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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Sympatyków naszego Sanktuarium!

Najświętsze Serce Jezusa, które szczególnie czcimy
w czasie nabożeństw czerwcowych i w pierwsze piątki
miesiąca, „odsłania skarby miłości i łask, dla tych osób,
które Mu się poświęcają i ofiarują”.

Są to słowa

zanotowane przez św. Małgorzatę Marię Alacoque –
skromną wizjonerkę i wielką propagatorkę kultu Serca
Jezusowego.
Poświęcić

się

Sercu

Jezusa,

to

świadomie

i całkowicie wyrzec się grzechu, uwodzicielstwa zła
i szatana oraz nieodwołalnie oddać się Sercu Jezusa,
w odpowiedzi na Jego miłość. Poprzez ten akt – stający się
stałą dyspozycją człowieka – odnawia się i pogłębia
chrzcielne oddanie Bogu. Jezus zapewnił św. Małgorzatę,
że „letni chrześcijanie, jeżeli będą czcić Serce Jezusa
i Jemu się poświęcą, staną się gorliwi, a gorliwi szybciej
dotrą do wielkiej doskonałości”.
Ofiarować się Sercu Jezusa, to bezinteresownie dać
Panu wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże, łącząc
je z intencjami, w jakich sam Chrystus, na ołtarzu, się
ofiaruje. To staranie, by nie czynić niczego, co byłoby
sprzeczne z Bożą miłością i zagrażało osobistemu
zbawieniu. Ofiarować się winniśmy za Ojca Świętego, Kościół, za nawrócenie grzeszników…
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Motywem

poświęcenia

się

i

ofiarowania

winno

być

zadośćuczynienie

i wynagrodzenie Miłosiernemu Bogu ze grzechy własne i całego świata, ratując w ten sposób
grzeszników od zguby wiecznej.
Uciekajmy się do Najświętszego Serca Jezusowego, Jemu się powierzajmy, posłusznie
wypełniając zbawienne pragnienia Boga.

Rekolekcje przed sakramentem święceń
Dwunastu Diakonów, z Wyższego
Seminarium Duchownego w Siedlcach,
przeżywało

u

stóp

Matki

Bożej

Kodeńskiej rekolekcje przygotowujące do
przyjęcia sakramentu święceń, w stopniu
prezbitera.
w dniach

Rekolekcje
od 6 do 12

odbyły

się

czerwca br.

i animował je ks. Maciej Majek – ojciec
duchowny seminarium siedleckiego.
Diakoni,
i podniosłym

w

skupieniu

oczekiwaniu,

radośnie

przeżywali ten szczególny czas, który
zakończyli

uroczystą

Mszą

św.

przeżywaną, wraz z pielgrzymami, w
bazylice

kodeńskiej.

Liturgii

przewodniczył ojciec duchowny, a Słowo
Boże wygłosił, przedstawiciel kustoszy
sanktuarium – o. Mirosław Skrzydło OMI.
Eucharystia

była

sprawowana

w przededniu przyjęcia święceń. Na jej
zakończenie ordynandzi, klęcząc przed
cudownym

wizerunkiem

Kodeńskiej,

powierzyli

kapłańskie

życie

Maryi,

Madonny
całe

swe

odmawiając

uroczysty akt zawierzenia.
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Radujemy się tak dużą liczbą neoprezbiterów i zapewniamy o modlitewnym
wsparciu przed tronem Maryi – Pani Podlasia.

Kodeński Kalendarz Misyjny na 2016 rok
Ukazała się piąta edycja Kodeńskiego
Kalendarza Misyjnego.
Będzie on rozprowadzany w księgarniach
naszego sanktuarium, ale też w czasie akcji
kalendarzowych, na które Misjonarze Oblaci M. N.
wyjadą do okolicznych parafii, by w ten sposób
promować sanktuarium, a przede wszystkim
animować

misyjnie

wspólnoty

parafialne,

opowiadając o misjach. Dochód ze sprzedawanych
kalendarzy będzie wsparciem działalności misyjnej
naszej rodziny zakonnej.
Pierwsze niedzielne wyjazdy już w lipcu.
Co niedzielę nasi ojcowie – często z pomocą braci
zakonnych

–

odwiedzą

parafie,

do

których

zaproszą nas ich proboszczowie. Mamy nadzieję,
że zaproszeń nie zabraknie do adwentu! 
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Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji Oblackich
Rokrocznie

Prokura

Misyjna Misjonarzy Oblatów
M. N. z Poznania organizuje –
w

12

miejscach

Polski

Regionalne Zjazdy Przyjaciół
Misji.

