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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Drogich Czytelników Biuletynu Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej !
Sanktuarium

to

miejsce

skupienia

i modlitwy. Tylko wtedy, gdy tak spędzimy
w nim czas, będzie ono pomocą w naszej
przemianie i umocnieniu.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał,
byśmy otworzyli drzwi Chrystusowi, byśmy się
nie lękali. Przez szczególną atmosferę, wspaniałą
przyrodę, kalwaryjską Drogę Krzyżową i ogród
zielny, a nade wszystko przez obecność Matki,
łatwiej nam się otwierać, prościej z odwagą
przyjąć prawdę o sobie, nawracać się i wracać do
codzienności

odnowionymi

i zjednoczonymi

z Bogiem.
Taki jest sens istnienia tych religijnych
miejsc. Taki jest cel owocnego przybywania tutaj.
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Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
Od

1997

roku

–

z inicjatywy grupy Odnowy w
Duchu Świętym, przy parafii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w
Siedlcach, w której duszpasterzują
Misjonarze

Oblaci

w kodeńskim

M.

N.

–

sanktuarium,

w trzecią sobotę każdego miesiąca,
odbywa

się

Nocne

Czuwanie

Charyzmatyczne. Na przestrzeni
18 lat, czuwanie to nabrało tak
dużej sławy, że przybywają nań
także

grupy

z innych

parafii

naszej diecezji, a także uczestnicy
indywidualni, zaś organizację jego
przejęli koordynatorzy Odnowy
w Duchu

Świętym

siedleckiej:

ks.

diecezji
Sławomir

Brodawka i pani Ewa Gregorczyk.
Comiesięczne

spotkanie

rozpoczyna się o godz. 20:30
powitaniem

przybyłych

przez

kustosza sanktuarium. Następnie
jest czas na modlitwę różańcową
z rozważaniami,

prowadzoną

przez jedną z grup parafialnych,
przybyłych na czuwanie.

Około

godz. 21:00 obecni w świątyni
śpiewają Maryjny Apel Podlasia.
Po

nim

kapłan

wygłasza
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medytację maryjną, a wieńczy ją pieśń do Matki Bożej Kodeńskiej.

W tym momencie,

kapłańskim błogosławieństwem, kończy się transmisja Katolickiego Radia Podlasie, które tę
część czuwania emituje na całą diecezję siedlecką.
Dalszy ciąg czuwania
przebiega podobnie, jak to
miało miejsce 22 sierpnia br.
Po

przerwie

na

i wytchnienie

posiłek
przed

wydłużoną modlitwą, o godz.
22:00, została zaprezentowana
konferencja,

o

znaczeniu

relacji z ziemskim ojcem dla
relacji z Ojcem Niebieskim.
Wygłosił ją ks. Kamil Frączek
z par. św. Stanisława B. M.
z Rossosza.
Po konferencji, przed Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się modlitwa
o uzdrowienie. Jednym z ważniejszych jej punktów było przebaczenie zranień zadanych
nam przez rodziców. O północy była sprawowana Msza św., którą – razem z księdzem
Kamilem – celebrował ks. Michał Burdach z parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim.
On też był kaznodzieją na „Pasterce”. Współprowadzącymi modlitewne spotkanie byli
członkowie grupy Odnowy w Duchu Świętym z Radzynia Podlaskiego.
Czuwanie zakończyło się, około godz. 2:00, błogosławieństwem prymicyjnym,
którego wszystkim zgromadzonym udzielał ksiądz Kamil. Zwykle, o tej późnej porze nocnej
rozjeżdżają się uczestnicy czuwania, którzy rozmodleni wracają do Siedlec, Białej Podlaskiej,
Międzyrzeca Podlaskiego, Łukowa, Radzynia Podlaskiego, Rossosza, Terespola, Wisznic
i wielu okolicznych parafii.

Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do M. B. Kodeńskiej
Z okazji Roku Życia Konsekrowanego, który – z woli papieża Franciszka –
trwa w Kościele Powszechnym, Biskup Siedlecki zaprosił do Kodnia osoby życia
konsekrowanego oraz ich rodziny, na pielgrzymkę do Matki Bożej Kodeńskiej
Mistrzyni życia oddanego Bogu.
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Konsekrowani,
odpowiadając na zaproszenie
Pasterza Diecezji stawili się
w sanktuarium, w sobotę 5.
września, przed godziną 10:00,
wypełniając bazylikę.
Spotkanie rozpoczęło się
odsłonięciem

cudownego

obrazu i opowieścią o dziejach
kodeńskiego sanktuarium, którą barwnie i z pasją przedstawił o. Roman Nisiewicz.
Po

tym

sprawowano

Eucharystię,

przewodnictwem
biskupa
Pasterz

wprowadzeniu

i

z

Kazimierza
Kościoła

pod

homilią
Gurdy.

