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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Ciepło witamy Czytelników naszego Biuletynu!

Niespełna cztery tygodnie gościliśmy
zimę na kodeńskiej ziemi. Choć było
śnieżnie

i mroźno

sanktuarium

tętniło

życiem. Nie było w nim tylu pielgrzymów,
co w „ciepłych miesiącach” roku, ale jest
ruch.

Związany

renowacyjnymi

jest
w

on

z

pracami

bazylice,

a także

z odświeżaniem pokoi gościnnych w domu
pielgrzyma.
Oczywiście nawiedzają sanktuarium
nieliczne grupy i pielgrzymi indywidualni.
Korzystając z wolniejszego czasu
kustosze

sanktuarium

pracują

nad

„reklamą” sanktuarium, angażując się m. in. w promocję filmu „Błogosławiona
wina”, przygotowując druk folderów, broszur oraz książek, związanych z dziejami
sanktuarium.
Wszystko po to, by rosła sława Maryi i by Pielgrzymi, do nas przybywający,
jak najlepiej się czuli w domu Matki.
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Orszak Trzech Króli
Podobnie
6. stycznia,

jak

bazylikę

w

ubiegłym

kodeńską

roku,

nawiedzili

Mędrcy ze Wschodu, pielgrzymujący za
przewodem gwiazdy, do bożego żłóbka.
Obecni oni byli na Eucharystii o godz. 10:00,
a po Mszy – po raz pierwszy – przeszli
ulicami Kodnia, w Orszaku Trzech Króli.
Właściwie Królowie jechali bryczką, a zebrani
truchtali za nimi, wraz z proboszczem, po
oblodzonej nawierzchni.

Przemarszowi

orszaku

towarzyszyła orkiestra parafialna,
grająca

kolędy

oraz

około

200

parafian i gości, którzy dziarskim
krokiem, w mroźne przedpołudnie,
przeszli wokół rynku, w ten sposób

czcząc

Uroczystość

Objawienia

Pańskiego

i wyznając swą wiarę w Boga, który – dzięki
tajemnicy wcielenia – daje się poznać każdemu
z nas.
Tradycyjnie

Uroczystość

Objawienia

Pańskiego wiąże się z pobytem, w kodeńskiej
wspólnocie

parafialnej,

Prokury

Misyjnej

z Poznania. I tym razem przybył do nas jej
przedstawiciel O. Wiesław Chojnowski OMI,
który wygłosił Słowo Boże, podkreślając że
Mędrcy ze Wschodu, są reprezentantami
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ludów pogańskich całego świata, którym objawił się Chrystus i do których dzisiaj
wyjeżdżają misjonarze, by głosić dobrą nowinę o zbawieniu.
Po uroczystej sumie,
w czasie której śpiewowi
wiernych towarzyszył chór
parafialny,

o.

Wiesław

spotkał się z Przyjaciółmi
Misji Oblackich na łamaniu
opłatkiem,

wspólnym

kolędowaniu i ucztowaniu.

Rusztowania w bazylice
Dokładnie rok temu, w połowie stycznia, rozpoczęto prace zmierzające do
kompleksowej renowacji prezbiterium bazyliki św. Anny, które udało się
sfinalizować przed odpustem ku czci Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki
Jedności, który co roku ma miejsce w Kodniu 2. lipca.
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Przyszła pora na dalszy ciąg prac
renowacyjnych świątyni, która stanowi serce
sanktuarium. 11. stycznia br. rzeszowska
firma M. Filip A. Filip, specjalizująca się
w renowacji zabytków, przybyła do Kodnia,
by odnawiać sklepienie, ściany oraz okna
głównej

nawy

bazyliki

(od

chóru

do

kopuły).
Po

dziewięciu

wysokich

rusztowań,

platformą

sklepieniem,

21.

stycznia

przeprowadzono
konserwatorskie
historycznych

dniach

rozciągającą

ustawiania

zwieńczonych
się

pod

całym

br.

badania
na

obecność

polichromii

na

sztukateriach i ścianach. Poprzedziły
one

właściwy

remont

tej

części

świątyni.
Prace mają potrwać pół roku i –
podobnie

jak

poprzednio

–

powinny

zakończyć się przed końcem czerwca.
W związku z tym – przynajmniej
w początkowej
najgłośniejsze

fazie

prac,

i najbrudniejsze

które
–

w

są
dni

powszednie nabożeństwa odbywać się będą w
kaplicy klasztornej, by renowatorzy mogli bez
przeszkód pracować od wczesnego rana do
godzin wieczornych i by ich działania nie
przeszkadzały modlitwie wiernych. Ponieważ