Wpisują

się

one

w program animacji misyjnej
Przyjaciół

Misji,

duchowo

i

którzy

materialnie

wpierają działalność misyjną
naszego

Zgromadzenia.

Prokura – w ramach tej formacji – prowadzi także, między innymi: rekolekcje zamknięte dla
Przyjaciół Misji, „Misyjne Wakacje z Bogiem” dla młodzieży, „Misyjne Warsztaty dla
Zelatorów”…
Zwykle w drugą niedzielę czerwca Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji odbywa się
w Sanktuarium w Kodniu. Tego roku wypadł on 14. czerwca. W zjeździe uczestniczyli
Przyjaciele Misji z Lubartowa, Siedlec, Tychów, Lublina, Białej Podlaskiej, Międzyrzeca
Podlaskiego, Terespola, Piszczaca i okolicznych miejscowości. Przyjaciele Misji z Kodnia nie
tylko uczestniczyli w spotkaniu, ale – jako gospodarze – przyczynili się do jego organizacji
i przeprowadzenia.
Pół godziny przed sumą,
uczestnicy zebrali się w bazylice
kodeńskiej

na

różańcu,

wspólnym
odmawianym

w intencji misji i misjonarzy,
w różnych
posługują

językach,

którymi

się

głosiciele

samo

południe,

Ewangelii.
W

została odprawiona uroczysta
Eucharystia pod przewodnictwem o. Bernarda Briksa OMI kustosza kodeńskiego
sanktuarium, który – witając przybyłych – podkreślił, że: „Spotykamy się jako wielka,
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poszerzona Rodzina Oblacka, w której wszyscy – zarówno
Misjonarze jak i Przyjaciele Misji – przejęci są wypełnieniem
słów

Jezusa:

„Idźcie

i

nauczajcie

wszystkie

narody!”.

Eucharystię koncelebrowali: misjonarz z Gari – Gombo
w Kamerunie – o. Alojzy Chrószcz OMI (jest na misjach 37
lat), który wygłosił Słowo Boże, a także byli misjonarze „ad
gentes”: dyrektor Prokury Misyjnej o. Marian Lis OMI (który
31 lat pracował na Madagaskarze), o. Franciszek Chrószcz
OMI (rodzony brat o. Alojzego, który 8 lat pracował
w Kamerunie, a następnie 16 lat na Madagaskarze),
o. Stanisław Jankowicz OMI (37 lat pracował w Kamerunie),
o. Mariusz Bosek OMI (7 lat ewangelizował w Urugwaju) oraz o. Henryk Stempel OMI,
który przez ponad 60 lat głosił Słowo Boże, jako rekolekcjonista w Polsce, a dziś posługuje
w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Po Mszy św. był czas na wspólny
posiłek
o godz.

i

chwile
14:00

wytchnienia.

miało

miejsce

Następnie
spotkanie

formacyjne w czasie którego przemawiali
obecni na zlocie misjonarze.
Zgrupowanie zakończyło się o godz.
16:00 nabożeństwem do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
W spotkaniu, które odbyło się w upalne popołudnie, uczestniczyło około 250 osób.
Wszyscy rozjechali się do domów uduchowieni, umocnieni, zadowoleni i… z lekka opaleni!