Siedleckiego

wspomniał, że na terenie diecezji
pracuje dzisiaj 90 zakonników z 8
zgromadzeń (12 klasztorów) i 300
sióstr

zakonnych

z

18

zgromadzeń (40 klasztorów). Zaznaczył, że Kościół siedlecki jest kolebką powołań
zakonnych. Aktualnie w Polsce i na świecie pracuje około 900 zakonnic, które
pochodzą w naszej diecezji.
Po Eucharystii Ksiądz
Biskup opuścił Kodeń i udał
się do Łosic, na pogrzeb
tamtejszego
Dalszej

części

proboszcza.
spotkania

przewodził wikariusz biskupi
do

spraw

konsekrowanego

życia
ks.

dr

Marek Matusik, który ogłosił
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półgodzinną

przerwę,

do

godz. 12:00.
Następnie,
zostały

równolegle

wygłoszone

dwie

konferencje. Pierwsza – dla
około

stu

osób

konsekrowanych – na temat:
„Pomagać

Kościołowi,

wzrastał

na

aby

drodze

przyciągania

innych”,

wygłoszona przez o. Mirosława Skrzydło OMI, w auli multimedialnej. Druga – dla
90 przedstawicieli rodzin osób
życia konsekrowanego – na temat:
„Kościół

domowy

miejscem

budzenia, rozwoju i wspierania
powołań

do

konsekrowanego”,

życia
autorstwa

o.

superiora Bernarda Briksa OMI, w
kaplicy

klasztornej.

Była

też

okazja, by o. Roman Frąckowiak
MIC, magister nowicjatu w Skórcu,
będący

diecezjalnym

referentem do spraw życia
zakonnego,

przekazał

konsekrowanym

bieżące

komunikaty.
Po

konferencjach,

w „Jadłodajni u Oblatów”,
miał

miejsce

wszystkich
pielgrzymki.

5
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Do przygotowanych potraw, dodano wypieki, które przygotowały konsekrowane
pątniczki, przybyłe (ma się rozumieć) z tych 40 klasztorów

.

Po posiłku, który był też okazją do braterskiego i siostrzanego spotkania, pielgrzymi
przeszli wałami kodeńskiej
kalwarii, odprawiając Drogę
Krzyżową,

która

była

ostatnim akcentem wspólnej
pielgrzymki.

Niektórzy

konsekrowani, i ich rodziny,
jeszcze

długo

spacerowali

kalwaryjskimi

alejkami,

czemu sprzyjała przyjemna
pogoda,

zwiastująca

nadchodzącą jesień.

Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Zbliżający się odpust, ku czci Narodzenia N. M. P.,
zwiastowało

nadejście

23.

pieszej

pielgrzymki

parafialnej z Lubienia k. Włodawy. Pątnicy nie zrażali
się zmienną pogodą, którą zdominował chłód i deszcz.
Wierni tradycji, przyszli na urodziny Najświętszej
Panny Maryi.

Tegorocznym
uroczystościom odpustowym
przewodniczył

Pasterz

Diecezji Świdnickiej ks. bp
Ignacy Dec, który przybył
wraz ze swym sekretarzem
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ks.

Marcinem

Gęsikowskim.

Biskup nie tylko przewodniczył
uroczystej

sumie,

ale

wygłosił

homilie na wszystkich Mszach
odpustowych.
Na

porannej

Eucharystii,

o godz. 8:00, którą sprawowano po
Godzinkach
Poczęciu
wspólnotę

o

N.

Niepokalanym
M.

P.,

naszą

liturgiczną

zasiliła

grupa

pielgrzymów

ze

Szczecina,

ze

którzy,

swymi duszpasterzami,
przybyli na dwie noce
do Kodnia. Za dnia nie
tylko

modlili

się

i zwiedzali sanktuarium,
ale
swym

„wypuścili

się”

luksusowym

autokarem, by poznać zabytki – bogatej w atrakcje – okolicy.
Na Mszę o godz. 10:00
przyjechał

autobus

pełen

pielgrzymów z Domu Opieki
Społecznej

w

Przybywali

też

Różance.
pątnicy

indywidualni. Było ich coraz
więcej,
pogody.
zauważył

mimo

niepewnej

Ich

przyjazd

kustosz,

witający

każdą z grup. Przed sumą
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dotarła piesza pielgrzymka z Włodawy i Sławatycz (80 osób) oraz pielgrzymka
rowerowa z Terespola. Przybyli też autokarem pielgrzymi z Niemojek k. Łosic.

