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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Czytelników Biuletynu Sanktuarium!
W popularnej pieśni, ku czci Matki Najświętszej, śpiewamy: “Była cicha
i piękna, jak wiosna”. Jest w Maryi piękno, kojarzone z młodością, wiosenną
świeżością i odradzającym się życiem.
Spoglądając na historię zbawienia, widzimy Niewiastę, której pojawienie się
jest – zwiastującą ocalenie – wiosną. Być może dlatego ktoś, w przeszłości,
w przypływie uczuć, nazwał Maryję “Królową
wiosny”.
Nasz

założyciel,

św.

Eugeniusz

de Mazenod, napisał w Regule zakonnej:
“Patronką

Zgromadzenia

jest

Maryja

Niepokalana. Otwarta na Ducha Świętego,
jako

pokorna

poświęciła

samą

Zbawiciela.

W

służebnica
siebie

całkowicie

osobie

Dziewicy

i dziełu

zatroskanej

o przyjęcie Chrystusa, aby dać Go światu, dla
którego jest On nadzieją, oblaci widzą wzór
wiary Kościoła i własnej”.

św. Eugeniusz de Mazenod . Obraz z kaplicy klasztornej w Kodniu

Kustosze sanktuarium – Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, mają 200 lat.
Piękny, sędziwy wiek! Mimo tych podeszłych lat, żyjemy nadzieją na żywotność
i przydatność Kościołowi, skoro nasza Patronka jest „Królową wiosny”.
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Zabytkowe Velum Matki Bożej Kodeńskiej
W czasie prac inwentaryzacyjnych, trwających aktualnie w klasztornym
archiwum w Kodniu, znaleziono zapomniany welon (velum) Matki Bożej
Kodeńskiej. Jest to nie tylko cenny rarytas historyczny, ale – swego rodzaju –
relikwia, która przez 270 lat ozdabiała skronie Madonny Kodeńskiej.
Od czasu sprowadzenia Cudownego
Obrazu Matki Bożej Gregoriańskiej, czyli od
1631

roku,

wierni

oglądali

obraz

namalowany na płótnie, tak jak my dzisiaj.
Około 1662 roku, na Obraz Matki Bożej
nałożono srebrno – pozłacaną suknię, która
zakryła całe płótno, prócz twarzy Maryi
i Jezusa oraz dłoni Matki Bożej, trzymającej
berło. Na sukni, głowę Najświętszej Maryi
okrywał welon wyszywany perłami. Taki
wizerunek Madonny Kodeńskiej oglądali

„Velum” Matki Bożej Kodeńskiej po renowacji

wierni do 15 sierpnia 1931 roku. Przez około 270 lat Matka Boża Kodeńska okryta
była suknią z welonem, także przebywając, na carskim wygnaniu, na Jasnej Górze
(od 1875 do 1926 roku). Gdy Obraz powracał do Kodnia, został poddany
konserwacji. Odnowiony obraz wystawiony został, bez srebrnej sukni i perłowego
welonu, na Zamku Królewskim i w katedrze w Warszawie. Gdy Matka Boża,
4 września 1927 roku, wróciła do
Kodnia, była ozdobiona tak, jak ją
z miasta wywieziono w sukni
i welonie, które – po konserwacji –
były jeszcze wspanialsze. Od 8.
września 1931 roku wierni znów
patrzą na cały Cudowny Obraz,
zaś dawna suknia jest zasłoną
wizerunku.
Archiwalna fotografia M. B. Kodeńskiej sprzed 1931 r.
w srebrno – pozłacanej sukience i w perłowym welonie.
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Z zapisów historycznych dowiadujemy się, że „srebrną sukienkę o trzydziestu
grzywnach [ok. 5,7 kg.] i Velum perłami haftowanym obraz przyozdobiła”
Konstancja Herburtówna Sapieżyna, żona Jana Sapiehy – pisarza polnego
koronnego, gdy jej mąż został wzięty w tatarską niewolę. „Tego dnia, którego
żałosna małżonka Konstancja Herburtówna bogatą suknię i velum na głowę do
obrazu przyprawić kazała, mąż jej ułagodziwszy sobie serce Rządcy Tatarzyna,
u którego zostawał, bez żadnego okupu wolno puszczony, przy tym niebezpiecznej
choroby miserere nazwanej [daw. śmiertelna choroba jelit], w tejże niewoli
nabywszy, od Najświętszej Panny uzdrowiony…”
Między odpustami – 15 sierpnia,
a 8 września 1931 roku – dokonano wielkich
zmian,

