20 II: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
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 21 II: Nocne Czuwanie Dorosłych. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 13 III: Nocne spotkanie dorosłych „Getsemani”. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 20 III: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 21 III: 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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