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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Czytelników
Biuletynu Sanktuarium!
Kodeń, to niewielka miejscowość na krańcach
Polski. Wydawać by się mogło, że dzieli ona los tak wielu
zapomnianych osad, w których nic się nie dzieje i które
wymierają. Wrażenie to potwierdza widok stanu dróg
dojazdowych, spory odsetek ludzi bez pracy, ubywanie
młodych... A jednak, jest coś w Kodniu, co świadczy
o jego fenomenie.
Przybywający tu liczni goście zaskoczeni są,
że „tyle się u was dzieje, takie zaangażowanie,…!”.
I są to dobre dzieła, nie takie co skrzeczą i są pożywką dla brukowców.
Altruizm, aktywność i inicjatywa, jakie cechują mieszkańców Kodnia, to nie
popisy dla klaki, ale to budowanie wspólnoty, pielęgnowanie relacji, konstruowanie
dobra nie tylko zewnętrznego, ale tego w środku rodziny, parafii, lokalnej
społeczności, w poszczególnych sercach mieszkańców.
Niestety, nie wiele jest w Polsce miejsc, gdzie ludzie są tak otwarci, twórczy
i chętni do wspólnego działania. Nasz proboszcz, O. Damian Dybała, często
podkreśla, że inni duszpasterze (i chyba wójtowie też) mogą nam zazdrościć tego, że
– mimo, iż mamy słabości – jesteśmy razem i tyle dobra wspólnie czynimy. To nas
buduje, rozwija i łączy.
Kolejny Biuletyn, który przesyłamy, jest tego potwierdzeniem.
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Wieczór Chwały w sanktuarium
W

sobotę,

12

marca,

w naszym sanktuarium odbył się
Wieczór

Chwały.

modlitewne

To

spotkanie

przeżywaliśmy,

w naszej wspólnocie parafialnej, po
raz

trzeci.

Zrodziło

się

ono

z potrzeby, którą nosiła w swych
sercach młodzież parafii. Ona też
przygotowuje

każdorazowe

Adoracja w nastrojowo zaciemnionej bazylice

nabożeństwo,

pod

pieczą

kleryka

Sławomira

Ćwiklińskiego OMI.
Spotkanie

to

przebiega

w duchu modlitwy uwielbienia,
przed

wystawionym

Najświętszym

Sakramentem.

W czasie jego trwania jest okazja
do
Młodzieżowa Schola
„Uratowani”
i kleryk Sławomir

sakramentu

pojednania.

Modlitwę ożywia śpiew parafialnej
scholi młodzieżowej „Uratowani”.

Wielkopostna Adoracja była naszym duchowym przygotowaniem na
przeżycie Zmartwychwstania Chrystusa.
Zwieńczeniem wieczoru było
indywidualne

błogosławieństwo

Najświętszym

Sakramentem,

którego

udzielił

podchodzącym

o. Damian, proboszcz parafii.
Wieczór

Chwały,

po

raz

kolejny, zgromadził pełen kościół
wiernych.

Kolejny

taki

wieczór

Indywidualne błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

02. kwietnia br.
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Zjazd braci zakonnych - Misjonarzy Oblatów M. N.
14.
w

poniedziałkowy

marca,
wieczór,

rozpoczęło

się

trzydniowe

spotkanie

braci

zakonnych

Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misjonarzy

Oblatów

Maryi

Niepokalanej.

spotkanie w sali konferencyjnej

Spotkaniu

przewodniczył

Ojciec

Prowincjał Antoni Bochm OMI. Przybyło na nie
29 braci. Byli wśród nich także bracia pracujący
w Kamerunie, na Ukrainie i w Rzymie.

