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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy serdecznie Sympatyków kodeńskiego sanktuarium!

Czas Wielkiego Postu wkroczył w fazę rozważania męki Pańskiej.
Cierpienie Jezusa, w ostatnich tygodniach Jego ziemskiej misji, wzrasta. I choć
przywykliśmy do zbawczego apogeum, jakie miało miejsce na krzyżu Golgoty, to swoisty
ból, mający odkupieńczy charakter, ale trudniejszy od cierpienia cielesnego, powodowała
narastająca samotność Mistrza z Nazaretu i Jego odrzucenie, nawet przez Apostołów, którzy
– zda się - najlepiej znali Nauczyciela, a jednak do końca Go nie rozumieli, zdradzili Go,
uciekli wystraszeni z Ogrójca, wyparli się znajomości z Nim…
Znaczące są słowa, które wykrzyczał do Ojca konający Zbawiciel: „Boże mój, Boże
mój, czemuś mnie opuścił?”

(Mk 15, 34)

Potwierdzają one okrucieństwo tortury i to, że jest ona

jeszcze cięższa, z powodu opuszczenia w zmartwieniu, chorobie, męce, umieraniu…
Jezus, mimo to, „do końca ich umiłował”. Mimo, a więc, bez względu na kondycję
miłości, atencji, posłuszeństwa wobec Niego. On tak, jak kocha nas bezwarunkowo, tak – bez
cienia wątpliwości – wszystkich nas odkupił.
Oby Jego ofiara nie okazała się daremną wobec mnie, z powodu moich wyborów,
postawy życiowej, wartości, którym hołduję każdego dnia.
Życzymy wszystkim głębokich przeżyć duchowych w czasie Triduum Paschalnego
i radości z daru odkupienia.
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Odkrycia renowatorów bazyliki

Prace

renowacyjne

prezbiterium bazyliki kodeńskiej
trwają. W ich trakcie ukazała się
pierwotna,
sztukateria.

bajecznie

kolorowa,

Prezentujemy

jej

„roboczy” wygląd. Konserwator
zabytków

skłania

się,

by

przywrócić sklepieniu i ścianom
świątyni pierwotny design.
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Madonna Kodeńska na Ziemi Raciborskiej
Dziewięć kilometrów na
południowy zachód od Raciborza
ulokowana jest parafia Chrystusa
Króla w Bojanowie, a w niej, na
plebanii, znajduje się obraz Matki
Bożej

Kodeńskiej.

parafialnej

W

kronice

odkrywamy

następującą notatkę na jego temat:
„W 1683 roku przez Bojanów
przechodziły

wojska

króla

polskiego Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Według pewnej tradycji, król Jan III
Sobieski, czy też jego oddziały
ofiarowały

jako

dziękczynne

wotum

Matce

Bożej

w kaplicy Bojanowskiej obraz
(kopię) Matki Bożej Kodeńskiej
przywieziony

z

Litwy.

Prawdopodobnie król Jan III
Sobieski ofiarował ten obraz,
dziękując

Matce

Bożej

za

uratowanie rycerza od śmierci
(choroba).
się

w

Obraz ten znajduje

nowym

kościele

za

głównym ołtarzem. Od 1922r.
kaplica w Bojanowie stała się
samodzielną kuracją….”
Warto

nadmienić,

że

wtedy ziemie Polesia, aż po
Parczew, należały do Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
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Nowa blacha na dachu klasztoru
16 marca br. firma pana
Adama Krawczaka z Czosnówki
podjęła

drugą

część

prac,

związanych z wymianą blachy
i naprawą dachu, po zachodniej
i południowej stronie klasztoru.
Prace są kontynuacją remontu,
który

po

budynku
wiosną
Renowacja

wschodniej

stronie

przeprowadzono
zeszłego

roku.
postępuje

w błyskawicznym tempie, co budzi podziw, zwłaszcza, że szczególnego kunsztu wymaga
dekowanie wypustów okien w pokojach pielgrzymów na poddaszu obiektu. Zakończenie
remontu planuje się przed Wielkanocą ( 5 IV).
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Ciemno i straszno!
Prace restauracyjne prezbiterium postępują. Ekipa
renowatorów,

kontynuując

odnawianie

sklepienia,

po

wprowadzeniu w mur instalacji elektrycznej, odnawia ściany
prezbiterium. Dlatego jego wystrój mocno pociemniał, przez
zawieszenie na rusztowaniach folii ochronnych. Szef zespołu
zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z kalendarzem i
powinny zakończyć się w czerwcu br.