4

Biuletyn Kodeński

1(41)2016

bazylika jest kościołem stacyjnym Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, przez cały
dzień można wchodzić do jej wnętrza, przechodząc „Bramą Miłosierdzia” i zyskiwać
łaskę odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.
Kustosz sanktuarium O. Damian
Dybała

OMI,

ma

cichą

i

mocną

nadzieję, że spełni się jego wielkie
pragnienie, by odrestaurować wnętrze
całej świątyni (przywracając pierwotny
wygląd z XVII wieku) do 2018 roku,
w którym przypada 500 – lecie istnienia
parafii św. Anny w Kodniu.
Działania

renowacyjne

wymagają nakładu pracy, potrzebują
czasu i są bardzo kosztowne. Liczymy
na wsparcie duchowe i materialne tego
dzieła

przez

naszych

Przyjaciół,

Dobrodziejów i Pielgrzymów. Można to
uczynić przesyłając datek na rachunek
bankowy:
MISJONARZE OBLACI M.N. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMAZACH
21 8037 0008 0390 0912 2000 0010
TYTUŁEM: OFIARA NA RENOWACJĘ BAZYLIKI.

„Na Kodeń marsz!”
Tak

zatytułowano

projekt, którego celem było
uczczenie

153

wybuchu

rocznicy
powstania

styczniowego.
Z

początkiem

powstania wiąże się bitwa
o Kodeń, którą w nocy z 22
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na 23 stycznia 1863 roku,
stoczyli
rosyjskim

z

wojskiem
powstańcy

z Tucznej oraz mieszkańcy
Kodnia i okolicznych wsi.
Zaatakowali oni koszary
wojsk

rosyjskich

stacjonujących w Kodniu.
Na czele powstańców stali
pracownicy

majątku

hrabiego Ludwika Krasińskiego z folwarku w Dobromyślu. Doszło do bitwy,
w której zwycięstwo odnieśli powstańcy. Była to jedyna wygrana bitwa w całym
Królestwie Polskim pierwszej nocy powstania styczniowego.
Dla uczczenia tego wydarzenia Wójt Gminy Kodeń, Towarzystwo Przyjaciół
Kodnia i Zespół Placówek Oświatowych w Kodniu postanowili zrealizować projekt
„Na Kodeń marsz!”. Miał on charakter patriotyczny, edukacyjny i rekreacyjny.
Wspomniany

w

tytule

marsz rozpoczął się, o godz.
17:00,

w

miejscu

zwanym

„Borek”, na rozwidleniu dróg,
przy krzyżu przydrożnym –
było

to

miejsce

zbiórki

powstańców przed atakiem na
Kodeń.

Stamtąd

uczestnicy:

uczniowie i nauczyciele Zespołu
Placówek Oświatowych, władze
gminy oraz mieszkańcy Kodnia (wyposażeni w elementy patriotyczne: biało –
czerwone flagi, kokardy, wstążki, opaski) przemaszerowali na cmentarz parafialny,
gdzie złożono wieniec na mogile powstańczej. Następnie marsz był kontynuowany
ulicami Kodnia i wzmocniony efektami pirotechnicznymi (petardy, race dymne).
Zakończył się przy pamiątkowym kamieniu z tablicą, przy bazylice. Odśpiewano
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następnie

uczniowie

odczytali

Apel

Pamięci.

Głos

zabrali

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Kodnia Krzysztof Malarski oraz o. Krzysztof Nering OMI.
Wójt

Gminy

wieniec

Kodeń
na

upamiętniającej
powstania.
szkolny

płycie
uczestników

Na

koniec

zaśpiewał

patriotyczną
zwieńczył
z remizy
Zakończenie

złożył

i

chór
pieśń

wszystko

dźwięk

syreny

strażackiej.
marszu

miało

miejsce ok. godz. 19:00.
Tego dnia, w kaplicy klasztornej, o godz. 17:00 sprawowana była Msza
św., w której uczestniczyli parafianie, nie biorący udziału w „marszu na Kodeń”.
Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił o. Roman Nisiewicz
OMI.
Dalsza część obchodów
miała

mniej

charakter.