które

początkowo

budziły

niedowierzanie, konsternację i różne opinie.
W myśl biskupa Henryka Przeździeckiego
iw

porozumieniu

Rutkowskim,

usunięto

z profesorem
dotychczasową

drewnianą zasłonę, zastępując ją zasłoną
zrobioną ze srebrno – pozłacanej sukni,
którą zdjęto z Cudownego Obrazu i do
której dorobiono w Warszawie twarze i rękę
Matki Bożej. Po opuszczeniu zasłony wierni
zobaczyli obraz namalowany na płótnie.
Wraz z suknią zdjęto też – znajdujący

Dawna drewniana zasłona obrazu M. B. Kodeńskiej

się na niej – welon okrywający głowę Matki Bożej. Welon ten schowano do skarbca
i był tam do 2015 roku. Odnaleziony welon, od 15 stycznia 2016 roku, został
poddany zabiegom restauratorskim, prowadzonym przez konserwator tkanin
Justynę Miecznik z Warszawy. 23 kwietnia br. wrócił odnowiony do Kodnia.
Aktualnie, kustosze sanktuarium, przygotowują godne i bezpieczne miejsce
do jego wyeksponowania. Mimo prac renowacyjnych, „sędziwy eksponat” jest
bardzo kruchy i wymaga szczególnych warunków przechowania.
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Osobliwa wizyta u Kodeńskiej Pani
5

–

6.

maja

2016r.,

w okolicach naszego sanktuarium,
odbywały

się

przygotowawcze

zajęcia

do

treningu

sztabowego, które były wpisane
w podróż

historyczno

geograficzną.

–

Tematem

tego

wojskowego szkolenia był „Stan
struktury hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej w dolinie Bugu w obszarze
odpowiedzialności”. Uczestnikami jego byli oficerowie garnizonów w terenu
województwa lubelskiego.
Dwa dni „manewrów” były bogato wypełnione
poznawaniem historii regionu, zwiedzaniem zabytków,
ale i orientowaniem topograficznym, rekonesansem
terenów

zalewowych

poznawaniem

oceny

ujścia

Krzny

zagrożeń

do
oraz

Bugu,
stanu

infrastruktury technicznej i przeciwpowodziowej na
terenie powiatu bialskiego [Ojej! Czy my, przypadkiem,
nie zdradzamy jakiejś tajemnicy wojskowej!?]
Drugiego
wojskowych,

Ks. ppłk Wiesław Kondraciuk

Granicznej

ks.

ppłk

Kondraciuk,

dnia

szkolenia,

którym towarzyszył kapelan

Wiesław
nawiedziło

sanktuarium kodeńskie. Historię
Cudownego Obrazu przedstawił
im

nasz

specjalista

od

służb

mundurowych

o.

Nisiewicz

następnie

kalwarii

OMI,

oprowadziła

Roman
po
ich
o. Roman Nisiewicz opowiada historię sanktuarium
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wykwalifikowana przewodniczka, a potem ochłodzili się w jadłodajni lodami
i orzeźwili mocną kawą. Z Kodnia wojskowi udali się do Kobylan, by tam spotkać się
z burmistrzem Terespola oraz zwiedzić elementy Twierdzy Brześć.

Powiatowy Dzień Strażaka w Kodniu
7. maja br., odbyła się
XVII Pielgrzymka Strażaków
do

miejsc

kultu

powiatu

bialskiego.