O. Prowincjał głosi homilię

Oprócz modlitw, których
szczytem
Droga Krzyżowa na kalwarii

była

codzienna

Eucharystia, bracia wysłuchali
trzech wystąpień: O. Piotr Wójcik

OMI wygłosił konferencję, trzej bracia
(Łukasz

Kłos,

Hubert

i Łukasz

Kochmański)

Wichłacz

przedstawili

prezentację na temat błogosławionych
braci

oblatów

hiszpańskich,
Dąbkowski
spotkania

–
zaś

OMI

męczenników
brat

Rafał

zrelacjonował

przedkapitulne,

w

Aix

konferencja o. Piotra Wójcika OMI
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i w Rzymie, w których – jako przedstawiciel braci na nadchodzącą Kapitułę
Generalną – osobiście uczestniczył.
Także

Ojciec

Prowincjał

spotkał się z braćmi, przy kawie,
omawiając

bieżące

prowincji,

ze

uwzględnieniem

sprawy

szczególnym
roli

braci

zakonnych.
Była okazja do modlitwy,
formacji

intelektualnej,

bracia zakonni na Eucharystii w kaplicy klasztornej

do

zaznajomienia się z aktualiami życia Zgromadzenia i braterskiego spotkania tych,
którzy (na co dzień) rozsiani są w klasztorach całej Polski i poza nią.
Aktualnie w Polsce posługuje 32 braci zakonnych Zgromadzenia Misjonarzy
Oblatów M. N. Nadto 12 braci pochodzących z Polski pracuje poza jej granicami.

uczestnicy kodeńskiego spotkania braci zakonnych
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Droga Krzyżowa ulicami Kodnia
18. marca 2016 r., o godz. 19:00,
po raz pierwszy w nowej historii
parafii,

ruszyła

Droga

Krzyżowa

ulicami Kodnia. Dotąd nabożeństwo to
było sprawowane w kościele lub na
kalwarii, przy figurach, wyrzeźbionych
– w latach sześćdziesiątych XX wieku –
przez Tadeusza Niewiadomskiego.
W

czasie

„ulicznego

nabożeństwa” modlitwom wiernych
towarzyszyła

chłodna

Temperatura

spadła

odczuwalne

zimno

do

aura.
zera,

było

ale

znacznie

silniejsze, gdyż mocno dął wicher.
Rozważania Drogi Krzyżowej
czytała młodzież, zaś krzyż między
poszczególnymi
przedstawiciele

stacjami

nieśli

różnych

stanów

trwającym

półtorej

parafii.
W
godziny,

tym,

nabożeństwie

uczestniczyło

około

pasyjnym

400

wiernych,

którzy na zakończenie nabożeństwa
weszli

do

bazyliki

przez

„Bramę

Miłosierdzia” i odśpiewali „Maryjny
Apel Podlasia”.
Procesja

była

doskonale

zorganizowana i zabezpieczona dzięki
strażakom, policji i straży granicznej.
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„Tajemnica Eucharystii”
Pod

takim

tytułem,

w Niedzielę Palmową (20. marca,
o godz.

18:00)

odbyła

się

–

w bazylice kodeńskiej – premiera
przedstawienia

teatralnego,

którego scenariusz powstał, dzięki
inspiracji objawieniami boliwijskiej
mistyczki Cataliny Rivas.

Jacek Malarski, Anna Parchomiuk, Iwona Hordyjewicz

Sztukę

przygotowali,

trwających

od

szkolnego

–

początku
wielu

na

–

roku

próbach:

Misjonarze Oblaci M. N., Siostry
Sercanki,
i Uczniowie

Nauczyciele,
Zespołu

Oświatowych w Kodniu.
o. Damian Dybała, kl. Sławomir Ćwikliński

Bezpośrednio na scenie wystąpiło 40
aktorów – amatorów, ale w powstanie sztuki
zaangażowanych było wiele więcej osób.
W role Chrystusa wcielił się dyrektor
szkoły pan Jacek Malarski, rolę Maryi
kreowała nauczycielka Anna Parchomiuk,
uosobieniem

Cataliny

nauczycielka

Iwona

arcybiskupem

w

sztuce

Rivas

była

Hordyjewicz,
był

proboszcz

o. Damian Dybała. Całość wyreżyserowała
pani Regina Hasiewicz.
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Ciekawostką jest, że aż trzy
role

odegrał

brat

Mariusz

Wojdowski: podziwialiśmy go jako
anioła ze świetlistą misą, duszę
błogosławioną i osobę podającą chleb
, a sześciu ministrantów odegrało
rolę… ministrantów

.