Przed główną odpustową Mszą św. o. Leonard Głowacki OMI odprawił, na
kalwarii, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 11:45 – przy dźwiękach orkiestry – wyruszyła procesja z kopią obrazu
Madonny Kodeńskiej. Za obrazem szedł biskup, kapłani i wierni.
W

procesji

niesiono

wieńce

dożynkowe, bo święto
Narodzenia Maryi jest
w Kodniu, od lat, dniem
wdzięczności za plony.
Starostami tegorocznych
dożynek

i

zarazem

przedstawicielami

19

sołectw należących do
gminy

Kodeń,

byli
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Jarosław

i Ewa Piskorzowie,
którzy uprawiają 25
ha.

ziemi,

a specjalizują
w hodowli
chlewnej

się
trzody

i

bydła

mięsnego.
W gospodarstwie
pomaga

im

syn

Mateusz.
W

czasie

Eucharystii – sprawowanej pod zachmurzonym, coraz ciemniejszym niebem –
homilię wygłosił bp Ignacy Dec. W prostych, a zarazem głębokich słowach zwrócił
uwagę na trzy aspekty, jakie trzeba rozważyć, przeżywając maryjne święto
w Kodniu.
Pierwszy, narodzenie Maryi. Skłania ono
do wdzięczności za życie Jutrzenki Zarannej
i życie każdego człowieka. Za wdzięcznością
powinna iść troska o każde ludzkie życie. Nikt
z nas nie wybrał sobie daty urodzin, nikt nie
wybrał czasu, w którym pielgrzymuje po ziemi,
nie wybraliśmy sobie rodziców i nie zdecydujemy
o chwili śmierci. Bóg jest hojnym dawcą życia.
On i tylko On jest jego Panem.
Drugi aspekt, na który zwrócił uwagę
zebranych Pasterz Kościoła Świdnickiego, to
wdzięczność Bogu za plony. Biskup mówił
o ziemi – karmicielce. Wzywał do obrony ziemi „pierwszego warsztatu” przy którym pracują ludzie. Warsztatu dla chleba, dla życia…
Dlatego jest ważna miłość do ziemi i troska o to, by nie wyzbywać się jej. Bo ten „warsztat”
nie może upaść! Celem prywatyzacji zakładów pracy był ich upadek. Teraz chce się pozbawiać
9
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nas ziemi. Ludzie młodzi opuszczają ojczystą ziemię, bo tu nie widzą przyszłości. Dziękując
Bogu za ziemię, rolników, za plony, dbajmy o własność, bo „tyle wolności, ile własności”.
Dziękujemy rolnikom, że trwają, że się nie załamują, że nie schodzą z pól, mimo różnych
barier i przeszkód (karanie za nadobfite plony, susza, kuriozalne przepisy prawa…).
Trzeci aspekt poruszony przez biskupa
Ignacego,

związany

Kodeńskiej

–

jest

Matka

z

tytułem

Jedności.

Pani

Niegdyś

chrześcijańska Europa jest dzisiaj najbardziej
pogańskim

kontynentem

na

świecie.

Te

antychrześcijańskie prądy wciska nam się do
Polski. Kiedyś czynili to komuniści, dzisiaj
liberałowie.

Pod

płaszczykiem

wolności,

propaguje się swawolę. Tak bardzo zabiegaliśmy
o wolność słowa. Postulowała to „Solidarność”.
Wolność

słowa

otrzymaliśmy,

ale

jak

ją

wykorzystujemy? Jak wygląda dialog społeczny w
naszym kraju? Obrzucanie błotem przeciwników
politycznych.

Niszczenie

konkurentów.

Nie

liczenie się w wolą społeczeństwa. Burzenie zamiast budowanie… Potrzeba odbudować
jedność, ale to budowanie zaczyna się od odnowienia jedności z Bogiem. Jak nie ma jedności
z Bogiem, to nie będzie jedności z ludźmi. Fundamentem jedności i miłości na ziemi jest
zawsze Bóg. Trzeba – na wzór Maryi – trwać w jedności z Bogiem. Taka jedność potrzebna
jest światu i Polsce.
Po

kazaniu

deszcz.