Tym

razem

pielgrzymka

przybyła

Sanktuarium

Matki

do
Bożej

Kodeńskiej Królowej Podlasia.
Okazją

ku

temu

były

procesja sprzed bazyliki do kościoła Świętego Ducha

Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka, obchodzone
w bliskości wspomnienia św. Floriana.
Późnym popołudniem, strażacy z rodzinami
przybyli do Kodnia, by uformować kolumnę
i przemaszerować na kodeńską kalwarię. Na chwilę
uroczysty pochód zatrzymał się przy pomniku św.
Floriana, by tam przedstawiciele strażaków złożyli
wiązankę kwiatów i zapalili znicze. Następnie

bp Piotr Sawczuk w asyście
strażaków rozpoczyna liturgię

wszyscy przeszli do kościoła
Świętego Ducha, bo w nim,
o godz.

18:00,

przewodnictwem
Piotra

biskupa

Sawczuka,

sprawowana
w intencji

pod

była

Msza

strażaków

św.
i

ich

wicewojewoda Robert Gmitruczuk i lubelski komendant
wojewódzki PSP bryg. Grzegorz Alinowski
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rodzin. W czasie Eucharystii Słowo Boże wygłosił główny
celebrans.
Oficjalne delegacje jak i pielgrzymi nie mieścili się
w świątyni, ale liturgia musiała się w niej odbyć, bo padający
deszcz,

z

bardzo

zachmurzonego

nieba,

zmusił

organizatorów do przeniesienia wszystkiego – w ostatniej
chwili – z ołtarza polowego do wnętrza świątyni.

płk Konstantin Szerszunowicz
- komendant wojewódzki
straży pożarnej w Brześciu

Po godzinnej Mszy św. odbyły się uroczystości

strażackie. Najpierw wystąpił Prezes Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Filipiuk. Po nim, przemówił Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej starszy brygadier Zbigniew Łaziuk.
Następnie
i awanse
także

wręczono

wyróżnienia

strażakom.

Przemawiali

zaproszeni

goście.

Druhowie w czasie
Eucharystii

Całość

zakończył strażacki poczęstunek.
Było tak podniośle, że – mimo
skrupulatnie sporządzonego planu
(co

do

uroczystości

minuty)

–

oficjalne

przedłużyły

się

o godzinę.
Wśród

obecnych

warto

odnotować udział wicewojewody
lubelskiego Roberta Dmitruczuka,
wiceprezydenta Białej Podlaskiej
Michała

Litwiniuka,

a

także

oficjalne delegacje strażaków z
Białorusi, Litwy i Niemiec. Honory
gospodarza spotkania pełnił wójt
ks. Walęciuk, ks. kan Biernat, ks. Jakubowicz, bp Sawczuk,
ks. kan. Sawczuk, ks. kan. Owsianka, o. kustosz Dybała
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Procesja na kalwarię

Sumując, w obchodach Dnia Strażaka z Kodniu, uczestniczyło w tym roku
około tysiąca strażaków zawodowych i ochotniczych oraz członków ich rodzin.
Uroczystości kościelne i świeckie uświetniła Orkiestra OSP z Rososza.

Promocja filmu „Błogosławiona wina”
Producent filmu „Błogosławiona wina” podpisał umowę z firmą „Kondrat –
Media”, która zajmuje się popularyzacją i dystrybucją filmu. Skierowała ona ofertę
do wszystkich kin studyjnych oraz wybranych parafii, szkół w Polsce, proponując
projekcje obrazu.
W ramach promocji filmu, „Kondrat – Media” zorganizowała specjalny dzień
dla mediów. 6. maja, w godzinach porannych, zarejestrowano wypowiedź narratora
Marka Zająca. Od godz. 12:00 do 16:00, w „art cafe books MiTo” w Warszawie, miało
miejsce spotkanie prasowe, w którym na pytania dziennikarzy odpowiadali: reżyser
Przemysław Reichel, odtwórca głównej roli Jarosław Struczyński, twórca muzyki
Robert Janson i o. Mirosław Skrzydło OMI. Zaproszeni twórcy byli filmowani i – z
ich udziałem, dla celów medialnych – zorganizowano sesję fotograficzną. Spotkanie
w „MiTo” zakończyło się lunchem, zaś cały, intensywny dzień, zwieńczyło
wieczorne (o godz. 22:20) wystąpienie panów Struczyńskiego, Reichela i Jansona w
TV Polonia, w audycji „Halo Polonia”.
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12. maja, w Radiu Warszawa, w programie porannym red. Ewy Pietrzak,
rzecznik sanktuarium opowiadał o filmie, a towarzyszył mu red. Marek Zając, który