dusze czyśćcowe

Barwne widowisko, o głębokiej treści,
trwało godzinę. Zakończyła je owacja na
stojąco.
Tego samego dnia, o godz. 20:00,
ponownie wystawiono sztukę. W Wielki
Wtorek była ona powtarzana trzykrotnie,
w tym jedno przedstawienie było adresowane
do gimnazjalistów.
Proboszcz zapewnia, że sztuka będzie
wystawiana jeszcze kilka razy.
W ten sposób, wspólnym wysiłkiem,

mszalna liturgia słowa wg wizji Cataliny Rivas

który niesie ze sobą duchowe przesłanie
i skłania do refleksji, nasi parafianie uczcili Jubileusz Miłosierdzia.
Występ ten był szczególnym świadectwem wiary i odwagi jej wyznawania,
zwłaszcza, gdy – wobec młodzieży i wespół z nią – występowali rodzice, nauczyciele

Malwina Parczewska,
s. Karolina Gadomska,
br. Mariusz Wojdowski

Jezus udziela znaku pokoju wg wizji Cataliny Rivas
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i wychowawcy. To też jest przykład harmonijnego współdziałania rodziny, szkoły
i Kościoła w przekazywaniu wartości młodemu pokoleniu.
Kolejny

raz,

nasi

parafianie pokazali swe wielkie
zaangażowanie w budowanie
lokalnej

wspólnoty,

także

w oparciu o wartości duchowe.
Wszystkim im należą się
wyrazy uznania i życzenia
dalszych
przedstawień,
wszystkich

tak

udanych
które

niech

dla
niosą

dusze błogosławione

pozytywne przesłanie i nadzieję.

„Triduum Sacrum”
i Wielkanoc w sanktuarium
Gdy skończył się Wielki Post, w wieczornej
porze Wielkiego Czwartku, parafianie i goście
zgromadzili się, w „kodeńskim Wieczerniku”, na
Mszy Wieczerzy Pańskiej. Sprawowało ją, pod

o. Piotr Wójcik, proklamuje Ewangelię

przewodnictwem
Wójcika

OMI,

o.
9

Piotra

kapłanów,

otoczonych

grupą

kilkudziesięciu ministrantów i
lektorów.

Przewodniczący

liturgii wygłosił homilię.

proboszcz dokonuje obrzędu „mandatum”
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Po

niej

proboszcz

o. Damian Dybała OMI obmył
nogi 12 mężczyznom, spełniając
obrzęd

„mandatum”,

przykład

dał

nam

nasz

i

Pan”,

ucząc

„Nauczyciel
miłości

którego

służebnej,

płynącej

z Eucharystii.
o. Nering, o. Dybała, o. Sierański, o.Jasionowski, o. Wójcik, o. Głowacki,
o. Chrószcz, o. Stempel, ks. Eugeniusz Krzyżanowski SAK

Po Mszy św. Najświętszy

Sakrament został procesyjnie przeniesiony do kaplicy przechowania, gdzie
zgromadzeni wierni czuwali przy Jezusie, cierpiącym trwogę konania w ogrodzie
Getsemani i rozważali zdradę,
opuszczenie

i

aresztowanie

Zbawiciela.
W Wielki Piątek i w Wielką
Sobotę

nie

sprawuje

się

Eucharystii. W te dwa dni o godz.
8:00

rano

gromadziliśmy

w świątyni

na

brewiarzowej,

się

modlitwie
Przeniesienie do kaplicy przechowania

odmawiając

godzinę

czytań,

połączoną

z

jutrznią.

Czas ten był okresem
postu,

zadumy,

rozważania

męki

Chrystusa i wdzięczności
za

dar

Odkupienia.

Centrum

Wielkiego

Piątku stanowiła Liturgia
Męki
Wierni na Liturgii Męki Pańskiej

tłumnie

9

Pańskiej,

która
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wiernych. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił
O. Mirosław Skrzydło OMI. Po liturgii Słowa, adoracji
krzyża i komunii świętej przeniesiono Najświętszy
Sakrament do kaplicy Grobu Pańskiego, w której wierni
adorowali Eucharystyczne Ciało Chrystusa, przez całą

o. Mirosław Skrzydło OMI głosi Słowo Boże

sobotę.