„Odpust na Placencji”
„Placencja”

to

zabytkowy

zespół pałacowy, w północnej części
Kodnia

(od

strony

Terespola),

w skład którego wchodzą: pałac
i oficyna z połowy XVIII stulecia,
drewniany dworek z około 1930
roku oraz park z aleją lipową
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z drugiej połowy XIX wieku. Początkowo (koniec
XVII wieku) był tu zespół domków, wzorowanych
na eremach kamedułów, w którym Jan Fryderyk
Sapieha osadził Jezuitów. Pod koniec XVIII wieku
Elżbieta z Branickich Sapieżyna wybudowała pałacyk, który służył jako letnia rezydencja
Sapiehów.
Wielokrotnie pałacyk był przebudowany. W czasie II Wojny Światowej został
częściowo zbombardowany. Po wojnie – w ocalałej części – władze komunistyczne
ulokowały „porodówkę”. Przed 25 laty kodeński
proboszcz o. Karol Lipiński OMI podjął trud
odzyskania i odbudowy zniszczonego pałacyku,
z

przeznaczeniem

na

„schronisko”

dla

samotnych, starszych kobiet, zamieszkujących
okolice Kodnia. Obecnie w pałacyku mieści się
Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,
mogący przyjąć 25 pensjonariuszek.
W domu tym mieści się kaplica, w której
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posługują Misjonarze Oblaci M. N. Jest ona dedykowana św.
bratu Albertowi. W niej – obok tabernakulum z Najświętszym
Sakramentem – wystawione są relikwie Świętego Patrona,
dlatego dzień liturgicznego wspomnienia św. brata Alberta
Chmielowskiego

(16.

VI)

jest

świętem

całego

domu

(mieszkańców, pracowników i administracji).
Tego dnia proboszcz parafii kodeńskiej o. Bernard Briks
OMI odprawił uroczystą Mszą św. i wygłosił płomienne kazanie,
w czasie którego wskazywał na paradoks historii: „niegdyś w tym
miejscu ludzie przychodzili na świat – rodzili się, a dziś odchodzą z tego świata – umierają”. Mówił
też o konieczności miłowania Boga, a nie
mamony. Zachęcał do tego, by być dobrym,
jak miłosierny, święty brat Albert.
Po Eucharystii wszyscy uczestnicy
spotkali się przy stole, by spożywając
świąteczny obiad radować się wspólnie
z dzieła,

które

od

lat

służy

lokalnej

społeczności, pod tak zacnym patronatem.

IV Pielgrzymka Leśników do M. B. Kodeńskiej
W sobotę, 20. czerwca br. o godz. 10:30, przed bazylią kodeńską zaczęło zielenieć, za
sprawą – gromadzących się licznie w galowych mundurach – Pracowników Lasów
Państwowych, którzy uczestniczyli w IV Pielgrzymce Leśników Podlasia i ich Rodzin do
Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej „Królowej Podlasia”.
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Udział w niej wzięli: Dyrektor
Regionalny

Dyrekcji

Lasów

Państwowych w Lublinie Jan Kraczek,
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Franciszek

Jerzy

Przewodniczący
Bialskiego

Rady

Łowczy
Związku

Okręgowy
Łowieckiego

Powiatu

Mariusz

Przedstawiciel
Biała

Stefaniuk,

Podlaska

Filipiuk,

Prezydenta

Miasta

Gabriela

Janicka,

Polskiego
Roman

Laszuk, Wójt Gminy Kodeń Jerzy
Troć. Obecni byli przedstawiciele
Straży

Granicznej,

Służby

Więziennej, Straży Pożarnej, Policji.
Przybył

też

ks.

Jan

Grajko

–

proboszcz prawosławnej parafii św.
Michała Archanioła w Kodniu.
O ustalonej godzinie, leśnicy z rodzinami
przemaszerowali na Kalwarię, by w kościele Ducha
Świętego,

uczestniczyć

w

Eucharystii,

której

przewodniczył o. Roman Nisiewicz OMI.
Sumista

w

homilii

nawiązał

do

nowej

encykliki papieża Franciszka „Laudate si’ ”, która

mówi o wspólnej trosce o dom, jaki
stanowi cały system ekologiczny,
w jakim żyjemy. Kaznodzieja ukazał
związek pracy leśników z ekologią,
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do

której

obrony

wzywa

papież. Zachęcał do radosnej
służby

stworzeniu

nadziei

pracy

i

dla

pełnej
dobra

człowieka.
Eucharystię

uświetnili

sygnaliści myśliwscy, którzy
utworzyli

sześcioosobowy

zespół muzyczny, przydający
liturgii klimatu leśnego.
Po

Mszy

z rodzinami

świętej,

przeszli

na

leśnicy
tereny

rekreacyjne przy kodeńskiej kalwarii,
by tam uczestniczyć w tradycyjnym
spotkaniu i myśliwskim poczęstunku.
Organizatorami pielgrzymki do
Kodnia byli: kustosze sanktuarium,
Regionalna
Państwowych