O. Mirosław Skrzydło OMI, Jarosław Struczyński, Robert Janson, Przemysław Reichel, w „MiTo”, w Warszawie /foto: wPolityce.pl/

w przejmujący sposób mówił o duchowym oddziaływaniu sanktuarium. Dwa dni
później o. Mirosław Skrzydło skorzystał z zaproszenia IV Programu Polskiego Radia,
do programu autorskiego red. Sylwii Sułkowskiej „W dobrych zawodach”. Tam
wraz z panem Wincentym Łaszewskim – autorem wielu książek o tematyce maryjnej
– mówili o kulcie maryjnym w Polsce. Była okazja by wspomnieć o kodeńskim
sanktuarium i filmie.
Prace nad promocją filmu „Błogosławiona wina” zaowocowały jego projekcją w 70 kinach całej Polski.
Losy filmu można śledzić na specjalnej stronie internetowej www:blogoslawionawina.pl

Podczas,
my

promujemy

gdy
obraz,

sanktuarium samo przyciąga
media. I tak, 9. maja br.
francuska

telewizja

KTO

„kręciła” materiał w naszym
sanktuarium.

Dziennikarze

odbyli podróż po sanktuariach
Polski,

próbując

odpowiedź

na

znaleźć
pytanie,

dlaczego ludzie, tak tłumnie,

O. Franciszek ustala z ekipą filmową plan prac nad filmem
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odwiedzają te miejsca. W filmie wystąpił o. Franciszek Chrószcz OMI, opowiadając
historię sanktuarium w języku Moliera.

Odpust w kościele Świętego Ducha na kalwarii
W

sanktuarium

kodeńskim tradycyjnie, z wielką
estymą,

obchodzono

Świętego

Ducha.

odpust
Dawniej

świętowaniu, z racji Zielonych
Świątek, towarzyszyło kilka dni
wolnego.

Procesja eucharystyczna z bazyliki do kościoła Świętego Ducha

Dziś

odpust

przeżywaliśmy

w

dniu

Pięćdziesiątnicy. Główne jego obchody odbyły się
na kalwarii, bo tam został wzniesiony – przez
Pawła Sapiehę, drugiego dziedzica Kodnia –
kościół zamkowy Świętego Ducha.
W bieżącym roku, suma odpustowa,
poprzedzona

procesją

sprawowana

we

eucharystyczną,
wnętrzu

była

kościoła.

Ks. Zbigniew Nikoniuk

Przewodniczył jej ks. Zbigniew
Nikoniuk, proboszcz, jedynej na
świecie,

parafii

obrządku
słowiańskiego

neounickiej

bizantyjsko
św.

Nikity

–
w

Kostomłotach. Warto wiedzieć, że

Suma odpustowa
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dzisiaj Kostomłoty zamieszkuje 134 unitów, 200 katolików rytu rzymskiego i 35
wyznawców prawosławia.
Sumista wygłosił Słowo Boże na każdej Mszy św. Uroczystościom na kalwarii
towarzyszyła orkiestra oraz chór parafialny z Kodnia.

Nowa sala ekspozycyjna muzeum klasztornego
Dobudowując
najnowszą

część

domu

pielgrzyma, oddaną do użytku
w 2014 roku, przewidziano
w jej suterenach dużą salę,
która

miałaby

służyć

wystawieniu

eksponatów,

zgromadzonych

w

klasztornym

naszym
muzeum.

eksponaty przywiezione z misji

Dotychczasowe
pomieszczenia były bowiem
prowizoryczne i zbyt ciasne.
Z racji ciągłych prac
remontowych,
nowej

sali

adaptacja
dla

potrzeb

muzeum musiała zaczekać na
swój

czas.