oficjalny

Przy

strażackiej

remizie

druhowie

przygotowali
poczęstowali

ognisko

OSP
i

wszystkich

obecnych gorącą grochówką
powstańczą.
Foto: Zbigniew Gwardiak

200 lat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Dwieście lat temu, 25 stycznia 1816 rok, św. Eugeniusz de Mazenod
zamieszkał, wraz z pierwszymi kapłanami, w opuszczonym, zrujnowanym
klasztorze pokarmelitańskim w Aix en Provence, w południowej Francji, dając
początek rodzinie zakonnej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ta garstka
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kapłanów,

w

bardzo

krótkim

czasie,

rozrosła

się

w

wielkie,

międzynarodowe zgromadzenie misyjne, głoszące ewangelię na wszystkich
kontynentach, aż po krańce świata.
Od 89 lat Misjonarze Oblaci M. N. posługują
w Kodniu, w sanktuarium Matki Bożej. W kodeńskiej
kaplicy klasztornej, w czasie Eucharystii o godz.
17:00, miały miejsce skromne, choć liturgicznie
dostojne, obchody jubileuszu. Uczestniczyli w nich
wszyscy Misjonarze Oblaci M. N. obecni w Kodniu.
Liturgii przewodniczył i słowo Boże wygłosił O. Piotr
Wójcik OMI. W naszą dziękczynną modlitwę włączyli się parafianie.
Po Mszy oblaci zebrali się w klasztornym kapitularzu, by dzielić radość
z jubileuszu, przy wspólnym stole.
Obchody tak ważnej rocznicy były skromne, a to dlatego, że w Kodniu
planowane są centralne obchody jubileuszu na szczeblu prowincji zakonnej.
Połączone one będą z głównym odpustem, ku czci Wniebowzięcia N. M. P.

Pierwsze, galowe pokazy „Błogosławionej winy”
Po prapremierowym pokazie filmu Przemysława Häusera „Błogosławiona
wina”, jaki miał miejsce w Białej Podlaskiej (27 IX 15) oraz projekcjach w Kodniu (4 X
15) i Gniewie (28 XI 15), obraz trafił do publiczności całej Polski.
Zanim produkcja dotarła do kin – co nastąpiło po 25 stycznia 2016 r. – została
ona

przedstawiona

Przewodniczącemu

Konferencji

Episkopatu

Polski

arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, na specjalnym pokazie, zorganizowanym
w rezydencji Arcybiskupów Poznańskich w Poznaniu 23. stycznia br. Uczestniczyli
w niej prócz Arcybiskupa Metropolity m. in. Wiceprezydent Poznania Jędrzej
Solarski, Wikariusz Prowincjalny Oblatów M. N. o. dr Marian Puchała OMI,
przedstawiciele Wydziału Teologicznego UAM [Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab.
Jan Szpet, ks. prof. dr hab. Bogdan Częsz, ks. prof. dr hab. Jerzy Troska, Rektor WSD
ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak], Dyrektor Muzeum Archidiecezji Poznańskiej
ks. dr Wiesław Garczarek, Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. kan.
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Waldemar Hanas, Dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nentwig, Prezes
Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa, Prezes SKOK
Ubezpieczenia Grzegorz Buczkowski, Dyrektor TVP Poznań Lena Bretes, Dyrektor
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Zmartwychwstanek s. Hanna
Słodzianka CR oraz Twórcy filmu: reżyser Przemysław Häuser, odtwórca głównej
roli Jarosław Struczyński oraz współscenarzysta i narrator Marek Zając.
Premiera kinowa odbyła się 27. stycznia 2016 roku, w warszawskim kinie
„Luna”. Byli prawie wszyscy Twórcy dzieła i wielu, wielu zacnych gości. Obraz
przyjęto entuzjastycznie. Dzięki obecności fotoreporterów, warszawską premierę
mamy bogato utrwaloną na zdjęciach. Niech one przemówią:
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Foto: W i O Warszawa i okolice (27.01.2016)
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Foto: brat Grzegorz Rosa OMI

Ciekawa była wypowiedź posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda
Czarneckiego „We mnie film budzi nadzieję, że my słabi i grzeszni ludzie, jesteśmy
zdolni, by czynić dobro”. Zwłaszcza, że – jak uczy teologia – tylko Bóg potrafi ze zła
uczynić dobro, wbrew intencji zła. I jeszcze wypowiedź jednego z Twórców po
uroczystej premierze: „Piękny wieczór dla Kodnia i Oblatów!”. Z pewnością
wieczór w kinie „Luna” był wspaniały i poruszający, także dla Misjonarzy Oblatów.
Jak nas ostatnio poinformowano, 7 lutego br., w Wiecznym Mieście, w sali
przy kościele Św. Stanisława, miała miejsce rzymska premiera naszego filmu.
Można powiedzieć, że film rusza w świat, a z nim Kodeń i jego przedziwne
dzieje „trafią pod strzechy”.