Dyrekcja
w

Lasów
Lublinie

i Nadleśnictwo Chotyłów.
Około godziny 16:00 pielgrzymi
rozjechali się do swoich domów. W pielgrzymce wzięło udział około 200 osób.
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Zjazd Regionalistów Lubelszczyzny
Wojewódzka
Towarzystw

Rada
Regionalnych

w Lublinie,

Wojewódzki

Ośrodek

Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo
Przyjaciół Kodnia zorganizowały –
pod

honorowym

patronatem

Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira

Sosnowskiego

i

Wójta
Gminy Kodeń Jerzego Trocia – XIII Zjazd
Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny,
który miał miejsce, w dniach 19 – 21
czerwca 2015r., w Domu Pielgrzyma
w Kodniu. Hasło tego spotkania brzmiało:
„Sakralna kultura materialna w małej
Ojczyźnie”. Uczestniczyło w nim 80 osób.
Zjazd rozpoczął się od oficjalnych

wystąpień

Przewodniczącego

WRTR

prof. dra hab. inż. Sławomira Partyckiego,
Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka,
Marszałka
Wójta

Województwa

Gminy

Kodeń

Lubelskiego,
i

Prezesa

Towarzystwa Przyjaciół Kodnia Jacka
Malarskiego.
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Także w pierwszym dniu

odbyło

Zjazdu

się

wręczenie

odznaczeń, nagród i dyplomów.
Spośród

działaczy

Towarzystwa

Kodnia

honorowymi

Przyjaciół
dyplomami

"Zasłużony

Województwa

dla

Lubelskiego”

wyróżnieni zostali: Jacek Malarski –
prezes TPK oraz Dominik Nazaruk – wiceprezes TPK. Dyplomy Uznania od Marszałka
Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego otrzymali: Iwona Hordyjewicz,
Zbigniew Gwardiak i Andrzej Kulupa. Członek – założyciel TPK, a także radny Gminy
Kodeń Józef Tymoszuk udekorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W

dalszej

części

na

program Zjazdu złożyły się:
referaty związane z hasłem
przewodnim,

Walne

Zgromadzenie, wybory władz
WRTR,

zwiedzanie

sanktuarium M. B. Kodeńskiej,
Kodnia,

cerkwi

neounickiej

w Kostomłotach i monastyru
prawosławnego w Jabłecznej.
Spotkanie zakończyła niedzielna Msza św., której przewodniczył proboszcz i kustosz
sanktuarium M. B. Kodeńskiej o. Bernard Briks OMI.
Zjazd ubogaciły imprezy towarzyszące. W piątkowy wieczór, w bazylice kodeńskiej,
Kwartet Męski Filharmonii im. H.
Wieniawskiego w Lublinie przedstawił
Muzyczną opowieść o żołnierzach II
Korpusu Polskiego w 45. rocznicę
śmierci

gen.

„W cieniu

maków

W piątek,

po

Pielgrzyma,
zespołu

Władysława

czerwonych.”

kolacji,

wieczór

śpiewaczego

Andersa:

w

Domu

umilił

występ

„Jarzębina”
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z Zabłocia. Zaś w niedzielę, po Sumie, uczniowie Zespołu szkół w Kodniu, zaprezentowali
widowisko słowno – muzyczne: „W wiejskiej chacie”.

