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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Sympatyków naszego Sanktuarium!

Czy można radować się na krzyżu?
Nieznany artysta, autor zabytkowego
krucyfiksu, z zamkowego kościoła Świętego
Ducha, na kodeńskiej kalwarii, tak właśnie
przedstawił

Chrystusa.

Góruje

On

nad

wnętrzem świątyni z krzyża, uśmiechając się.
Niezwyczajny

krzyż,

przedstawia

Jezusa, tuż po śmierci. Wiemy, z Ewangelii,
że ostatnia wypowiedź Zbawiciela, w chwili
agonii, to dwa słowa „Wykonało się!”(J 19, 30)
Niektórzy

egzegeci

wskazują,

że

zdanie to nie oznacza tylko końca ziemskiej
misji Jezusa, Jego cierpienia, umierania…, ale
poświadcza dokonanie dzieła odkupienia.
Z języka

greckiego

można

te

słowa

przetłumaczyć nie tylko jako „wykonało się”
ale „zapłaciłem”.
Cena za nasz grzech, to przelana na krzyżu krew Zbawiciela. Jezus wykupił dług,
którym jest wina za grzech. Nie da się inaczej, a zarazem proporcjonalnie, wyrównać
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niesprawiedliwości zadanej Bogu przez
nasze nieposłuszeństwo. Krew Jezusa nas
usprawiedliwia, jak czytamy w Mszale:
„Z Jego przebitego boku wypłynęła krew
i woda i tam wzięły początek sakramenty
Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci
do

otwartego

Serca

Zbawiciela,

z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.
Uśmiech Ukrzyżowanego wyraża
satysfakcję, że dokonane dzieło doskonale
wypełniło wolę Ojca, że zbliża się moment
wstąpienia do nieba, że ludzie mają nowy
przystęp do łaski, która da autentyczne
wyzwolenie i szczęście wieczne.
Radujmy się wraz z Chrystusem.
Może jest to trudne, gdy dolega nam
krzyż, ale żyjmy nadzieją, że gdy wytrwamy do końca, nasza radość nie zazna końca.

Nowe archiwum kodeńskiego sanktuarium
Na przestrzeni 384 lat istnienia, sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej przeżywało
różne okresy. Były chwile pokoju i rozkwitu, ale też czasy niespokojne i smutne. Rytm życia
tego szczególnego miejsca zaczął trwale stabilizować się od 1927 roku, kiedy do swego domu
powrócił z wygnania cudowny obraz Madonny Kodeńskiej. Wtedy też przybyli do Kodnia,
zaproszeni przez biskupa Henryka Przeździeckiego, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
Chociaż II Wojna Światowa przyhamowała aktywność kustoszy sanktuarium, starali
się ją też utrudnić komuniści, to jednak sytuacja sanktuarium była stabilna, na tyle, że można
było prowadzić działalność duszpasterską i systematycznie rozwijać to, coraz bardziej znane
i znaczące, miejsce kultu.
Wszystkie przedsięwzięcia, podejmowane w sanktuarium starano się dokumentować
i archiwizować. Wypadki losowe (np. pożary, podtopienia…), a także zaszłości historyczne
(np. sankcje carskie…), były przyczyną zniszczenia lub rabunku zasobów archiwalnych,
które składowano w różnych miejscach najpierw zamku Sapiehów i plebanii,, a potem
bazyliki i klasztoru Oblatów M. N.
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W marcu, tego roku, podjęto
dzieło organizacji nowego archiwum
klasztoru i sanktuarium. Wiąże się to
z

odnowieniem

magazynowego,
umeblowania,

pomieszczenia
nowego
przejrzenia,

usystematyzowania i skatalogowania
zasobów.

Żmudne prace trwają.

Dotyczą pierwszego pomieszczenia,
które w przyszłości będzie jedynym
archiwum. W perspektywie jest jeszcze przejrzenie, uporządkowanie i przeniesienie
zasobów z dwóch innych składów, do których od dawna nie zaglądano.