Po

Bożym

Narodzeniu, gdy jeszcze ruch
pielgrzymkowy nie był tak

ikony pounickie

wielki, jak w sezonie, przeniesiono i ustawiono gabloty w nowym pomieszczeniu.
Mimo, że jest ono większe, nie pomieściły się w nim wszystkie eksponaty. Trudno
też było oddzielić je tematycznie. Podjęto jednak takie starania i częściowo się one
powiodły. Pracami adaptacyjnymi muzeum, w nowym pomieszczeniu, kierowała
pani Janina Tarkowska, która od lat jest konserwatorem i plastykiem w naszym
sanktuarium.

W

pomieszczeniach,

gdzie
10

dotąd

znajdowało

się

muzeum,
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przeprowadzono kapitalny remont i zamieniono je na cztery pokoje dla
pielgrzymów.
Aktualnie,

w

muzeum

można oglądać: eksponaty ze
skarbca

sanktuarium,

pounickie,

pamiątki

ikony
z

misji

przywiezione przez misjonarzy
oraz okazy ornitologiczne.
Muzeum

kończy

trasę

zwiedzania plenerowej części
sanktuarium, po której grupy

wejście do muzeum

oprowadzają wykwalifikowani przewodnicy świeccy. Można je też zwiedzić bez
przewodnika, wchodząc doń wejściem od strony nowego domu pielgrzyma.

Wznowiono Nocne Czuwania Charyzmatyczne
Po zimowej przerwie, 21 maja 2016r.,
wznowiono w naszym sanktuarium Nocne
Czuwania

Charyzmatyczne,

które

od

lat

odbywają się w Kodniu, w trzecią sobotę
miesiąca. Tegoroczna „zima” nam się nieco
przedłużyła, a to dlatego, że nastąpiła zmiana
koordynatora diecezjalnego Odnowy w Duchu
Świętym, która – z wielkim powodzeniem –
prowadzi te nocne spotkania modlitewne.
Nowym opiekunem, z nominacji biskupa
siedleckiego, został ks. Paweł Rozbicki.
Ustalono, że spotkania będą się odbywać

Proboszcz prowadzi Maryjny Apel Podlasia

do października, każdego roku. Jak zwykle, każde czuwanie zaczyna się o godz.
20:30, a kończy ok. godz. 3:00 nad ranem. Pierwsza godzina modlitwy
transmitowana jest przez Katolickie Radio Podlasie z Siedlec.
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Z

pewnością

uczestnicy

nocnych

czuwań,

przyjmą

wiadomość

o ich wznowieniu

entuzjastycznie,

bowiem

o

sporym zainteresowaniu tą formą
pielęgnowania życia duchowego
świadczą

liczne

telefony

do

sanktuarium, z zapytaniami o
Uczestnicy nocnego czuwania
charyzmatycznego

termin kolejnych czuwań.

Przygotowanie bliższe do diakonatu u Matki Bożej
Siedmiu

kleryków

wyższego

Seminarium

Duchownego w Siedlcach, przeżywało rekolekcje
przed przyjęciem sakramentu święceń w stopniu
diakona.

Upływały one pod hasłem „Uwierzyć

Jezusowi”.

Skupieniu

kleryków

przewodniczył

ks. Maciej Majek – ojciec duchowny siedleckiego
seminarium.
Przez 5 dni wyciszeni alumni słuchali nauk,
modlili

się,

medytowali,…

Sprzyjała

im

cisza

klasztoru, wspaniała pogoda i otwarta atmosfera
Ks. Maciej Majek

oblackiej wspólnoty zakonnej.

Po ćwiczeniach duchowych,
których

zwieńczeniem

Eucharystia

przed

była

Cudownym

Obrazem Madonny Kodeńskiej,
rekolektanci wrócili do Siedlec, by
–

28.

maja,

o

godz.