Mimo

zgromadzeni

lunął
to,

pozostali

nieporuszeni

na

swych

miejscach. Schronili się pod
parasolami
trwając

w

i

pelerynami,
modlitewnym

skupieniu. Wilgotne i zimne
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powietrze nie przeszkodziło także chórowi parafialnemu z Kodnia, który
wspaniałym śpiewem ubogacił liturgię.
Na zakończanie
Eucharystii
poświęcił
dożynkowe,

Sumista
wieńce
ziarno

pod nowy zasiew oraz
pobłogosławił

matki

spodziewające

się

potomstwa.
Następnie procesyjnie
odprowadzono obraz
Maryi do bazyliki.
Po południu, w kościele św. Anny, odśpiewano Nieszpory Maryjne i o godz.
18:00 odprawiono ostatnią Mszę św. odpustową. Wrześniowa uroczystość
zakończyła tegoroczne odpusty w sanktuarium i parafii.
Serdecznie

dziękujemy

wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie
odpustu.
składamy

i

odprawienie

Szczególne

podziękowania

czterem

odpowiedzieli

na

oblatom,
prośbę

którzy
kustosza

i przybyli do pomocy z innych, często
odległych, klasztorów: o. Andrzejowi
i o. Wiesławowi z Siedlec, br. Adamowi
z Warszawy i br. Jackowi z Zahutynia k.
Sanoka…

Bóg

Diecezjalnym,

zapłać

którzy

Księżom

wsparli

nas

w konfesjonałach i przy rozdawaniu
Komunii św. Radujemy się obecnością
wielu pielgrzymów, którzy wytrwali na modlitwie, mimo niesprzyjającej pogody.
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Na koniec trzeba
wspomnieć,

że

dzień

narodzin Maryi, jest też
dniem narodzin do życia
zakonnego

prawie

wszystkich

Polskich

Oblatów.

8.

września,

każdego roku, kończą
oni nowicjat i po raz
pierwszy składają śluby
zakonne:

czystości,

ubóstwa i posłuszeństwa. Czterech Oblatów z kodeńskiej wspólnoty, w ciszy serca,
ale i w braterskiej wspólnocie, obchodziło tego dnia „okrągłe” rocznice życia
zakonnego: 65. – o. Leonard Głowacki , 40. – o. Piotr Jasionowski, 35. – br. Józef
Goleń i 25. – br. Wiesław Ratajczak.

„Adoro Te devote”
„Pobożnie

Cię

adoruję”

to

słowa

średniowiecznego

hymnu

eucharystycznego, autorstwo którego przypisuje się św. Tomaszowi z Akwinu.
Ilustrują

one

kolejną

praktykę

modlitewną, pielęgnowaną w naszym
sanktuarium od dziesięciu lat. Jest nią
godzinna

Adoracja

Sakramentu,

w

Najświętszego

kościele

Świętego

Ducha na kalwarii.
Każdego

dnia,

w

sezonie

pielgrzymkowym, od 1. czerwca do 30.
września (w maju i październiku nabożeństwo jest w bazylice), o godz. 15:00 zostaje
wystawiony Przenajświętszy Sakrament, przed którym odprawia się nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia. Po jego zakończeniu nastaje cisza i adoracja Jezusa
Eucharystycznego. W tym czasie dyżurujący kapłan zasiada w konfesjonale, by ci
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którzy chcą – mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Adorację kończy
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem o godz. 16:00.
Na adoracji bywa od kilku do kilkudziesięciu osób. Głębokiej, wyciszonej
modlitwie sprzyja chłodne, zacienione, gotyckie wnętrze kościoła zamkowego,
w którym – bez mała przez 300 lat – modlili się Sapiehowie kodeńscy.

Jubileusz brata Wiesława
W

związku

z

odpustem

Narodzenia N. M. P., srebrny jubileusz
życia konsekrowanego brata Wiesława
Ratajczaka OMI przesunięto o tydzień.
W
świętowano

niedzielę,
tę

zacną

13.

września,

rocznicę.