Niepełnosprawni będą mieć lżej
Prowadząc
kustosze

różne

sanktuarium

prace

renowacyjne

pomyśleli

też

o niepełnosprawnych. Przybywają oni chętnie do
Madonny Kodeńskiej, która wysłuchuje także
wołania ludzi chorych.
Z myślą o nich zainstalowano specjalny
podjazd dla wózków inwalidzkich, wybudowano
dwa

szyby,

którymi

przemieszczają

się

nowoczesne windy w domu pielgrzyma, a także
udostępniono

toaletę

ograniczonych ruchowo.
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Krzysztof Krawczyk u Kodeńskiej Madonny
17

kwietnia

br,

nawiedził

sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej „Król
Polskiej

Piosenki”

Krzysztof

Krawczyk

z żoną Ewą. Wyznał, że jego wielkim
pragnieniem

było

odwiedzenie

tego

miejsca, które zna z dwukrotnej lektury
pasjonującej

powieści

Zofii

Kossak

–

Szczuckiej „Błogosławiona wina”.
Artyści przybyli ze swoim
zespołem, korzystając z wolnego
dnia między koncertami, które
grali w salach Podlasia.
Warto

podkreślić,

że

wizyta miała religijny charakter.
Goście uczestniczyli we Mszy św.
sprawowanej

przed Madonną,

w intencji członków zespołu i ich
rodzin. Następnie przeszli nad
Bug,

by

zobaczyć

naturalną

(rzeczną) granicę Unii Europejskiej oraz na Kalwarię, by zwiedzić plenerową część
sanktuarium i poznać początki miasta Kodeń, związane z rodem i posiadłością Sapiehów.
Po

przerwie

na

kawę,

w

domu

pielgrzyma, która rozgrzała nas, w dość
chłodny, choć słoneczny dzień, udaliśmy się do
bazyliki, by tam poznać historię sanktuarium
i powierzyć się opiece Matki Bożej.
Po trzech
przeżyć

godzinach Goście, pełni

duchowych,

opuścili

Kodeń,

z nadzieją, że jeszcze uda im się kiedyś
powrócić do tego miejsca.
Wizyta Państwa Krawczyków, była też okazją do miłego spotkania z Ich byłym
proboszczem, który dziś posługuje pielgrzymom i… redaguje niniejszy Biuletyn 

4

Biuletyn Kodeński

4(34)2015

Zjazd Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla
1 – 3 maja w naszym sanktuarium odbył się Zjazd Instytutu Świeckiego Chrystusa
Króla, którego myśl przewodnia brzmiała: „Maryja – Matka i Królowa wzorem naszego
powołania”.
Instytut

ten

konsekrowanego

jest

niewiast

formą

życia

świeckich,

żyjących

radami ewangelicznymi w swych codziennych
środowiskach. Założył go ks. infułat dr Wojciech
Piwowarczyk

(1902-1992)

z

Kielc.

Formalnie

erygował go w 1994 roku bp Kazimierz Ryczan –
Pasterz Kościoła Kieleckiego.
Na spotkanie do Kodnia przybyło 85. członkiń
Instytutu.

Konferencje

wygłosili

zacni

i

znani

prelegenci: ks. prof. Marek Chmielewski z KUL, ks. dr
hab. Adam Maj z KUL, ks. mgr lic. Tomasz Rusiecki
z WSD Kielce oraz ks. dr Piotr Walkiewicz, dyrektor
duszpasterstwa ogólnego Kurii Radomskiej.
Spotkanie

było

intensywnie

konferencjami, modlitwami, ale

też

wypełnione
czasem przeznaczonym na integrację grupy

i zwiedzenie Kodnia i okolic.

Odnowione schody na chór bazyliki
Renowacja

bazyliki

postępuje. Upiększamy to co
rzuca się w oczy, ale też
miejsca

mniej

widoczne,

a bardzo

ważne

dla

normalnego

funkcjonowania

sanktuarium.
Od

wielu

lat

pani

organistka, członkowie chóru,
orkiestry,
i pielgrzymi
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się

na

wysoki

chór, po bardzo koślawych,
wręcz

rozsypujących

schodach.