Foto: W i O Warszawa i okolice (27.01.2016)
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Superior kodeński kandydatem na „Człowieka Roku 2015”
6. lutego 2016 r., na Gali połączonej z balem karnawałowym, w bialskiej
restauracji „Skala”, ogłoszono, że „Człowiekiem Roku 2015 Tygodnika Podlaskiego”
został ks. kan. Marian Daniluk, proboszcz parafii Narodzenia N. M. P. w Białej
Podlaskiej.
Wśród pięciu osób, wyłonionych przez redakcję pisma (która sugerowała się
wynikami plebiscytu przeprowadzonego – pod koniec ubiegłego roku – wśród
czytelników „Tygodnika Podlaskiego”) znalazł się także O. Bernard Briks OMI,
superior klasztoru kodeńskiego, a do roku 2015 proboszcz parafii i kustosz
sanktuarium.
Jak

czytamy

Tygodniku,

w

mieszkańcy

powiatu bialskiego wyróżnili
w ten sposób przełożonego
kodeńskiej

wspólnoty

zakonnej „za zaangażowanie
we współpracę z realizatorami
„Błogosławionej winy”, filmu
będącego

wyrazem

Podlasian

ze

świadectwem

swej

dumy
historii,

przywiązania

do wartości, a także najlepszą
formą promocji regionu w
kraju i na świecie”.
Ponieważ o. Bernard Briks rozsławia region Południowego Podlasia
w Kanadzie (dokąd udał się na czas wielkiego postu, głosić rekolekcje w parafiach
polonijnych), w jego imieniu nominację odebrał o. Mirosław Skrzydło OMI, rzecznik
sanktuarium.
Konkurs „Tygodnika Podlaskiego” po raz pierwszy odbył się pięć lat temu.
Jak co roku, patronat honorowy nad nim objął senator Grzegorz Bierecki.
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Plebiscyt jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń na Południowym
Podlasiu. Nominowani i zwycięzcy to osoby, które przyczyniają się do rozwoju
i rozsławienia regionu. Mecenasami głównymi Gali są: Poczta Polska i SKOK
Ubezpieczenia Partner.

VII Pielgrzymka Amazonek do M. B. Kodeńskiej
5.

lutego

wspomnienie

przypada

św.

Agaty,

liturgiczne
dziewicy

i męczennicy. Jest ona patronką Amazonek
i

dlatego,

w

najbliższą

niedzielę

liturgicznego obchodu, organizowana jest
pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej
Kodeńskiej.
Tegoroczne spotkanie odbyło się
w naszym sanktuarium po raz siódmy
(pierwsze miało miejsce 7 II 2010 r.). Panie
przybyłe do Kodnia, około godziny 11:00,
rozgrzały się, w Jadłodajni u Oblatów,
gorącą kawą i herbatą, po czym udały się
do bazyliki na wspólny różaniec. Po nim,
dokładnie w południe, rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył kustosz
sanktuarium

o.

Damian

Dybała OMI, zaś Słowo Boże
wygłosił

Diecezjalny

Duszpasterz Służby Zdrowia
ks. dr Piotr Pielak.
Po

Mszy

św.

i pamiątkowej fotografii, był
czas

na

posiłek,

chwilę

wytchnienia, zaopatrzenie się
w pamiątki, a także spacer –
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w słoneczne popołudnie – po
kodeńskiej

kalwarii. Następnie

w sali multimedialnej odbyła się
godzina

świadectwa,

w czasie

której, przybyłe panie, dzieliły się
swymi

doświadczeniami

z przeżywanej choroby.
Pielgrzymkę

zakończyło

nabożeństwo, przed cudownym
obrazem,

w czasie

którego

Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, uroczystym aktem powierzył Amazonki
opiece Matki Bożej Kodeńskiej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 pań.
Kustosz sanktuarium żegnając pątniczki życzył siły i nadziei w trudnym
doświadczeniu cierpienia. Zapraszał do Kodnia, także wtedy, gdy fizycznie jest to
trudne lub niemożliwe – w takiej sytuacji można pielgrzymować i łączyć się z Matką
Bożą Kodeńską duchowo.
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C I E K A W O S T K I