Prezbiterium bazyliki gotowe!
Po półrocznej, intensywnej pracy, firma
„Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip
A Filip s. c.” z siedzibą w Rzeszowie, zakończyła
rekonstrukcję prezbiterium renesansowej bazyliki
św. Anny w Kodniu.
Podziwiając efekty pracy artystów, warto
zwrócić uwagę, że prezbiterium – w swym
wystroju – zbliżone jest do pierwotnej wersji
z XVII wieku, kiedy to – z inicjatywy księcia
Mikołaja Piusa Sapiehy – wybudowano kościół.
Z

upływem

lat,

kolejne

remonty

„zacierały” oryginalną wersję. Najbardziej drastyczne zmiany dotknęły obiekt po powstaniu
styczniowym, kiedy to w 1875 roku, na mocy
ukazu

carskiego,

kościół

zamieniono

na

cerkiew, przebudowując jego wnętrze oraz
burząc wierzę, by w jej miejscu wybudować
„cebulasty chełm”. Taki stan rzeczy trwał do
1917 roku, kiedy wyznawcy prawosławia
opuścili zawłaszczony dom Boży. Ale dopiero
w 1927 roku, gdy przybyli do Kodnia
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Misjonarze Oblaci M. N., aktualni kustosze sanktuarium, podjęto działania adaptacyjne,
pozwalające przywrócić świątyni jej dawny charakter. Ówczesne prace, choć mające wielkie
rozmiary, okazały się niewystarczające, by przywrócić świątyni wcześniejszy blask.

Tegoroczne zaangażowanie pozwoliło, nie tylko
odsłonić przepiękną sztukaterię sklepienia prezbiterium,
odtworzyć

dawną

barwę

zabytkowy

ołtarz

oraz

oświetlenie.

Kodeńskim

ścian,
okna,

ale
a

też

odnowić

także

Siostrom
wdzięczni

wymienić

Karmelitankom
jesteśmy

podjęcie

za

żmudnego

dzieła, ułożenia na nowo
i uzupełnienia

wotów,

pozostawionych
w sanktuarium

przez

pielgrzymów, jako materialny dowód wdzięczności Maryi za
doznane

łaski.

Tablice

w odnowionych gablotach.
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Piękno, jakie prezbiterium bazyliki zyskało, po przeprowadzeniu renowacji, skłania
nas, by działania kontynuować. Przymierzamy się, by – po złapaniu oddechu – podjąć się
odnowienia kolejnej części świątyni, jaką jest dawna kaplica M. B. Kodeńskiej.

Odpust ku czci Matki Bożej Kodeńskiej
i Diecezjalny Dzień Chorego
„W

komunii

i Zmartwychwstałym
hasłem

z

Panem!”

przeżywaliśmy,

2.

Cierpiącym
–

pod

takim

lipca

2015

roku,

Diecezjalny Dzień Chorego, który tradycyjnie
zbiega się ze świętem Matki Bożej Kodeńskiej.
Już od godzin porannych wierni gromadzili
się w bazylice, by
powitać

Maryję

śpiewem Godzinek
o

Niepokalanym

Poczęciu N. M. P.
Długa

kolejka

wiernych ciągnęła się przed południem przez Rynek, by
każdy z pątników, mógł spojrzeć w twarz Kodeńskiej
Madonny i obejść na kolanach ołtarz z Jej cudownym
wizerunkiem.
W ciągu całego dnia
odprawiono trzy Msze św.
w bazylice, na których Słowo
Boże

głosił

o.

Krzysztof

Ziętkowski OMI z Poznania.
Centrum

obchodów

odpustowych
Suma,

stanowiła

sprawowana

przewodnictwem

pod

biskupa

Kazimierza Gurdy – Pasterza
diecezji siedleckiej.
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Poprzedziło ją odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz procesja Maryjna z
bazyliki do ołtarza Polowego przy kościele Świętego Ducha.
W czasie Sumy, Biskup
Diecezjalny

wygłosił

homilię,

w czasie której ukazał Maryję jako
tę,

która

zabiega

o

jedność.

Wskazał, że tu w Kodniu „modlili
się, przed Jej obrazem, wszyscy
uczniowie

Jezusa:

Grekokatolicy,

Katolicy,

Prawosławni”.

Mówił, że dziś – w czasach
rozbicia i indywidualizmu
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– szczególnie potrzeba nam
jedności.

