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******************************************************
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Przyjaciół naszego Sanktuarium!
26. lipca br., nad wejściem głównym do bazyliki
Mariackiej, w Krakowie, ruszył zegar, który odlicza czas
do Światowych Dni Młodzieży 2016. Kardynał Stanisław
Dziwisz, odprawiając Mszę w intencji przygotowań do
tego

pastoralnego

wydarzenia

na

skalę

światową,

powiedział: „Ten zegar to nie tylko zabawa, to także
wezwanie dla nas wszystkich, abyśmy dobrze samych
siebie przygotowali, abyśmy skorzystali z czasu łaski, bo
ten rok i dni na które czekamy są czasem łaski”.
Młodzież przygotowuje już miejsca, by przyjąć
gości z całego świata i przygotowuje własne wnętrza na
przyjęcie

natchnień

duchowych

i

na

dotknięcie

uzdrawiającej łaski Roku Miłosierdzia.
Kodeń, od setek lat, wpisuje się w program miłosierdzia, zbawczego działania Boga.
Jest to miejsce miłosierdzia, bo tu mieszka i działa Madonna Kodeńska – Miłosierna Matka
Jedności.
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tysiące

pielgrzymów

korzysta

z

pośrednictwa

Tej,

która

jest

Współodkupicielką. Wracają oni do jedności z Bogiem oczyszczając się w sakramencie
pokuty i pojednania, przyjmując Chrystusa w sakramencie ołtarza.
23. lipca 2016 roku odbędą się u Matki Bożej Kodeńskiej centralne uroczystości
Światowych Dni Młodzieży Diecezji Siedleckiej: Jerycho 2016, po których młodzi udadzą się
do Krakowa na spotkanie z Piotrem naszych czasów.
Znamienne są słowa św. Jana Pawła II, które przypomniał kard. Stanisław Dziwisz:
„Kto kocha, nie starzeje się”, a więc Światowe Dni Młodzieży są dla nas wszystkich, o ile
kochamy.

Jubileusz Siostry Marii Benedykty OCD
1. sierpnia br., o godz. 8:00, w kaplicy kodeńskiego klasztoru Najświętszej
Rodziny, siostry Karmelitanki przeżywały jubileusz 25 lat życia w ślubach
zakonnych

siostry

Marii

Benedykty

od

Jezusa

Ukrzyżowanego.
Uroczystości jubileuszowe miały „karmelitańsko
skromny” charakter. Ich centrum stanowiła konwentualna
Msza św., której przewodniczył o. Mirosław Skrzydło OMI.
Po homilii, wygłoszonej przez celebransa, siostra
Maria

Benedykta,

zapaliwszy

świecę

od

paschału,

odnowiła śluby zakonne. Uroczystym błogosławieństwem, udzielonym Jubilatce pod
koniec

Eucharystii,

zakończyło się świętowanie,
ale – znając Karmelitanki –
trwało ono nadal w cichej,
intensywnej

modlitwie,

z jaką mniszki pozostawały,
wraz ze swoją siostrą Marią
Benedyktą,
Oblubieńcem

przed
–

Ukrzyżowanym.
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300, 100, 400 !
By nie popaść w kompleksy, po jubileuszu u kodeńskich Karmelitanek,
pochwalimy się naszymi rocznicami.
Mając nadzieję na dalsze istnienie świata, spoglądamy w przyszłość
i widzimy ciąg jubileuszy kodeńskich, które będziemy przeżywać co cztery lata:
 rok 2023. – TRZYSTA lat od koronacji obrazu
Madonny Kodeńskiej koronami papieskimi,
 rok 2027. – STO lat od powrotu z wygnania
Cudownego Obrazu oraz przybycia do Kodnia
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
 rok 2031 – CZTERYSTA lat od sprowadzenia,
przez księcia Mikołaja Piusa Sapiehę, obrazu
Matki Bożej Gregoriańskiej z Rzymu do Kodnia.
Niech przybywa, kto żyw!