Jej

centrum stanowiła Eucharystia, której
przewodniczył przełożony kodeńskiej
wspólnoty zakonnej o. Bernard Briks

OMI. O okolicznościowe kazanie Jubilat
poprosił o. Piotra Wójcika OMI, który przed
dwudziestu

pięciu

laty

– jako

mistrz

nowicjatu w Kodniu – przygotowywał brata
Wiesława, wraz z 22 innymi nowicjuszami,
do życia zakonnego.
Po kazaniu brat Wiesław odnowił
śluby zakonne, zaświadczając, że jest gotów
w nich trwać do końca życia.
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Wśród koncelebransów był także rodzony brat Jubilata – ks. Sławomir
Ratajczak COr., proboszcz parafii N. M. P. Matki Kościoła w Poznaniu. Po sumie,
miał miejsce jubileuszowy obiad, w domu pielgrzyma, zaś w – nie mniej
jubileuszowej

– kolacji uczestniczył bp Piotr Sawczuk, który tego dnia wizytował

naszą parafię.

Brat Wiesław jeszcze tylko przez miesiąc będzie należał do kodeńskiej
wspólnoty. Jego efektywne gospodarowanie dobrami ziemskimi docenili przełożeni
i skierowali do poznańskiego klasztoru, gdzie będzie asystentem

ekonoma

prowincjalnego.

Wizytacja kanoniczna parafii w Kodniu
Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, Pasterze Kościoła mają
obowiązek wizytować, co kilka lat, podległe im parafie. Ostatnią wizytację
kanoniczną parafii św. Anny w Kodniu przeprowadził biskup Zbigniew
Kiernikowski, 12. września 2007 roku.
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8

latach,

wszystkie

parafie

dekanatu terespolskiego wizytował biskup
pomocniczy

diecezji

siedleckiej

Piotr

Sawczuk.
W Kodniu przebiegała ona w dwóch
etapach. 13. września br. Pasterz Diecezji
odprawił,

o

niedzielną,
z jedenastoma

godz.
a

po

9:30,
niej

Eucharystię
spotkał

wspólnotami

się

działającymi

w ramach duszpasterstwa w parafii.
Drugi etap – 17. września 2015 r. – był
o wiele bardziej wypełniony spotkaniami.
Rano odbyła się wizyta w klasztorze sióstr Sercanek. Następnie Biskup sprawował
w bazylice „Mszę szkolną”, po niej spotkał się – w Zespole Placówek Oświatowych –
z nauczycielami i uczniami podstawówki i gimnazjum, następnie odwiedził
przedszkole.

Po

roboczym

obiedzie

15

z

włodarzami

gminy
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biskup Piotr przybył do Warsztatu Terapii
Zajęciowej,

a

następnie

z przedstawicielami
tutejszym

Domu

spotkał

instytucji
Kultury.

się

gminnych
O

godz..

w

15:00

nawiedził cmentarz parafialny. Po modlitwach za
zmarłych złożył wizytę mniszkom Karmelitankom
Bosym. Spotkał się także z pracownikami i
pensjonariuszami Domu Pogodnej Starości św.
brata Alberta. Jakby tego wszystkiego było mało
, w kaplicy klasztornej, Biskup konferował, z
alumnami

pierwszego

roku

Wyższego

Seminarium Duchownego w Siedlcach, którzy tego dnia pielgrzymowali do Matki
Bożej Kodeńskiej.
Na

koniec,

Hierarcha

podpisał księgi metrykalne, w
biurze parafialnym, przy okazji
badając

poprawność

prowadzenia.

ich

Przekazał

proboszczowi swe spostrzeżenia
dotyczące

prowadzenia

duszpasterstwa w parafii.
Wizytację
kolacja,

z

zakończyła

udziałem

biskupa

Piotra, księży z dekanatu (liczącego 12 parafii) i zakonników klasztoru kodeńskiego.

Czwarty Biskup
W bieżącym wydaniu Biuletynu Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
opisywaliśmy wizyty w Domu Matki Bożej trzech biskupów. Przybywali tutaj
realizować różne pasterskie powinności. 11. września br. gościliśmy czwartego
biskupa, tym razem z Białorusi.
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Ks. bp Kazimierz Wielikosielec OP – od 16 lat – jest biskupem pomocniczym
diecezji Pińskiej, rezydującym w Homlu. Jest to jedna w czterech diecezji Kościoła
Rzymskokatolickiego na Białorusi. Terytorium
jej ciągnie się, w południowej części kraju, przez
600 km. – od granicy z Polską, po granicę z
Rosją.
Biskup mówił w czasie liturgii, że
Homel – w którym na co dzień mieszka – jest
drugim co do wielkości, po Mińsku, miastem
Białorusi. Liczy ponad 500 000 mieszkańców.
Jest w nim tylko jedna świątynia katolicka
Narodzenia

N.