H I S T O R Y C Z N E

Gdyby nie wojna…

Dwa ważne wydarzenia – z dziejów Kodnia – spowodowały, że niewiele
brakowało, a cudownego obrazu nie byłoby dzisiaj w naszym sanktuarium.
Pierwszym z nich było opuszczenie Kodnia przez Sapiehów, którzy
postanowili przeprowadzić się do – o wiele bardziej okazałej, choć nieco zaniedbanej

– posiadłości w Krasiczynie pod Przemyślem. Stało się to około 1800 roku, gdyż
kroniki kodeńskie informują, że dziesiąty i ostatni z rodu Sapiehów dziedzic Kodnia,
Kazimierz „Nestor” zmarł w 1798 roku. Oficjalnie prawnymi właścicielami zamku
w Krasiczynie Sapiehowie stali się w 1834 roku, a majątek kodeński odsprzedali
dalszym krewnym Branickim.
Drugim wydarzeniem były sankcje
cara Aleksandra II nałożone na miasto, za
udział jego mieszkańców w powstaniu
styczniowym.

Ukaz cara zarządzał, by

obraz usunąć ze świątyni świętej Anny
i wywieźć do Częstochowy. To polecenie
carscy żołdacy zrealizowali w 1875 roku.
Wtedy nastąpił zabór kościoła infułackiego
św.

Anny

przez

duchowieństwo

prawosławne. Obraz przebywał na Jasnej
Górze do 1926 roku.
Gdy Sapiehowie – jako właściciele Krasiczyna – okrzepli nieco w swej nowej
posiadłości, podjęli starania o odzyskanie cudownego obrazu Matki Bożej
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i przeniesienie

go

z

Częstochowy

do

ich

zamkowej

kaplicy

w Krasiczynie.
Po wielu latach uporczywych zabiegów,
uzyskali w końcu zgodę władz kościelnych
i świeckich,
upragnionego

a

termin
wizerunku

przeniesienia
ustalono

na

2. sierpnia 1914 roku, jako na dzień święta
Matki Bożej Anielskiej, a zatem dokładnie w 39.
rocznicę

wywiezienia

Wybuch

I

wojny

obrazu

światowej

z

Kodnia.

spowodował

jednak, że peregrynacja ta nie doszła do skutku.
13 lat później, przedstawiciele obu gałęzi
książęcego rodu Sapiehów, na czele z księciem
arcybiskupem krakowskim Adamem Stefanem
Sapiehą,

wprowadzili

cudowny

obraz

do

kodeńskiej świątyni. Możliwe to było dzięki
żarliwym zabiegom biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego, którego wielkim
pragnieniem było sprowadzenie obrazu do Kodnia.
Ciekawe, co by było z Kodniem, gdyby Nasza Madonna nie wróciła
z wygnania, a stała się Matką Bożą Krasiczyńską? /…/

Odwiedzili sanktuarium
Zimowy ruch w sanktuarium jest bardzo spokojny. Chłodna aura, śliskie,
wyboiste (nie tylko zimą) drogi nie sprzyjają pielgrzymowaniu. Nieliczni,
indywidualni pątnicy nawiedzają święte miejsce, choć przyznać trzeba, że
w niedziele na Mszach świętych sporo jest wiernych spoza parafii.
Od początku tego roku odwiedziło nas 7 pielgrzymek zorganizowanych. Pięć
dni trwały zamknięte rekolekcje dla 17 Misjonarzy Oblatów, którzy przybyli
z różnych klasztorów w Polsce, by odnowić się duchowo. Wraz z nimi umacniali się
duchowo dwaj księża diecezjalni z Czech.
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Przez kilka dni przebywało

Biuletyn Kodeński

1(41)2016

w sanktuarium 20 harcerzy z Siedlec wraz ze swymi opiekunami. Księży
sprawujących w sanktuarium Eucharystię było 26.
„Byle do wiosny!”

Zapowiedzi wydarzeń:
 11 II: Światowy Dzień Chorego w Kodniu, z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes
 12 II: Nocne Czuwanie Młodych
 14 II: ”Walentynki” w kodeńskim sanktuarium, z błogosławieństwem zakochanych
 19 – 23 II: Powołaniowe Dni Skupienia OMI

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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