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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Sympatyków naszego Sanktuarium!

Lato, to w Kodniu szczególny czas Matki Bożej,
wtedy bowiem mają miejsce największe uroczystości
związane

z

naszą

Madonną.

Na

początku

lipca

obchodzimy święto patronalne sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej – Matki Jedności, połączone z Diecezjalnym
Dniem Chorego. W środku wakacji jest wielki odpust,
w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, i na koniec kanikuły
świętujemy odpust Jej Narodzenia.
Na każdym z tych odpustów radujemy się
obecnością

Pasterzy

siedleckiej.

Wraz

z

Kościoła,
wiernymi

także

spoza

licznie

diecezji

przybywają

duchowni, którzy mają okazję nie tylko uczcić Maryję,
pomóc w szafowaniu sakramentami, ale i spotkać się
w kapłańskiej wspólnocie.
Wierni nie mogący w te dni przybyć do Kodnia – z powodu choroby, starości, czy
zajmujących obowiązków – mają możliwość uczestnictwa w obchodach za pośrednictwem
Katolickiego Radia Podlasie z Siedlec, które niezawodnie jest wtedy z nami.
Oprócz tych uroczystości wiele dzieje się w sanktuarium, czego świadectwem jest
treść aktualnego Biuletynu. Nie chcemy, by był on zbyt opasły, dlatego – mimo że jest „sezon
ogórkowy” – wydajemy go częściej niż zazwyczaj.
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IX Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny
3. lipca br. – po raz
dziewiąty

–

odbył

kodeńskiej

się,

na

kalwarii,

Nadbużański

Integracyjny

Festiwal Muzyczny. Honorowy
patronat

nad

Festiwalem

sprawował wójt gminy Kodeń
Jerzy Troć.
Podczas

radosnego

widowiska można było obejrzeć
25 występów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów
Samopomocy,
Domów

Ośrodków
Pomocy

Wsparcia,
Społecznej,

Specjalnych

Ośrodków

Wychowawczych

z

województwa

lubelskiego.
O

godz.

10:00

nastąpiło

otwarcie Festiwalu, od godz. 10:30 do
15:00 miał miejsce przegląd solistów
i zespołów, zakończony wręczaniem
dyplomów i nagród.

Figura Michała Archanioła
w sanktuarium
7. i 8. lipca przebywała w bazylice kodeńskiej
kopia cudownej figury Michała Archanioła z góry
Gargano, której peregrynację prowadzą Księża Michalici.
Koordynator peregrynacji ks. Rafał Szwajca CSMA,
w czasie powitania mówił, że w naszej rzeczywistości
funkcjonują różne znaki. Są znaki dobra, takie jak
przydrożny krzyż, święty obraz, ale coraz więcej jest też
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znaków zła, wrogości. Nasza parafia
przyjmuje

figurę

Michała

Archanioła,

która jest znakiem wiary w istnienie bytów
duchowych. One są wyrazem miłości
Boga, bo – posłuszne woli Najwyższego –
przekazują nam zbawienne natchnienia,
otaczają

ludzi

opieką,

pomagają

im

w walce duchowej.
Religijne przeżycie, towarzyszące
obecności figury, możliwe było dzięki „Kościołowi Domowemu” diecezji bydgoskiej,
którego członkowie odbywali w naszym sanktuarium – pod przewodnictwem ks. Tomasza
Owczarka z Łodzi – tygodniowe rekolekcje. To oni,
w programie duchowych ćwiczeń, zapragnęli oddać
w opiekę Wodzowi Niebieskiemu swoje rodziny,
i tak zrodził się pomysł sprowadzenia posągu.
Proboszcz kodeńskiej parafii, dowiedziawszy
się o tym, poprosił rekolektantów, żeby zgodzili się
czuwanie przy figurze poprowadzić w kościele, by
beneficjentami wizyty szczególnego Przybysza mogli
stać się również kodeńscy parafianie i goście.
Pierwszego dnia, o godz. 15:00, figura została
wprowadzona do bazyliki, po czym sprawowano
Eucharystię i nieszpory o Aniołach. Wieczorem
odbyło się nabożeństwo w czasie
którego,

w sposób

modlono

się

szczególny,

o

uzdrowienie

i uwolnienie

z nałogów.