A

i zachowanie
będzie,

budowanie
jej

gdy

możliwe

w

Maryi

dostrzeżemy wzór: pokory –
czyli

prawdy

o

sobie

i rzeczywistości, mądrości –
pomagającej

podejmować

właściwe

decyzje

i współcierpienia

–

jako
sposobu budowania jedności. Biskup ukazał, między innymi ,
przykład włoskiego Sługi Bożego Fausto Gei, który umierając
jako czterdziestodwulatek, przed śmiercią napisał do innych
cierpiących: „Przyjmijcie chorobę, jako środek na drodze
zbawienia. Nie oddawajcie się zbytnim skargom. Ofiara
złożona

Bogu,

aby

była

całkowita

musi

być

wspaniałomyślna i bez żalu. Żegnam was wszystkich bardzo
serdecznie i czekam na spotkanie z wami w niebie”. Po Mszy
miało miejsce nabożeństwo, zakończone błogosławieństwem
lourdzkim, udzielonym przez Pasterza Diecezji licznie
zebranym chorym.
Następnie,
w procesji, odprowadzano
do

bazyliki

obraz

Madonny Kodeńskiej.
Szacuje

się,

w uroczystościach

że

wzięło

udział 7 tysięcy wiernych,
którym towarzyszyli ich
duszpasterze.
pielgrzymów

Wśród
było

zorganizowanych

35
grup

autokarowych.
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Przez

cały

czas

trwania

uroczystości, oblegane były konfesjonały,
by

oczyściwszy

się

z

grzechów,

pojednani pielgrzymi mogli dostąpić
łaski odpustu zupełnego. Dzięki temu,
Kościołowi

Siedleckiemu

świętości. Oby na długo! 
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Zmarł brat Jan Szczęch OMI
Dnia 3. czerwca br., w naszym kodeńskim klasztorze,
przeżywszy 84 lata, zmarł brat Jan Szczęch OMI.
Urodził się 15. grudnia 1930 roku w Raniżowie,
w powiecie kolbuszowskim, jako syn Jeremiego i Zofii zd.
Kazior.

Tam

ukończył

Szkołę

Ludową.

Pochodził

z wielodzietnej rodziny, którą dosyć wcześnie opuścił, udając się
na Kujawy, do pracy na gospodarstwie, niedaleko Żnina, by
zarabiając siebie utrzymać i wspierać pozostałych w Raniżowie
bliskich, którzy – jak wiele rodzin w powojennej Polsce –
cierpieli niedostatek.
Właściciel gospodarstwa, na którym pracował mody Jan,
zauważył, prócz wielkiej pilności, jego pobożność i postanowił
zawieźć młodzieńca na odpust do Sanktuarium Maryjnego
w Markowicach

k.

Strzelna,

gdzie

mieli

swój

klasztor

Misjonarze Oblaci M. N. Po zaznajomieniu się z tym
zgromadzeniem Jan postanowił wstąpić do niego, by służyć
Panu Bogu jako brat zakonny.
Skończywszy 18 lat, rozpoczął postulat w klasztorze
w Markowicach, gdzie odbył całą formację przygotowującą do
życia konsekrowanego i posługi brata zakonnego.
W markowickim klasztorze, z dala od rodzinnej
Małopolski, przeżył – jako młody zakonnik – 9 lat. Następnie
przełożeni skierowali go, na rok, do Grotnik k. Łodzi. Kolejne
dwa lata posługiwał na Świętym Krzyżu k. Kielc. Na tych
dwóch placówkach pracował jako ogrodnik. Późniejszym
domem, przez cztery lata, był klasztor w Obrze k. Wolsztyna,
gdzie pracował jako gospodarz. I w końcu, w 1963 roku, przybył
do Kodnia, gdzie przeżył 52 lata, pracując jako: gospodarz,
ogrodnik, pomocnik ekonoma, pszczelarz…
Brat Jan był tytanem pracy. Potrafił zjednywać sobie
ludzi,

znajdując

przyjaciół

także

wśród

wyznawców

prawosławia – co przed laty, nie było taką oczywistością. Ponad
półwieczne przebywanie w Kodniu uczyniło z Niego świadka
przemian zachodzących w sanktuarium i w gminie. Znał
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wszystkich, przez wszystkich był znany i ceniony za swą pracowitość, kompetencję i życzliwość.
Kochał życie, był ciekawy świata. Mając 82 lata, odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Ostatnie