Potęga mediów
Wspominaliśmy, w ostatnim Biuletynie, o relacji z produkcji filmu
w Wiadomościach TVP1, którą zrealizowała redaktor Maria Stepan. Skutkiem emisji
tego materiału, trwającego 3 minuty i 10 sekund, w tak ważnym programie
informacyjnym, emitowanym w sobotę, w najwyższym czasie oglądalności, jest nie
tylko

zaznajomienie

odbiorców

z sanktuarium i jego dziejami, ale
znaczny

wzrost

pielgrzymów

nawiedzających to święte miejsce.
Pierwszego dnia po emisji
materiału liczba indywidualnych
gości

podwoiła

w weekendy

ilość

się,

zaś

pielgrzymów

znacznie się zwielokrotniła. Stan
ten się utrzymuje.
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Także inne media umówiły
się

na

nagranie

i wywiadów
tylko

audycji

dotyczących

sanktuarium,

największego

nie
czy

odpustu

kodeńskiego, ale życia zakonnego,
działalności misyjnej Oblatów M.
N. Gościliśmy m. in. TVP Lublin
oraz redaktorów nagrywających
dla rozgłośni radiowych. Radio Kielce przybyło do sanktuarium, by dokonać nagrań
promujących

Kodeń, jako miejsce na – liczącym blisko 2000 kilometrów –

Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, którego budowa, jak to w Polsce bywa,
została – „chwilowo”, z powodu suszy i wyschnięcia funduszy – zawieszona.

Bieg Sapiehów
1. sierpnia 2015. roku miał miejsce w Kodniu XVI
Bieg Sapiehów.

Sportowo – rekreacyjna impreza

międzynarodowa ma aspekt nie tylko sportowy, ale
popularyzacji czynnego wypoczynku wśród dzieci
i dorosłych, rekreacji połączonej z poznaniem bogatej
kultury regionu pogranicza, wspaniałych zabytków,
a nade wszystko nieskażonej, bogatej, nadbużańskiej
przyrody Kodnia i okolic.
Impreza

zapoczątkowana

w 2000 roku, co roku gromadzi
coraz większą liczbę uczestników.
W tym roku wystartowało ich 220.
Na dystansie 15 kilometrów (na
trasie Kodeń – Kopytów – Kodeń)
biegli

seniorzy,

niepełnosprawni,

dorośli,
a

dla
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najmłodszych rozegrano „Małe Biegi Sapiehów” na 800 metrów. Gimnazjaliści mogli
spróbować sił przebiegając dystans
1200

metrów.

Mieliśmy

także

zawodników z Białorusi, Ukrainy,
Rosji, Francji, Niemiec.
Tegoroczny

Bieg

Sapiehów

miał wymiar szczególny, ponieważ,
po

raz

pierwszy,

odbywał

się

w formule czterech biegów w ramach
Grand Prix Traktu Brzeskiego, czyli
w Mińsku Mazowieckim, Białej Podlaskiej, Kodniu i w Siedlcach. Bieg Sapiehów jest
wpisany

do

ogólnopolskiego

kalendarza imprez biegowych.
Piętnastokilometrowa
posiada

atestację

trasa
Polskiego

Związku Lekkiej Atletyki.
Impreza rozpoczęła się od
zapisów w Biurze

Zawodów

w Zespole

Placówek

Oświatowych w Kodniu. O godz.
10:00 uczestnicy mieli możliwość, w kościele św. Anny, wysłuchać historii
sanktuarium. O godz. 10:30 odprawiono Eucharystię w intencji zawodników,
sponsorów

i

organizatorów

zawodów. O godz. 13:00 start
biegu

na

kilometrów.

dystansie
O

godz.

15
13:10

i 13:20 Małe Biegi Sapiehów.
Zawodnicy

startowali

kodeńskiej

bazyliki.

sprzed
Zaś

ich

dekoracja odbyła się, o godz.
15:00, na boisku szkolnym.
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Podobnie jak w roku ubiegłym, było upalnie,
skwar wszystkim zawodnikom dawał się we znaki,
dlatego

trasa

biegu

zasłynęła

jako

„kodeńska

piekielna piętnastka”. Najszybciej do mety dobiegł
Serhii Okseniuk z Ukrainy, z czasem 00:47:38.
W kategorii

open

kobiet,

podobnie

jak

ubiegłym roku, zwyciężyła Izabela Trzaskalika z
Terespola, z czasem 00:57:42.
Zwycięzcom,

wszystkim

zawodnikom

i organizatorom gratulujemy wspaniałej imprezy.