Zakończyło

się

ono

procesją

z figurą

dróżkach

kalwarii

po

i Apelem

Jasnogórskim.

Następnie, przez całą noc, dorośli
członkowie
Domowego”

„Kościoła
oraz

parafianie

czuwali na modlitwie.
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Drugiego dnia, w godzinach
porannych

odśpiewano

o Aniołach

i

Godzinki

Jutrznię
ku

czci

Michała Archanioła. O godz. 15:00
rozpoczęła się Eucharystia kończąca
nawiedzenie,

podczas

odnowiono

której

przyrzeczenia

małżeńskie i

nałożono wiernym

szkaplerz Michała Archanioła, po
czym pożegnano figurę.
Proboszcz parafii św. Anny, o. Damian Dybała OMI,
z wielką radością przeżywał peregrynację, która przypadła na
początek jego pasterskiej posługi w Kodniu. Jak powiedział,
była ona okazją, by zawierzyć Jego służbę tak wielkiemu
Orędownikowi i Obrońcy. W sposób szczególny oddał opiece
Michała Archanioła parafian, zwłaszcza uwikłanych w niewolę
grzechów i nałogów.
Figura

z

Kodnia

powędrowała

w Woskrzenicach pod Białą Podlaską.

XIV Festiwal Życia
W dniach od 20. do 26.
lipca br. odbył się Festiwal Życia,
który

młodzież

przeżywała

z całej
pod

Polski
hasłem

wpisującym się w Rok Życia
Konsekrowanego:

„Kompania

braci i sióstr”. Podtytuł objaśnia
koncept

spotkania:

Poznaj

świętych zakonników! W czym są
podobni do nas? Kompania nie
ruszy bez ciebie!

4

do

parafii

Biuletyn Kodeński

6(36)2015

Po raz czternasty zjazd w
Kodniu

zorganizowało

oblackie

duszpasterstwo młodzieży NINIWA.
Na

tygodniowe

zgrupowanie

składały się: modlitwy, nabożeństwa,
konferencje,

w

zgodnie

ideą

młodzież

świętych zakonników (Matka
Teresa z Kalkuty, Augustyn,
Maksymilian

Kolbe,

Edyta

Stein, Eugeniusz de Mazenod).
Był

też

czas

na

sportowe,
(bębniarskie,
języka

zajęcia

warsztaty
dziennikarskie,
migowego,

fotograficzne,

łucznicze,

ewangelizacyjne, szermiercze,
rękodzieła, podstaw survivalu, cyrkowe,
tańców

dworskich,

piłkarskie,

animacji

kultury i czasu wolnego), prace w grupach,
piesza pielgrzymka do neounickiej cerkwi
św. Nikity w Kostomłotach…
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czasie

których

–

przewodnią

–

poznawała

sylwetki
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Gośćmi
tegorocznego
ks. Łukasz
o. Adam

specjalnymi
Festiwalu

Walaszek
Szustak

z

OP;

byli:
Katowic;
dr

hab.

filozofii, politolog Aleksander Bańka;
Robert Cudzich muzyk, kompozytor
z

New

Life’m

oraz

wikariusz

prowincjalny o. dr Marian Puchała
OMI z Poznania.
Wieczory, po upalnym dniu – wymagającym wysiłku duchowego i intelektualnego –
młodzi spędzali nie mniej intensywnie, oglądając film,
sztukę teatralną, pokazy rycerskie Chorągwi Rycerstwa
Ziemi

Sandomierskiej,

uczestnicząc

w modlitwie

o uzdrowienie i koncercie uwielbienia.

Spotkania
festiwalowe

odbywały

się w kościele Świętego
Ducha oraz na terenach
rekreacyjnych
kodeńskiej

przy
kalwarii,

gdzie

znajdowało

się

pole

namiotowe

–

miejsce zakwaterowania
młodych.