dwa

lata

jego

ziemskiej wędrówki coraz bardziej
ograniczała

postępującą

choroba

nowotworowa. Choć rwał się do
pracy, miał coraz mniej sił, częściej
bywał w szpitalu, więcej czasu
odpoczywać

musiał
z trudem

rezygnując

w
nie

pokoju
tylko

z pasjonującej go pracy w pasiece,
ale i ze spacerów.
Gdy

przed

tygodniem

wrócił ze szpitala, nie wstawał
z łóżka,

coraz

mniej

mówił,

z trudem poruszał się, tracił apetyt
i siły. Przez cały czas był ktoś przy
nim, by czuwać, usłużyć, pomóc…
W środę, 3. czerwca, gdy
zbliżała się Godzina Miłosierdzia,
zgromadzeni wokół łóżka brata
Jana

zakonnicy

i

świeccy

pracownicy klasztoru odmawiali
Koronkę

do

Miłosierdzia,
z gromnicą

brat
w

zakończył
wędrówkę

Bożego
ręku

–
–

ziemską
do

Domu

Ojca.
Dzień

przed

pogrzebem, w godzinach
wieczornych,

do

cmentarnej kaplicy Św.
Wawrzyńca

przybyli

parafianie, by odmówić
za zmarłego Różaniec. Podobnie modlitwa różańcowa, w kaplicy klasztornej, poprzedziła uroczystości
pogrzebowe.
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5. czerwca przeniesiono
z klasztoru do bazyliki doczesne
szczątki zmarłego brata Jana,
gdzie

o

godz.

13:00,

przewodnictwem

pod
ojca

prowincjała Antoniego Bochma
OMI,

została

odprawiona

Eucharystia za zmarłego.
Oprócz

licznie

przybyłej rodziny i wiernych,
we Mszy świętej uczestniczyło
4 kapłanów diecezjalnych oraz
Misjonarze Oblaci M. N. (13
ojców, 1 diakon, 8 braci, 3
nowicjuszy).

Słowo

Boże

wygłosił o. Józef Czernecki OMI
– ekonom domu kodeńskiego.
Kondukt
kwaterę

pogrzebowy,
oblacką

parafialnego,

na

cmentarza
poprowadził

o. Bernard Briks OMI – superior
miejscowej wspólnoty zakonnej.

20

Biuletyn Kodeński

5(35)2015

Zmiany personalne w kodeńskim klasztorze
Zwykle koniec roku szkolnego to czas zmian placówek w Polskiej Prowincji
Misjonarzy Oblatów M. N. Zmiany te wchodzą w życie 1. lipca każdego roku.
Jak wcześniej informowaliśmy o. Józef Czernecki, zamianowany ekonomem
prowincjalnym, zostaje przeniesiony do klasztoru w Poznaniu. Dotychczasowy wikariusz
parafii św. Anny w Kodniu o. Michał Hadrich został mianowany proboszczem w parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej w Lublińcu – Kokotku, zaś o. Stanisław Jankowicz,
dotąd pracujący w duszpasterstwie pielgrzymów, został przełożonym wspólnoty
w Lublinie. Odchodzi z Kodnia także brat Wiesław Ratajczak, który w Poznaniu będzie
asystentem ekonoma prowincjalnego.
Obediencję (dekret posłuszeństwa) do Kodnia otrzymali: o. Damian Dybała
zamianowany proboszczem parafii św. Anny i kustoszem sanktuarium, a także dyrektorem
Domu Pielgrzyma oraz ekonomem klasztoru. O. Ryszard Sierański, który będzie

w

sanktuarium duszpasterzem pielgrzymów, kleryk Sławomir Ćwikliński będzie posługiwał
jako pomoc duszpasterska oraz bracia Jarosław Łyskawka i Rafał Dąbkowski.
Po zmianach osobowych oblacka wspólnota w Kodniu liczy 17 zakonników (10
prezbiterów, 6 braci i 1 kleryka.

Nowy Proboszcz i Kustosz w Kodniu
Jak wyżej wspomnieliśmy, nowym proboszczem parafii św. Anny w Kodniu oraz
kustoszem sanktuarium prowincjał o. Antoni Bochm OMI zamianował O. Damiana Dybałę
OMI.
O.