10:00,

w katedrze siedleckiej – przyjąć
święcenia

z

rąk

biskupa

pomocniczego Piotra Sawczuka.

rekolekcje siedleckich kleryków przed diakonatem
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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

Wędrówki Cudownego Obrazu kodeńskiej Madonny
Doktor K. Król, w oparciu o dostępne materiały, opracował zagadnienie
wędrówki obrazu Matki Bożej Kodeńskiej*. W historii obrazu, tych translokacji było
kilka.
Mikołaj

Pius

Sapieha,

po

uprowadzaniu z Rzymu
obrazu

Madonny

Gregoriańskiej

–

dla

zmylenia pościgu wojska
papieskiego
głównych
jedzie

–

„unika
traktów,

bezdrożami,

Zdjęcie z produkcji filmu: Jakub Lasota jako Baptysta
Korbino wykrada obraz z kaplicy papieskiej

dobrze wie, jak zmylić pościg”. Jechał przez Lwów, Żółkiew, Bełz, Hrubieszów,
Dubienkę, Dorohusk, Włodawę i dalej już przez sapieżyńskie włości. Na początku
września 1631 roku, obraz zatrzymał się w przysiółku zwanym „na Gozdach” (dziś
Zalesie), złożonym z paru bud smolarskich i jednej chaty, gajówki. Tam Książe
Mikołaj kazał go oprawić , a „Ludzie, okolicznych wsi zwołani, by dukt bić lasem ku
zamkowi, patrzyli nań ze czcią
i

klękali

jak

przed

Sakramentem” (por. Z. Kossak).
W dniu 15. września 1631 roku
obraz Madonny Gregoriańskiej,
zwanej

odtąd

Matką

Boską

Kodeńską został umieszczony
w kaplicy zamkowej w Kodniu.
Zdjęcie z produkcji filmu: Jakub Lasota jako Baptysta Korbino
ucieka z Cudownym Obrazem z rzymskiego Zamku Anioła

„Sapieha przybywszy do domu,

złożył świętości uwiezione w zamku kodeńskim, oczekując niespokojnie na wyrok
z Rzymu, mający go osadzić i ukarać”. (por. Podlasiak 35) Warto zauważyć, że opis
„Podlasiaka”** jest sprzeczny z wersją Zofii Kossak***, która mówi o uroczystym,
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nabożeństwie

powitalnym,

zaś

„Podlasiak”

nie

mówi

ani

o uroczystościach, ani o napływie ludzi, nie wspomina nawet o kaplicy zamkowej.
Dnia 8 stycznia 1636 roku obraz Matki Bożej Kodeńskiej przeniesiono
z kaplicy zamkowej do drewnianego kościoła parafialnego św. Anny (przy dawnej
ul. Brzeskiej), zaś około roku 1840 obraz zostaje wniesiony do nowego, murowanego
kościoła św. Anny (dzisiejsza bazylika).
2 sierpnia 1875
roku – na polecenie
władz carskich – Obraz
zostaje

wywieziony

z Kodnia

do

Częstochowy. I przez
51

lat

przebywa

w kaplicy

Serca

Jezusowego w bazylice
jasnogórskiej.

Zdjęcie z produkcji filmu: Joanna Domańska jako Anna
Sapieżyna wyjeżdża powitać Obraz Madonny uwiezionej
z Rzymu oraz cudownie ozdrowiałego męża Mikołaja.

W grudniu 1926 roku biskup Henryk Przeździecki przywozi obraz Matki
Bożej Kodeńskiej z Częstochowy do Warszawy, gdzie został poddany renowacji
przez profesora Jana Rutkowskiego. Dnia 25 stycznia 1927 roku odnowiony obraz
Matki Bożej zostaje wprowadzony do kaplicy zamku królewskiego w Warszawie.
Tutaj nuncjusz papieski abp Wawrzyniec Lauri otrzymał biret kardynalski przed
obrazem Matki Bożej Kodeńskiej. Na uroczyste majowe nabożeństwo 1927 roku
Matka Boża Kodeńska została przeniesiona z kaplicy zamkowej do katedry
warszawskiej (była tam od 6 V do 26 VI). W uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła znów wraca na ołtarz kaplicy zamkowej, gdzie w Jej obecności, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wkłada biret kardynalski Prymasowi
Polski, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu, Augustowi Hlondowi.
W nocy z 4 na 5 lipca 1927 roku biskup Przeździecki przewozi obraz z Warszawy do
Siedlec.
10 lipca 1927 roku Cudowny Obraz triumfalnie wniesiono do katedry
podlaskiej w Siedlcach, w której po trzydniowym nabożeństwie, dnia 2 sierpnia
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(w rocznicę wywiezienia obrazu z Kodnia), zaśpiewano uroczyste „Te Deum
laudamus”.
18 sierpnia 1927 roku,
Cudowny Obraz, z katedry w
uroczystym