Sezon pielgrzymkowy tuż!
Co

roku,

w

okolicach

Wielkanocy,

pojawiają się pierwsze grupy pielgrzymkowe,
których liczba wzrasta z każdym tygodniem.
Chcąc godnie przyjąć pielgrzymów, nie tylko
pracujemy nad odnowieniem „sakraliów”, ale
mebli i sprzętów, służących odpoczynkowi oraz
umocnieniu ciała.  Na tarasie pojawiły się nowe
parasole, a krzesełka są jeszcze w malowaniu…

Oj! Niedobrze panie bobrze…!
To że nasze sanktuarium zlokalizowane jest na terenie Nadbużańskiego Parku
Krajobrazowego jest sprawą oczywistą. Nie dziwi więc fakt, że w jego bliskości spotykamy
różne osobliwości przyrodnicze: a to dzięcioł w drzewo stuka, a to perkoz rdzawoszyi nad
wodą przeleci, czapla brodzi na płyciźnie, bociek nad głową zaklekocze, a i klępa z małymi
łoszakami przebiegnie leśną drogę…
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Nieopodal klasztoru żerują także bobry i, jak dotąd, nie budziło to większego
zdziwienia. Ale w ostatnich tygodniach ich aktywność bardzo wzrosła. Nie dość, że
podgryzają drzewa wzdłuż Bugu, usiłując budować tamy i żeremie, to jeszcze przeniosły się
na sanktuaryjną kalwarię, by tu kosztować kory, łyka i gałązek. Nawet krzewy z ogrodu
zielnego im zasmakowały. Być może inaczej tu smakują te wiktuały, bo w ich pobliżu tylu
pielgrzymów się modli… /?/ 

Żarty, żartami, ale sprawa nie jest wesoła. Atak „gadziny” jest tak dynamiczny, że
rodzi podejrzenia, czy to nie aby jakiś desant zza wschodniej granicy? Trudno nam zaradzić
pladze gryzoni, bo są pod ścisłą ochroną, nadto zwykle opuszczają żeremie nocą. Przydało
by się „kilku” wilków, rysiów i niedźwiedzi, bo są one ich naturalnymi wrogami. A póki co,
żal tak pięknych drzew…

Odwiedzili sanktuarium
Z

przedwczesnym

nadejściem

wiosny

przybywają

do

sanktuarium

grupy

rekolekcyjne. W minionym miesiącu (od 14 II) skupiali się w Kodniu: członkowie Akcji
Katolickiej Diecezji Siedleckiej (60 os.), Wspólnota Guadalupe z Lublina (33 os.),
Powołaniowe Dni Skupienia wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży na Kursie Filip
(60 os.), Krąg Biblijny ze Świdnika (65 os.), Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Siedleckiej
(55 os.), Kościół Domowy Diecezji Siedleckiej (60 os.), Neokatechumenat z parafii Chrystusa
Miłosiernego w Białej Podlaskiej (35 os.). Nadto, oprócz pielgrzymów indywidualnych,
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nawiedziło Matkę Bożą Kodeńską sześć pielgrzymek autokarowych oraz dwudziestu pięciu
kapłanów. Po zimowej drzemce budzimy się do aktywności na pełnych obrotach! 

Zapowiedzi wydarzeń:
 10 IV: Nocne spotkanie „Getsemani”. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 18 IV: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 23 IV: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 02 V : Diecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych z okazji Roku Życia
Konsekrowanego. Rozpoczęcie o godz. 12:00.

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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