Groziło

się,
to

wstrząsem, utratą zębów i
rachowaniem

połamanych

żeber. 
Czas tej karkołomnej
„atrakcji” się skończył. Od
Wielkanocy mamy nowe drzwi i schody prowadzące na chór. Dzieła dokonał nasz
parafianin pan Waldemar Szkodziński z Kodnia. W najbliższym czasie zostanie wymieniona
podłoga „na wysokości”. Miło, że aż chce się śpiewać! 

„Kodeńska noc zwycięstwa”
Pod takim tytułem, ukazało się uzupełnione wznowienie książki, autorstwa
Jarosława Onyszczuka, poświeconej dziejom Kodnia, w okresie Powstania Styczniowego.
Licząca
wzbogacona
przypisy,

222
w

strony

praca,

fotografie,

liczne

charakterystyki

Powstańców,
poczynania

opisuje

kodeńskich
bohaterskie

mieszkańców

Kodnia,

w czasie Powstania. Mówi ona też o –
powszechnie

największym sukcesie militarnym pierwszego okresu walki
zbrojnej, jakim była zwycięska bitwa kodeńska, stoczona nocą
z 22 na 23 stycznia 1863 roku, której skutkiem było
rozgromienie nacierających wojsk carskich i zmuszenie Rosjan
do odwrotu.
Pozycję można nabyć w księgarniach kodeńskiego
sanktuarium lub zamówić, kontaktując się z recepcją Domu
Pielgrzyma,

który

zrealizuje

zlecenie,

za

pocztowym.
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Święto Strażaków w Kodniu
W przededniu święta patronalnego strażaków, jakim
jest

liturgiczne

wspomnienie

św.

Floriana,

członkowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu zebrali się w bazylice,
by w czasie Eucharystii, przez ręce Matki Bożej i swego
Świętego Patrona, zanosić Bogu dziękczynienie za bezpieczną
służbę i powierzać przyszłość strażaków i ich rodzin.
Uroczystej Mszy św. w intencji Strażaków przewodził
kapelan OSP w Kodniu O. Roman Nisiewicz OMI. On też
wygłosił płomienne kazanie.
Po Eucharystii brać strażacka spotkała się przy ognisku, gdzie przedłużono wspólne
świętowanie.

Warto nadmienić, że Straż Pożarna w Kodniu ma już 93 lata. Aktualnie liczy 42
druhów i 2 druhny. Kodeńska jednostka OSP jest w rejestrze Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego. Strażacy nie tylko
interweniują w czasie pożarów i innych
zdarzeń

losowych

komunikacyjne,

(tj.

wypadki

ratownictwo

medyczne,

podtopienia…), ale możemy na nich liczyć
w kierowaniu

ruchem

porządku

czasie

kodeńskich,

w

co

i

zabezpieczaniu

wielkich
jest

odpustów
nieocenioną

i kompetentną pomocą przy tak wielkich
skupiskach ludzi.

7

Biuletyn Kodeński

4(34)2015

Sanktuarium i społeczność lokalna
przykładem wykorzystania zasobów kulturowych
dla dobra mieszkańców
„Wykorzystanie zasobów kulturowych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, na przykładzie
Sanktuarium Maryjnego w Kodniu”, to temat spotkania, jakie – pod auspicjami: Fundacji

Wspomagania Wsi, Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, Fundacji Nadbużański
Uniwersytet Ludowy, Stowarzyszenia Miłośników Regionu Puszczy Białowieskiej i Brześcia
(Białoruś) – odbyło się w Kodniu, 19 maja 2015r..