pochodzie

był

prowadzony do Kodnia, dokąd
przybył

3.

września.

Następnego

dnia

był

wprowadzony do kodeńskiego
Zdjęcie z produkcji filmu: Jarosław Struczyński jako
Mikołaj Pius Sapieha na polu walki pod Smoleńskiem.

kościoła św. Anny (dzisiejsza

bazylika). Podczas drogi Obraz zatrzymał się cztery dni w Terespolu, po trzy dni
w Międzyrzecu i Białej, zaś w Zbuczynie, Krzesku i Horbowie – od południa do rana
dnia następnego.
4 września 1927 roku polowej Mszy św. powitalnej, sprawowanej na
kodeńskim rynku przed kościołem św. Anny, z licznym udziałem wiernych,
przewodniczył Książe abp Adam Sapieha, metropolita krakowski, wywodzący się
z kodeńskiej linii Sapiehów.
---------* dr Kazimierz Król: Mikołaj Pius Sapieha Fundator Sanktuarium M. B. Kodeńskiej. Warszawa 1994.
** Podlasiak – pseudonim ks. Józefa Pruszkowskiego (1837 – 1925), polskiego historyka Kościoła
katolickiego, profesora WSD w Lublinie oraz KUL, członka Polskiej Akademii Umiejętności.
Opublikował m. in. : Kodeń Sapiehów, jego kościoły i starożytny obraz Matki Bożej
Gwadelupeńskiej (1898)
*** Zofia Kossak: Błogosławiona wina

Odwiedzili sanktuarium
Sezon

pielgrzymkowy

ruszył pełną parą w majowy
weekend. Dziesiątki samochodów
osobowych

–

parkingu
przylegających

stojących
i

na

uliczkach
do

rynku

–

zdradzały obecność wielu rodzin,
Siostry Misjonarki Miłości zażywają słońca na kodeńskiej kalwarii

15

Biuletyn Kodeński

3(43)2016

nawiedzających Kodeń w pogodne pierwsze dni maja. Pielgrzymi byli w świątyni,
spacerowali po kalwarii, odwiedzali sklepiki i kosztowali potraw regionalnych
w piwnicach zamkowych. Oblegana była też Jadłodajnia „U Oblatów”.
Od ostatniego wydania naszego Biuletynu (31.03.16) sanktuarium odwiedziło
97 pielgrzymek zorganizowanych (25 z nich nocowało w domu pielgrzyma). Na
dłuższy pobyt w sanktuarium zatrzymały się: Wspólnota Najświętszego Imienia
Jezus z Lublina (25 os.), młodzież na rekolekcjach powołaniowych (20 os.),
Misjonarze Oblaci M. N. na
rekolekcjach zakonnych (29
os.), klerycy WSD Siedlce
na

rekolekcjach

diakonatem

(7

przed
os.).

W sanktuarium
Eucharystię
115
Siostry Misjonarki Miłości na „mosteczku”

sprawowało
przyjezdnych

prezbiterów.

Zapowiedzi wydarzeń:
 10 VI: Nocne Czuwanie Młodych
 18 VI: V Pielgrzymka Leśników
 18 VI: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 02 VII: Odpust M. B. Kodeńskiej i Diecezjalny Dzień Chorego
 16 VII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 23 VII: Centralne obchody ŚDM Diecezji Siedleckiej
 26 VII: Odpust parafialny Św. Anny

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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