Przy

Chrystusowym

grobie

wartę honorową trzymali
strażacy, czuwali też przy
nim ministranci i lektorzy.
Warto

nadmienić,

Rozpoczyna się adoracja Krzyża Świętego

że w tym roku Grób Pański powstał jako owoc konkursu, ogłoszonego – przez
proboszcza – na początku Wielkiego Postu. Mógł w nim uczestniczyć każdy
parafianin. Polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu Grobu Pańskiego. Konkurs
wygrały dwie gimnazjalistki,
które postanowiły pozostać
anonimowe. Nagrodą dla nich
było

wykonanie

kaplicy

Grobu Pańskiego według ich
koncepcji.
ufundował

Proboszcz
im

też

nagrodę

rzeczową.
Piątkowym wieczorem,
procesja do Grobu Pańskiego

o

godz.

20:30,

wierni

zgromadzili się przed bazyliką, by – przy światłach świec, pochodni i lampionów –
odbyć tradycyjną, wielkopiątkową Drogę Krzyżową na kalwarii, animowaną przez
młodzież parafii.
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Wieczorem

poświęcenie ognia i paschału

trzeciego

dnia

Triduum

Paschalnego została odprawiona radosna Liturgia
Wigilii

Paschalnej.

o. proboszcza

zgromadziliśmy

się

bazyliką,

by

sprawować

Liturgię

Światła,

procesyjnie

Pod

przewodnictwem

Damiana

Dybały

OMI,

przed

po

weszliśmy

niej
do

poświęcenie wody chrzcielnej

ciemnej

bazyliki,

podążając

za

olbrzymim paschałem (15 kg.), który
musiało nieść dwóch postawnych
lektorów.
wykonał
Ćwikliński,
siedmiu

Orędzie

wielkanocne

kleryk

Sławomir

a

(po

czytań

wysłuchaniu
ze

Starego

Testamentu, epistoły i Ewangelii)
rusza procesja rezurekcyjna

Słowo Boże wygłosił

Proboszcz.

Następnie celebrans udzielił chrztu
jednemu

dziecku

przyrzeczenia
nastąpiła

i

odnowiono

chrzcielne.

Liturgia

Potem

Eucharystyczna.

Wierni licznie przystąpili do Stołu
Pańskiego,

a

po

Paschalnych

Obrzędach rozeszli się do domów.
W

niedzielę,

o

godz.

6:00,

procesja rezurekcyjna
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z kaplicy pustego Grobu Pańskiego ruszyła procesja rezurekcyjna, z Najświętszym
Sakramentem, wokół kodeńskiego Rynku. Przy śpiewie pieśni wielkanocnych i huku
petard tłum wiernych proklamował prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Eucharystii o świcie przewodniczył i homilię wygłosił o. Proboszcz.
W czasie liturgicznych obrzędów „Triduum Sacrum” i Wielkanocy modlitwie
wiernych towarzyszyła orkiestra parafialna, schola młodzieżowa i chór.

dym od petard na procesji

procesja rezurekcyjna

Matka Boża Kodeńska u Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Nie każdy wie, że w kaplicy prezydenckiej
znajduje się wizerunek M. B. Kodeńskiej.
Prezydent Andrzej Duda, przebywając w Białej
Podlaskiej w Święto Niepodległości (11 XI 2015 r.),
przed kolacją wydaną na cześć zacnego Gościa przez
włodarza miasta Dariusza Stefaniuka, otrzymał, od
senatora Grzegorza Biereckiego i posła Janusza
Szewczaka, kopię filmu „Błogosławiona wina” oraz
haftowany

obraz

Matki

Bożej

Kodeńskiej,

pobłogosławiony przez Misjonarzy Oblatów M. N. z
Taką kopię obrazu otrzymał Prezydent RP
Andrzej Duda

Kodnia.

Prezydent RP zapowiedział, że znajdzie się on w kaplicy prezydenckiej.
Misjonarze Oblaci kodeńskiej wspólnoty liczą, że Prezydent RP będzie miał okazję
nawiedzić sanktuarium Królowej Podlasia.
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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

Koronacja kodeńskiej Madonny

Jak mówią zapisy kronikarskie, cudowny
obraz Matki Bożej Kodeńskiej został koronowany
koronami papieskimi, jako trzeci w ówczesnych
granicach Polski (po Jasnej Górze i Trokach). Stało
się

to

dzięki

dziewiątemu

dziedzicowi

kodeńskiemu Janowi Fryderykowi Sapiesze, który
panował na Kodniu, w latach 1703 – 1751.
Z koronacją Madonny wiązały się pewne
perturbacje.
Jan Fryderyk Sapieha IX dziedzic Kodnia