Biskup z Brazylii u Matki Bożej Kodeńskiej
10 sierpnia br.,
z niespodziewaną, prywatną wizytą,
przybył do Kodnia biskup Jan Kot
OMI, ordynariusz diecezji Ze Doca,
w północnej Brazylii. Ksiądz Biskup
przebywał w Europie przy okazji
pobytu

w

Watykanie,

gdzie

uczestniczył w kursie dla nowo
mianowanych biskupów z całego
świata,

organizowanym

przez

Kongregację

Biskupów.
Biskup Jan od 30 lat jest Misjonarzem
Oblatem Maryi Niepokalanej. Początki swej drogi
zakonnej odbywał w Kodniu, gdzie mieścił się
nowicjat naszej rodziny zakonnej. Po święceniach
kapłańskich, w lipcu 1992. roku, rozpoczął pracę
w parafii św. Teresy w Siedlcach, gdzie był
wikariuszem przez dwa lata. Następnie wyjechał na
misje do Brazylii, gdzie pracuje już 21 lat.
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Papież

Franciszek

mianował

Go

biskupem

diecezjalnym Ze Doka 18 X 2014
roku.

Biskup,

w

braterskiego

czasie
spotkania

z oblatami, opowiadał, że jego
diecezja ma powierzchnię 35
tysięcy

kilometrów

kwadratowych

(czyli

1/10
obszaru Polski), zamieszkuje ją
380 tysięcy ludzi, 90% ludności to
katolicy.
prezbiterów

Posługuje

diecezjalnych

franciszkanów
W

diecezji

im

22
i

3

konwentualnych.

pracuje

20

sióstr

zakonnych z 7 zgromadzeń. Teren
posługi biskupiej przylega do
puszczy amazońskiej. Znajdują się
na nim dwa rezerwaty Indian, których jest
ok. 10 tysięcy. Choć na co dzień biskup
posługuje

się

językiem

portugalskim,

Indianie mają własne języki i trzeba
porozumiewać się z nimi przez tłumacza.
Biskup, by przejechać diecezję wzdłuż,
musi pokonać 400 kilometrów główną,
choć mocno skancerowaną drogą. Mieszka
w

bloku

mieszkanie,

zajmując
które

jest

jednopokojowe
jego

domem

i zarazem „kurią biskupią”. Na pokonanie
drogi z brazylijskiego Sao Luis do Rzymu
potrzeba aż 27 godzin lotu samolotem.
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Warto nadmienić, że w Episkopacie Brazylijskim, liczącym 300 biskupów, jest
7 Pasterzy pochodzenia Polskiego.
Przebywając w Kodniu biskup Jan odprawił Mszę św. przed cudownym
obrazem, dziękując za 30 lat życia zakonnego i zawierzając swą posługę Madonnie
Kodeńskiej, czego wyrazem było złożenie u Jej stóp kopii papieskiej bulli
nominacyjnej na Pasterza diecezji Ze Doka.

W czasie krótkiego pobytu w Kodniu, znalazł się czas na nawiedzenie
klasztoru karmelitanek oraz na nostalgiczny spacer po kalwarii i nad brzeg Bugu.
Biskup czuł się w Kodniu jak u siebie, nie tylko ze względu na współbraci, ale
też dlatego, że akurat mieliśmy tego dnia brazylijskie upały.

Plener malarski w Kodniu
W dniach od 1. do 14. sierpnia 2015r. gościliśmy w
Kodniu, na plenerze malarskim, artystów z Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Można było ich
spotkać na okolicznych polach, łąkach, w parkach, na
kalwarii, gdzie twórczym okiem, obserwowali naturę i,
korzystając z posiadanych talentów, utrwalali ją ja płótnie.
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8. i 9. sierpnia mieliśmy
możliwość
twórczości,

podziwiania
na

ich

wystawie

zorganizowanej przy bazylice.
Dominowały

pejzaże

kodeńskie.
Wystawa poplenerowa
odbyła

się

w

Gminnym

Ośrodku Kultury w Kodniu w
dniach 12. – 14. sierpnia br.

Konno na odpust do Matki Bożej
Od 6. do 14. sierpnia 2015 r., pod dowództwem ks. ppor. Dariusza Cabaja, po
raz

siódmy,

wędrowała

Pielgrzymka

Konna

z Bobrownik

k. Dęblina do

Sanktuarium

w

„W hołdzie

Kodniu
Kawalerii

Rzeczpospolitej”.
Pielgrzymi przemierzyli
bez

mała

zatrzymując

400
się

kilometrów,
w:

Woli

Gułowskiej, Suchowoli k. Radzynia Podlaskiego, Gęsi, Dubicy, Kolembrodach,
9
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Podlaskiej,

Konstantynowie,

Pratulinie, Kostomłotach, by w końcu dotrzeć na
odpust do Kodnia. Wśród ułanów byli mężczyźni,
kobiety, młodzież i dzieci. Najmłodszy jeździec miał
8 lat.
W sanktuarium, 14. sierpnia, o godz. 12:00,

uczestniczyli

we

rozpoczynającej

Mszy

św.

uroczystości

odpustowe. Przewodniczył jej
i kazanie wygłosił, organizator
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i dowódca pielgrzymki ks.
ppor.