Uczestniczyli w nim goście z Białorusi, zainteresowani rozwojem transgranicznej
turystyki kulturowej.
Celem wizyty było pokazanie polskich, dobrych przykładów wykorzystania zasobów
kulturowych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Na program pięciogodzinnego spotkania złożyło się: przedstawienie historii Kodnia
i sanktuarium, zapoznanie z infrastrukturą i funkcjonowaniem domu pielgrzyma, konferencja na
temat: „Oddziaływanie sanktuarium na społeczność lokalną i środowisko”, przejazd po Kodniu,
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z prezentacją gospodarstw agroturystycznych: Dolina Zapomnienia i Dolina Bugu, zwiedzanie
kalwarii kodeńskiej i degustacja potraw regionalnych, w piwnicy zamku Sapiehów.
Spotkanie zorganizował i poprowadził rzecznik sanktuarium O. Mirosław Skrzydło, OMI.

Cieszymy się, Kodeń i Sanktuarium wybrano jako dobry przykład, do zaprezentowania
zagranicznym gościom.

Szukając korzeni
Ciekawą inicjatywę podjęli
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr
156, imienia Księdza Kard. Adama
Stefana Sapiehy, z Krakowskich
Czyżyn.

Przywieźli

wychowanków
poznawali
i poszukiwali

na

oni

swoich

Podlasie,

historię
śladów

by

regionu
patrona
placówki. Wycieczkę przygotowała mgr

Bożena Frydrych – nauczycielka historii,
przewodnik i pasjonatka historii rodu
Sapiehów.
Chociaż śladów tych w Kodniu
jest niewiele, to jednak sporo satysfakcji
młodzieży i jej opiekunom, sprawiło
poznanie

kolebki

kodeńskiej

linii

Sapiehów, z której wywodził się Książe
Niezłomny.
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Po zapoznaniu się uczniów w bazylice z historią
miejsca, ze szczególnym wskazaniem roli Sapiehów dla
rozwoju miejscowości i sanktuarium, wszyscy podzielili się
na

mniejsze

grupy,

którym

przygotowano konkretne projekty:

jeszcze

w

Krakowie

W ogrodzie zielnym

grupa przyrodnicza zbierała zioła i rośliny, aby stworzyć
kodeński zielnik. Grupa dziennikarska przeprowadziła wywiad
z Ojcem M. Skrzydło, który ukaże się w gazetce szkolnej.
Grupa historyczna fotografowała i zbierała informacje
o najważniejszych zabytkach sanktuarium.
Uczniowie

uzdolnieni

artystycznie

malowali w plenerze. Prace uczniów będą
ozdobą „Sapiehówki” - izby pamięci kard.
A.S. Sapiehy w szkole.
Spotkanie,

zakończył

wspólny

posiłek, na łonie natury, po którym grupa
odjechała autokarem do Krakowa, by
w późnych

godzinach

wieczornych

zakończyć trzydniową wycieczkę.

To już druga wizyta uczniów tej szkoły w sanktuarium i zapewne nie ostatnia.
Oczarowani historią i pięknem tutejszej przyrody będą tu wracać.

Uroczystość Świętego Eugeniusza
W klasztorach zamieszkanych przez Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, 21 maja, to dzień dedykowany św. Eugeniuszowi
de Mazenod. Był on biskupem Marsylii, a przedtem, w 1816 roku,
w Aix en Provence, w południowej Francji, powołał do istnienia nasze
misyjne zgromadzenie zakonne.
Misjonarze Oblaci M. N. od 1920 roku są w Polsce, a od 1927
roku pracują w Kodniu, gdzie oprócz parafii i sanktuarium, sprawują
duchową pieczę nad klasztorami sióstr karmelitanek i sercanek,
Domem Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta, Ochotniczą Strażą
Pożarną oraz Zakładem Karnym w Zabłociu.
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Wspominając naszego Ojca Założyciela, zgromadziliśmy się wieczorem na uroczystej
Eucharystii, której przewodniczył zastępca superiora O. Piotr Wójcik OMI, on też wygłosił
Słowo Boże. Razem z nami modlili się parafianie i pielgrzymi, a także oblaci pochodzący
z Kodnia, przebywający w rodzinnych stronach na urlopie: O. Wiesław Nazaruk OMI –
misjonarz z Poznania i o. Józef Sikora OMI – misjonarz z Mississauga w Kanadzie.