Początkowo koronację planowano na dzień

15. sierpnia 1721 roku, czyli o dwa lata wcześniej, niż faktycznie się odbyła. Na tę
okoliczność zaproszono najsławniejszego, w ówczesnym Królestwie Polskim,
kaznodzieję ks. Atanazego Kiersnickiego SJ (1678 – 1733).
Jednak papieskie breve koronacyjne nie zostało podpisane, bo 19. marca 1721
roku zmarł papież Klemens XI. Jakby tego było mało, 21. maja tego samego roku,
odszedł do wieczności biskup łucki Joachim Przebendowski, który miał być
koronatorem obrazu. Z tych to względów, sprawa
będąca już w Rzymie, uległa odroczeniu.
Jan Fryderyk Sapieha ponowił starania i po
dwóch latach intensywnych zabiegów, papież
Innocenty

XIII

wydaje

breve

apostolskie

zezwalające na koronację. Aktu koronacji dokonał,
15. sierpnia 1723 roku, biskup łucki Stefan Bogusław
Rupniewski.
Na skroniach Madonny i Dzieciątka spoczęły
srebrne, pozłacane korony, ozdobione szlachetnymi
korony papieskie z 1723 r.

kamieniami.

Dokumenty

konserwatorskie

stwierdzają, że te precjoza, w stylu barokowym, wykonał w 1723 roku, nieznany
artysta. Na rewersie środkowego trójkąta większej korony, znajduje się plakietka z
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grawerowanym
napisem:

herbem

Kapituły

rzymskiej,

obwiedzionym

majuskułowym

ILLUSTRISS & REVERENDISS: CAPITVLUMS PETRI VRBIS EX

LEGATO B. M. ALEXANDRI SFORZIAE * BMAE: VIRGINI CODNENSI & PVERO
IESV DONAVIT A:M:D:CCXXIII *
Niebywałą

i

nieco

zabawną

sprawą dla współczesnych, jest to, że
rzeczony kaznodzieja ks. Kiersnicki ponieważ

był

zamówiony

na

konkretny dzień 1721 roku – wygłosił
kazanie

koronacyjne,

w „desygnowanym terminie”, czyli na
dwa lata przed koronacją, nie wiedząc
kiedy ona nastąpi.
Warto

nadmienić,

że
plakietka z herbem Kapituły
Rzymskiej na rewersie korony

ks. Atanazy Kiersnicki SJ – odświętny

kaznodzieja królewski w kolegiacie św. Jana w Warszawie, był najbardziej
podziwianym mówcą doby saskiej. Nazywano go Peryklesem, Ambrożym. W 1717
roku wygłosił kazanie podczas koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Książe Jan Fryderyk Sapieha, z myślą o Kiersnickim, 27 kwietnia 1717 roku,
ufundował przy infułacji kodeńskiej urząd kaznodziei, z zakonu Ojców Jezuitów.
Ks. Kiersnicki, był na tym urzędzie od 15. sierpnia 1721 do 16. sierpnia 1722 roku.

Odwiedzili sanktuarium
Od ostatniej edycji Biuletynu
Sanktuarium Kodeńskiego (08.02.16)
sanktuarium

odwiedziło

pięć

pielgrzymek zorganizowanych. Na
dłuższy pobyt w naszym domu
pielgrzyma zatrzymały się grupy
Neokatechumenatu

z:

parafii
aktor Adam Woronowicz gościem lutowego NCM w Kodniu

katedralnej w Siedlcach (47 os.),
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Łęcznej (64 os.), Włodawy (50 os.), Lubartowa (30 os.).

Oprócz zjazdu braci

zakonnych Oblatów M. N. (29 os.), gościliśmy też młodzież męską, na oblackich
powołaniowych dniach skupienia (24 os.) oraz Klub Inteligencji Katolickiej z
Warszawy (32 os.). W sanktuarium Eucharystię sprawowało 35 prezbiterów.

Zapowiedzi wydarzeń:
 02 IV: Wieczór chwały
 08 IV: Nocne Czuwanie Młodych
 15 V: Odpust Świętego Ducha w kościele zamkowym na kalwarii

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

Egzorcysta o. Franciszek ładuje służbowy, mały czołg i rusza do boju ->
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