Damian

pochodzi

z Lublińca

(diecezja

gliwicka).

Urodził się w 1977 roku. Po szkole
podstawowej uczył się w Niższym
Seminarium

Duchownym

w

Markowicach. Gdy zdał maturę,
wstąpił do nowicjatu Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej na
Świętym Krzyżu, a następnie odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze,
które – 23. czerwca 2003 roku – zwieńczyły święcenia kapłańskie, otrzymane z rąk
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego.
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Po święceniach przeznaczono go do posługi wikariuszowskiej w Kędzierzynie
Koźlu, gdzie duszpasterzował dwa lata. Następnie przez rok pracował jako misjonarz
w Urugwaju. Po powrocie do Polski przez pół roku był rekolekcjonistą w Laskowicach
Pomorskich, a następnie – przez cztery lata – wikariuszem w Iławie. Po tym czasie, na dwa
lata, został rektorem kościoła i spowiednikiem nowicjuszy na Świętym Krzyżu. Przez
ostatnie trzy lata posługiwał jako wikariusz w Katowicach, gdzie był odpowiedzialny za
Neokatechumenat, Odnowę w Duchu Świętym, scholę
dziecięcą, Wspólnotę Duchowej Adopcji, jednocześnie był
asystentem kościelnym Domu Wspólnoty Dobrego Pasterza
oraz

duszpasterzem

dzieci

i

katechetą

w Liceum

Ogólnokształcącym.
Dotychczasowy proboszcz i kustosz O. Bernard Briks
OMI pozostanie w Kodniu i nadal będzie pełnił posługę
superiora wspólnoty zakonnej, będzie także rekolekcjonistą
i duszpasterzem pielgrzymów.

Odwiedzili sanktuarium
Od 25. maja br. – bo wtedy
ukazał się nasz ostatni Biuletyn – do
dzisiaj, w Sanktuarium roiło się jak
w pszczelim ulu. Pielgrzymów było
tak wielu, że trudno zliczyć. Dla
porządku podjęliśmy się tego dzieła i
wyszło, że Matkę Bożą odwiedziło 226
grup zorganizowanych, w tym 34
zatrzymały się na nocleg w Domu
Pielgrzyma. Wśród nocujących było 9
grup rekolekcyjnych: Warszawa (50
os.), Rodziny przy Duszpasterstwie
Ojców Pijarów w Krakowie (25 os.),
Katolickie
Christiana”

Stowarzyszenie
archidiecezji

„Civitas
lubelskiej

i białostockiej (45 os.), Powołaniowe
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Misjonarzy

Oblatów

M.

N.

(12

os.),

Wspólnota

Chrystusa

Zmartwychwstałego „Galilea” z Lublina (70osób), Diakoni diecezji siedleckiej (12 os.),
Liderzy Odnowy w Duchu Świętym z Lublina (20os.), Kościół Domowy diecezji Bydgoskiej
(160 os.) .
Najczęściej pielgrzymi przybywali z duszpasterzami, ale kapłani pielgrzymowali też
indywidualnie. Msze św. przed cudownym obrazem Madonny Kodeńskiej sprawowało 235
księży.
Koniec roku szkolnego to – w większości parafii – czas po Pierwszej Komunii Świętej,
dlatego w czerwcu bardzo wiele grup stanowiły parafialne pielgrzymki dziękczynne dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodzin.
Pięknym znakiem było też przybycie po święceniach prezbiteratu Neoprezbiterów
diecezji siedleckiej, którzy – wraz z Maryją – modlili się na jednej z pierwszych przez siebie
sprawowanych Mszy, powierzając Matce Kapłanów swoje kapłańskie życie i posługiwanie.

Zapowiedzi wydarzeń:
 18 VII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. Rozpoczęcie o godz. 20:30.
 20 – 26 VII: XV Festiwal Życia.
 26 VII: Odpust parafialny ku czci św. Anny.
 14 – 15 VIII: Główny odpust ku czci Wniebowzięcia N. M. P.
 22 VIII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne. 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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