M.

cmentarna).

Aktualnie

P.

(dawna

trwają

cerkiew

zabiegi,

by

wybudować właściwy kościół parafialny dla
katolików, w tym rozległym mieście. Istniał on w Homlu, ale po rewolucji
bolszewickiej parafia była pozbawiana proboszczów – leninowcy kolejno mordowali
ich, by w końcu zburzyć, w 1940 roku,
kościół na Placu Targowym (dziś jest to
centralny Plac Lenina).
Biskup jest rad, że udało się
odtworzyć parafię Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny. Na razie, żyje ona i
funkcjonuje

bez

kościoła.

W intencji

uzyskania pozwolenia i budowy świątyni,
Pasterz Kościoła Pińskiego, modlił się
przed Matką Bożą Kodeńską. Prosił też o
miejsce w modlitwie Róże Różańcowe
odmawiające

różaniec,

każdego

dnia,

w bazylice, przed wieczorną Mszą św.
W ciągu sześciu dni (5 – 11 IX) nawiedziło kodeńskie sanktuarium czterech
biskupów, co niezmiernie cieszy kustoszy tego miejsca.
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Ciekawe pozycje z kodeńskiej księgarni
W naszych sklepikach z dewocjonaliami można nabyć ciekawe pozycje.
Wśród nich szczególnie polecamy:
 Książka O. Leona Głowackiego „Podejmować wciąż na
nowo

Fatimskie

Orędzie”.

Wydawnictwo

Sióstr

Loretanek. Warszawa 2013. Cena: 35 zł.
 Książka

Jarosława

Onyszczuka

„Kodeńska

Noc

Zwycięstwa – Dzieje Kodnia w okresie Powstania
Styczniowego”. Warszawa – Kodeń 2015. Cena: 22 zł.
 Film „Metr od świętości”. Zapis na jednej płycie 30
odcinków serialu emitowanego przez TVP 1, przed
kanonizacją Jana Pawła II, przedstawiających prywatne
życie Papieża Polaka widziane oczami Jego osobistego
fotografa Arturo Mari. TBA GROP APELLA 2014. Cena:
15 zł.
Powyższe książki i film można nabyć w sanktuarium
albo

zamówić

telefonicznie

lub

korespondencyjnie

i otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
tel. 83 375 41 20, E- mail: pielgrzymi@koden.com.pl

Papieskie Korony Madonny Kodeńskiej
Za osiem lat będziemy przeżywać trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki
Bożej Kodeńskiej. Było to dla naszego sanktuarium niezwykłe wydarzenie. Sześć lat
po Jasnej Górze korony papieskie – z woli Ojca Świętego
Innocentego XIII – otrzymała Madonna Kodeńska.
Wielkim pragnieniem kustoszy sanktuarium jest,
by korony te powróciły na obraz. Wymagają one jednak
poważnej renowacji. Dlatego zwracamy się, do Przyjaciół
sanktuarium

i

Pielgrzymów,

z

prośbą
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i przekazywanie kustoszowi sanktuarium tak zwanego złomu wotywnego (złote
obrączki, pierścionki, łańcuszki, inne przedmioty…), bądź składania ofiar na ten cel.
Ufamy, że, wspólnym wysiłkiem oraz staraniem artystów – złotników, uda się
przywrócić koronom papieskim ich dawną świetność i nałożyć je na skronie Maryi i
Dzieciątka.

Odwiedzili sanktuarium
Od ostatniego wydania Biuletynu, od którego upłynęło 27 dni, odwiedziły
sanktuarium 103 pielgrzymki zorganizowane. Z tego 24 zatrzymały się na nocleg w domu
pielgrzyma. W sanktuarium odprawiło Eucharystię 4 biskupów i 114 prezbiterów. Mimo
zakończenia wakacji letnich, ruch pielgrzymkowy tylko nieznacznie się zmniejszył.

Zapowiedzi wydarzeń:
 19 IX: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 27 IX: Prapremiera Filmu: „Błogosławiona wina” w Białej Podlaskiej
 04 X: Premiera Filmu: „Błogosławiona wina” w Kodniu
 17 X: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 18 X: Światowy Dzień Misyjny

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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