W Festiwalu
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wzięło udział około 200 młodych ludzi, nad organizacją i bezpieczeństwem czuwało 50 osób
z duszpasterstwa NINIWA oraz 15 Misjonarzy Oblatów M. N.
Nieopodal festiwalowego pola namiotowego, po raz czwarty, rozbili swe namioty
członkowie Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II ze Świętochłowic oraz
Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, którzy w liczbie 70
uczestników przeżywali „Wczasy z Bogiem”, w cieniu kościoła Świętego Ducha na kalwarii.

Kulinarne dziedzictwo z Kodnia
W niedzielę, 19. lipca, w parku pałacu Zamojskich w Kozłówce k. Lubartowa, odbył
się, po raz piętnasty, finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Do
konkurencji zgłoszono 150 produktów regionalnych i 14 dań obiadowych.
Nie zabrakło też na nim naszych
rodzimych specjałów, takich jak: Zioła

z Ogrodu
Kodeńskie,

Maryi,
Ule,

Oliwa

Ciasteczka
Kodeńska,

Kwas Ziołowy i Ser. Na co dzień
dostępne są one na naszej kalwarii
w piwnicach

zamkowych.

W konkursie uczestniczyliśmy 14. raz.
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Stoisko

przygotowały

i prezentowały panie Zofia
Sacharczuk

i

Krystyna

Krótkiewicz , na co dzień
zajmujące się wytwarzaniem
i promowaniem
pielgrzymów

wśród
potraw

przygotowywanych według
starych, lokalnych receptur.
Towarzyszył im brat Hubert,
który momentami „wypuszczał się” między kramy podsłuchać i – co najważniejsze –
skosztować, co tam u konkurencji.
Kodeńskie produkty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem degustujących
i kupujących, mimo tego – po raz pierwszy – nie otrzymaliśmy od jury żadnego
wyróżnienia.
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Biskupi u Madonny Kodeńskiej
Tegoroczny
w wizyty

Pasterzy

lipiec

obfitował

Kościoła.

Oprócz

biskupa diecezji siedleckiej Kazimierza
Gurdy,

który

przewodniczył

uroczystościom odpustowym 2. lipca, do
sanktuarium

przybyli

21.

lipca,

z prywatną wizytą: w południe biskup
świdnicki Ignacy Dec, wieczorem biskup
gliwicki Jan Kopiec. Zapoznali się oni
z historią sanktuarium, pokłonili się
Maryi w znaku Cudownego Obrazu,
zwiedzili kalwarię oraz odpoczęli
chwilę od żaru „lejącego się z nieba”
w klasztorze Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej.
Dostojni goście spoza diecezji
odwiedzili sanktuarium kodeńskie
po raz pierwszy. Mamy nadzieję i
zapewnienie, że nie ostatni.

Najazd medialny na sanktuarium
W ostatnim pełnym tygodniu lipca,
wyjątkowo obficie, nawiedziły nas media. Już
w poniedziałek, pracowite pół dnia spędziły
w

Kodniu

dwie

stacje

telewizyjne:

Amerykańska telewizja internetowa BON –
TV LLC oraz TVP Lublin. Ta ostatnia kręciła
obszerny materiał na spoty promujące gminę
Kodeń, z racji jej udziału w plebiscycie
„Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego
2015”.
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ciągu

tygodnia

przybywali

do

nas

przedstawiciele

TVN

oraz

rozgłośni radiowych i lokalnej
prasy w związku z Festiwalem
Życia, renowacją prezbiterium
bazyliki

oraz

spotkaniem

z

twórcami filmu „Błogosławiona
wina”.