Dariusz

Cabaj,

proboszcz z Bobrownik.
O godzinie 17:30
jazda otwierała uroczystą
Procesję Maryjną, z bazyliki
na kalwarię.
Intencją
pięćdziesięciu uczestników
konnicy było, by – na podobieństwo św. Jana – stać u boku Maryi i trwać przy
Chrystusie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wielu z pielgrzymów tej grupy czas
wędrówki do Kodnia dobrowolnie spędziło w spartańskich warunkach, m. in.
sypiając każdej nocy na gołej ziemi, pod gwiazdami. W tej ascetycznej formie,
z modlitwą w sercach, prosili Boga w osobistych intencjach, dziękowali Mu za dar
wolnej Ojczyzny i spłacali dług wdzięczności tym, którzy oddali za Nią życie.
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Odpust Wniebowzięcia NMP
W upalne, piątkowe południe, rozpoczęły
się doroczne uroczystości odpustowe, ku czci
Wniebowzięcia N. M. P. Przeżywaliśmy je w tym
roku pod hasłem „Wiara Maryi ideałem naszego
nawrócenia”. Po Mszy św. z udziałem pielgrzymki
konnej, coraz liczniej zaczęli docierać piesi pątnicy,
przybywający w grupach parafialnych. O godz.
16:00

na

kodeńskiej

kalwarii

odbyło

się

nabożeństwo Drogi Krzyżowej, przemierzanej po
wałach otaczających kalwarię, trasą wyznaczoną
przez kaplice, do których figury –
w

latach

zeszłego

siedemdziesiątych

stulecia

–

wyrzeźbił

Tadeusz Niewiadomski.
Pół

godziny

przed

osiemnastą do Kodnia przyjechał
Pasterz Diecezji biskup Kazimierz
Gurda.

Poprowadził

procesję

z Obrazem na kalwarię, gdzie
o godz.

18:00

sprawowano

pierwszą sumę odpustową, pod
przewodnictwem i z kazaniem
biskupa

Kazimierza.

uświetnił

chór

oraz

Liturgię
orkiestra

z parafii św. Anny w Kodniu.
O godz. 20:00, miała miejsce
procesja różańcowa ze światłami,
zakończona

Apelem

Podlasia.

Po

Maryjnym

intensywnych
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upałach i równie gorących
modlitwach, przyszedł czas
na

wytchnienie

w chłodniejszym powietrzu,
przy

koncercie

TIAKO

z

zespołu

Kędzierzyna

–

Koźla.
Pierwszy
odpustu

dzień
zakończyła

Pasterka, sprawowana przez
25

Misjonarzy

Oblatów

M.

N.,

pod

przewodnictwem prowincjała o. Antoniego
Bochma

OMI.

Kazanie,

w

czasie

tej

Eucharystii, wygłosił o. Krzysztof Ziętkowski
OMI z Poznania. Na pasterce pomagał nam
się modlić chór z sąsiedniej parafii M. B.
Różańcowej w Sławatyczach.
15. sierpnia, już od rana rozbrzmiewał śpiew Godzinek o Niepokalanym
Poczęciu N. M. P. Po nich, przed południem, sprawowano w bazylice dwie Msze św.
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Na kalwarii, o godz. 9:00, odprawiono nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
po którym miała miejsce Msza św. dla Przyjaciół Misji Oblackich. Na niej kilku
misjonarzy „ad gentes” opowiedziało o swej pracy na misjach. Na tej Eucharystii
śpiewała i grała parafialna schola młodzieżowa z Kodnia.

Z pewnym opóźnieniem – w samo południe – wyruszyła z bazyliki procesja
eucharystyczna, w której Jezusa w Najświętszym Sakramencie niósł na kalwarię
biskup Piotr Sawczuk. On też przewodniczył sumie odpustowej i wygłosił Słowo
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Boże. Pod koniec Eucharystii Ksiądz Biskup poświęcił bukiety kwiatów, roślin
zielonych i ziół leczniczych.