Odpust Ducha Świętego
W dżdżyste przedpołudnie, w ostatnim dniu okresu wielkanocnego, z bazyliki
kodeńskiej, wyruszyła procesja eucharystyczna, która przy dźwięku orkiestry parafialnej,
zmierzała na kalwarię, do kościoła
dedykowanego Duchowi Świętemu.
W nim odbyła się uroczysta suma
odpustowa,
proboszcz

której

przewodniczył

parafii,

kustosz

sanktuarium i przełożony wspólnoty
zakonnej o. Bernard Briks OMI.
Słowo
podniosłej

Boże,
liturgii,

w

czasie

wygłosił

O.

Leonard Głowacki OMI, który zwrócił
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uwagę,

że

dzisiejszą

uroczystość

Pięćdziesiątnicy,

obchodzimy w Roku Świętego Jana Pawła II, który przed
trzydziestoma sześcioma laty wołał na Placu Zwycięstwa,
w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Kaznodzieja snując refleksję, w oparciu o Słowo Boże
i nauczanie Świętego Jana Pawła, zastanawiał się nad tym,
co zasmuca Ducha Bożego w naszym życiu osobistym,
rodzinnym, społecznym,. Mówił też, co czynić, by

–

w codziennym życiu – ducha nie gasić. Płomienną homilię
zakończył wezwaniem do modlitwy, aby Duch Święty odnawiał nas samych i naszą
rzeczywistość, zachęcał do osobistej zgody na
porwanie przez Ducha Bożego oraz do pracy nad
własnym

sumieniem,

przez

które

chce

do

wierzącego przemawiać Duch Prawdy.
Choć nic tego nie zapowiadało, po Mszy św.
zaświeciło, radosnymi promieniami, słońce, co
skłoniło wielu parafian i gości do spacerów alejkami
okalającymi

świątynię,

pełnymi

świeżego,

wilgotnego zapachu ziół, traw i drzew.
Warto dodać, że kościół zamkowy, pod
wezwaniem Świętego Ducha, liczy sobie już 475 lat.
Mimo to, jest nadal czynnym miejscem kultu.
W sezonie pielgrzymkowym, od
maja do października, w każdą
niedzielę

sprawowana

jest

tu

parafialna Msza św., a od godz.
15:00 do 16:00, codziennie odbywa
się nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego, trwa godzinna adoracja
Najświętszego

Sakramentu,

w czasie której dyżuruje kapłan,
posługując w konfesjonale.
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Odwiedzili sanktuarium
Sezon

pielgrzymkowy

w

pełni.

Relacją z wizyt pielgrzymów „ogarniamy”
czas od 23 marca br. (czyli od ukazania się
poprzedniego

Biuletynu).

Sanktuarium

odwiedziło 132 kapłanów oraz 137 grup
pielgrzymkowych, w tym 34 zatrzymały się
na

nocleg.

Gościliśmy

kilka

grup

rekolekcyjnych: dzień skupienia kleryków
z UKSW w Warszawie (18 osób), rekolekcje
Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego
„Galilea” z Lublina (70osób), rekolekcje
zakonne Misjonarzy Oblatów M. N. (15
osób), powołaniowe dnia skupienia (14
osób). Wspaniała, słoneczna i ciepła pogoda

sprawiła,

że

pielgrzymów

gościliśmy

także

indywidualnych,

wielu
którzy

z rodzinami przybywali, by – całą sobotę
lub niedzielę – odpoczywać w cieniu Matki
Bożej Kodeńskiej, odnawiając się duchowo
i regenerując

siły

do

pracy

i

nauki

w kolejnym tygodniu.

Zapowiedzi wydarzeń:
 14 VI: Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji Oblackich. Rozpoczęcie o godz. 11:30.
 20 VI: IV Pielgrzymka Leśników do MB. Kodeńskiej.
 20 VI: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 02 VII: Odpust ku czci MB Kodeńskiej. Diecezjalny Dzień Chorego.
 18 VII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 20 – 26 VII: XV Festiwal Życia.
 26 VII: Odpust parafialny ku czci św. Anny.
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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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