Rzecznik

sanktuarium
nagrywał audycje, o historii i życiu
współczesnym sanktuarium, dla
Radia

Watykańskiego

i Katolickiego Radia Podlasie w
Siedlcach. Dziennikarzy było tak
wielu,

że

i rzecznik

producent

sanktuarium

filmu
udzielali

wywiadu w formie briefingu.
Tydzień radosnych zmagań
z mediami zwieńczyły trzy dni
prac

ekipy

filmowej,

pod

kierownictwem Przemysława Hausera, związanych z produkcją obrazu na podstawie
„Błogosławionej winy” Zofii Kossak. W czasie tych prac redakcja Wiadomości
nakręciła

i

wyemitowała

pokaźny

materiał

w czasie

głównego

Wiadomości,

o

dnia

Telewizja,

filmie,
wydania

25.

po

lipca.
emisji,

poinformowała, że – według
wyników
telemetrycznych

badań
–

relację

z Kodnia oglądało 4, 2 miliony
widzów.
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„FILM CREW”
Taki napis na T –
shirtach i polarach ekipy
filmowej

zwiastował

kontynuację

prac

filmem

nad

„Błogosławiona

wina”. W dniach 25 – 26
lipca

br.

w

Kodniu

gościliśmy

dwanaścioro

filmowców,

rejestrujących

materiał

do

którym

prace

finału.

filmu,

Wśród

nad

dobiegają
nich

byli:

Przemysław

Hauser

producent,

Przemysław

Reichel

–

reżyser

inżynierowie

–

oraz

obrazu,

światła, dźwięku, scenograf
i pani

charakteryzator.

Główne

miejsca

operatorów

–

pracy
bazylika,

kościół zamkowy Sapiehów
na kalwarii oraz kodeńskie
plenery.
Dużą

część

pochłonęło
narracji,

którą

pracy

nagrywanie
w

filmie

prowadzą redaktor Marek
Zając,

znany

m.

in.

z programu „Między niebem
a ziemią” oraz o. Mirosław
Skrzydło OMI.
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Prace na planie zdjęciowym rozpoczynały się o godz. 4:00 nad ranem, a kończyły
około godz. 20:00. Okazuje się, że to nie wszystko. Jeszcze we wrześniu ekipa przyjedzie na
jeden dzień „kręcenia” pozostałych zdjęć, przewidzianych w scenariuszu.
Zainteresowanie

medialne

filmem okazało się tak duże, że doszło
do humorystycznej sytuacji nagrywania,
fotografowania, gromadzenia informacji
i filmowania prac nad filmem. „Młyn”
się zrobił wielki  zwłaszcza, że –
z małymi

tylko

obsługiwaliśmy
sanktuarium

ograniczeniami
przybywające

grupy

Tegoroczny odpust św. Anny,
patronki kodeńskiej parafii, przypadł
w niedzielę. To sprzyjało liczniejszemu
udziałowi

wiernych

w

celebrach

odpustowych.
Uroczystej Sumie przewodniczył
i kazanie,

na

wszystkich

Mszach,

wygłosił o. Krzysztof Jurewicz OMI
z Poznania.
Po

Mszach

miało

miejsce

12

do

pielgrzymkowe.

Radzi byliśmy znosić te trudności, ku większej sławie naszej kochanej Madonny.

Odpust parafialny ku czci świętej Anny

–
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tradycyjne poświęcenie pojazdów, z racji - przypadającego dzień wcześniej – wspomnienia
św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Przy tej okazji proboszcz o. Damian
Dybała apelował do kierowców o bezpieczne, czyli zgodne z przepisami, prowadzenie
pojazdów, czemu sam daje przykład .

Odwiedzili sanktuarium
Od 4. lipca br. do dzisiejszego wydania biuletynu odwiedziło sanktuarium 58 grup
autokarowych. Na nocleg zatrzymało się 10 grup, w tym 3 rekolekcyjne: Rekolekcje Odnowy
w Duchu Świętym „Effata” z Lublina (65 os.), Festiwal Życia i Grupa Rodzin (300 os.),
Powołaniowe Dni Skupienia OMI (7 os.). Na noclegach było dużo osób indywidualnych
i rodzin, które przybyły do Kodnia na wakacyjny odpoczynek. Matkę Bożą nawiedziło 85
duchownych, którzy celebrowali Eucharystie przed cudownym obrazem.

Zapowiedzi wydarzeń:
 14 – 15 VIII: Odpust ku czci Wniebowzięcia NMP
 22 VIII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 05 IX: Diecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do M. B. Kodeńskiej
z okazji Roku Życia Konsekrowanego
 08 IX: Odpust ku czci Narodzenia NMP
 19 IX: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne

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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