Odpust zakończyła procesja z obrazem do bazyliki. Ci którzy nie mogli być
wcześniej na uroczystościach, mieli okazję uczestniczenia we Mszy św. odpustowej
o godz. 17:00. Obraz, po Eucharystii, pozostał jeszcze odsłonięty dla wiernych,
którzy nawiedzali świątynię do godzin wieczornych. O godz. 21:00, zgromadzeni
w Bazylice, odśpiewali Maryjny Apel Podlasia i w czasie rozważania, prowadzonego
przez kaznodzieję odpustowego o. Krzysztofa Ziętkowskiego OMI, modlili się do
Madonny Kodeńskiej. Około godz. 21:30, przy dźwięku fanfar, zgromadzeni
uczestniczyli w uroczystym zasłonięciu Cudownego Obrazu.
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Ale nas Matka Boża w tym roku rozgrzała! 15 VIII, o godz. 14:00, kodeńskie
termometry, w cieniu, wskazywały 32 stopnie Celsjusza. Mimo upałów pielgrzymi
dopisali, a konfesjonały były oblegane. W czasie całego odpustu udzielono 14 500
Komunii św. Podczas jego trwania posługiwało pielgrzymom 34 ojców, 15 braci, 5
kleryków i 3 nowicjuszy Oblatów M. N. oraz księża diecezjalni, którzy byli dla nas
wielkim wsparciem w konfesjonałach. Wszystkim Serdeczne Bóg zapłać!

Poziom wody na Bugu
Głębokość rzeki Bug zmalała w Kodniu
do tego stopnia, że widoczne jest dno rzeki
i ukazały

się

pozostałości

dużego,

drewnianego mostu, który łączył zachodnią
i wschodnią część dawnego miasta (po prawej stronie archiwalna fotografia).

Mostem tym prowadziła droga od rynku do stacji kolejowej, na której zatrzymywały
się pociągi osobowe relacji Brześć – Chełm.
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To jest ewenement, gdyż od wielu lat podpory mostu, wykonane z grubych
bali – przykryte wodą – nie były widoczne powyżej cieku rzeki.

Płycizny w granicznej rzece, którą – w wielu miejscach – można przejść w
bród, sprzyjają bezwizowej wędrówce mrówek i innych stworów „o niskim
zawieszeniu”. Ale spokojnie – Straż Graniczna czuwa!

Odwiedzili sanktuarium
W związku ze zbliżającym się
głównym
musieliśmy

odpustem
–

kodeńskim,
przygotowując

uroczystości – ograniczyć ilość grup
nocujących w domu pielgrzyma. Mimo
to od 30. lipca br. – czyli od dnia edycji
ostatniego

numeru

Biuletynu

–

nawiedziło sanktuarium 29 pielgryzmek autokarowych.
Na nocleg zatrzymało się 5 grup, wśród nich Wspólnota
Małżeństw z duszpasterstwa Ojców Jezuitów z Gdańska
i Warszawy (120 os.) na dziewięciodniowe rekolekcje.
Przed cudownym obrazem 98 prezbiterów sprawowało
Najświętszą Ofiarę.
Warto zauważyć, że – w czasie wielkiego
odpustu kodeńskiego – nawiedzili sanktuarium: senator
Grzegorz Bierecki, dyrektor jego Biura Senatorskiego
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Robert Gmitruczuk, posłanka Beata Mazurek, poseł Marcin Duszek, poseł Franciszek
Stefaniuk, starosta powiatu bialskiego Tadeusz Łazowski, prezydent miasta Biała Podlaska
Dariusz Stefaniuk, główny ekonomista SKOK Janusz Szewczak i oczywiście gospodarz
gminy Kodeń wójt Jerzy Troć.

Razem z nami modlili się proboszczowie parafii

prawosławnych ks. Jan Grajko z Kodnia oraz ks. ihumen Ambroży Godun z Kostomłot.

Zapowiedzi wydarzeń:
 22 VIII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 05 IX: Diecezjalna Pielgrzymka Osób Konsekrowanych i ich rodzin do M. B. Kodeńskiej
z okazji Roku Życia Konsekrowanego
 08 IX: Odpust ku czci Narodzenia N. M. P.
 19 IX: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne

Naszym
Czytelnikom
pokornie
dziękujemy
za cierpliwą
lekturę
Biuletynu!

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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