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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Drodzy Czytelnicy Biuletynu i Sympatycy kodeńskiego sanktuarium!

Początek czerwca raduje nie tylko dzieci i młodzież, zaczynających letnie
wakacje, ale inicjuje wielkie odpusty kodeńskie, które – każdego roku – odbywają się
w naszym sanktuarium, w letnich miesiącach.
Odpusty te są nie tylko okazją do wspólnotowego przeżycia świąt
kościelnych, ale nade wszystko czasem łaski.
Przeżywając Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, uświadamiamy sobie, że
łaskawości Boga doznajemy ustawicznie przez posługę konfesjonału, sprawowaną
w kościołach, szpitalach, domach, na pielgrzymim szlaku, a nawet w więzieniach...
Na naszych letnich odpustach także dziesiątki kapłanów udziela nam łaski
odpuszczenia grzechów, objawiając Miłosiernego Ojca. Nadto – jeśli mamy taką
intencję i jesteśmy dysponowani – możemy zyskać darowanie kar doczesnych za
grzechy, odpuszczone w sakramentalnej spowiedzi [to istota odpustu].
Korzystajmy nie tylko z urlopowego wypoczynku. Odnawiajmy się fizycznie,
psychicznie, ale i duchowo.
Wspólnocie Kościoła potrzeba każdego – oczyszczonego w strumieniach
Miłosierdzia Bożego – chrześcijanina. W ten sposób przydajemy świętości i piękna
Wspólnocie wierzących.
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Uroczystość Bożego Ciała w Kodniu
Tegoroczna
Najświętszego
Chrystusa

Uroczystość

Ciała

i

Krwi

zgromadziła

w Kodniu licznych wiernych. Na
Mszę św. o godz. 10:00 przybyli
nie tylko parafianie, ale liczni
pielgrzymi.

Na ul. Sławatyckiej

Po Eucharystii – przy akompaniamencie
orkiestry parafialnej – wyruszyła, do czterech
ołtarzy, tradycyjna procesja z Najświętszym
Sakramentem, w której szli także Misjonarze
Oblaci M. N., siostry Sercanki i przedstawicielki
mniszek Karmelitanek Bosych.
W tym roku trasa procesji, po raz
pierwszy, przebiegała ulicą Polną, która – od
sześciu miesięcy – jest nową, wewnętrzną
O. Piotr Wójcik przy trzecim ołtarzu

obwodnicą Kodnia.
W samo południe proboszcz parafii św.
Anny w Kodniu o. Damian Dybała OMI udzielił
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem
„na

cztery

strony

świata”,

kończąc

zgromadzenie liturgiczne.
Po nim parafianie rozeszli się do domów,
a pielgrzymi licznie udali się do „Jadłodajni
u Oblatów”. Po obiedzie wielu parafian i gości
Rozmodlona siostra
Małgorzata OCD
towarzyszy Jezusowi
Eucharystycznemu

zażyło
kalwarii.
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Dopełnieniem pogodnego, świątecznego
dnia było nabożeństwo majowe, sprawowane
przed

cudownym

Obrazem

Matki

Bożej

Kodeńskiej.

Na nowozbudowanej ul. Polnej

o. Damian Dybała przy czwartym ołtarzu,
zbudowanym na Bramie Unickiej

Zjazd Przyjaciół Misji Oblackich
29 czerwca odbyło się, w naszym sanktuarium, doroczne spotkanie Przyjaciół
Misji Oblackich. Tym razem przybyli na nie nasi współpracownicy i sympatycy
z Lubartowa, Siedlec, Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego, Terespola, Piszczaca,
Sławatycz, Horbowa,… Oczywiście nie zabrakło Przyjaciół Misji z Kodnia. Łącznie
przybyło około 300 osób.
Spotkanie
animowali: o. Wiesław
Chojnowski – z Prokury
Misyjnej w Poznaniu, o.
Kazimierz Kwiatkowski
– pracujący od 25 lat na
Madagaskarze

oraz

o. Dawid Omieciński –
od 11 lat ewangelizujący
Ukrainę.

Od lewej stoją: o. Piotr Wójcik, o. Franciszek Chrószcz, o. Kazimierz Kwiatkowski,
o. Wiesław Chojnowski, o. Ryszard Sierański, o. Dawid Omieciński, o. Henryk Stempel.
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W

„Namiocie

Misyjnym”

przed bazyliką, ustawiono specjalne
stoisko, z książkami i pamiątkami
misyjnymi. Obok namiotu można
było

składać

ofiary

na

misje

i zapisać się do grona Przyjaciół
Misji.
Spotkanie

rozpoczęła, o godz. 11:30, modlitwa

o. Wiesław zwarty i gotowy przy straganie misyjnym

różańcowa

przed

obrazem

Madonny Kodeńskiej.
Następnie,
południe,

w

o.

tradycyjnie

Tłum parafian, pielgrzymów
i Przyjaciół Misji

samo
Wiesław

Chojnowski

przewodniczył

Eucharystii,

w

intencji

Przyjaciół Misji.
Po Mszy był czas na
posiłek

i

odpoczynek.

Zgromadzeni mieli okazję zwiedzić nowe muzeum klasztorne, zaopatrzyć się
w pamiątki i udać się na spacer po kalwarii.
„Za czym kolejka ta stoi?” – Za misyjnym bigosem!

O godz. 14:00 zakończyła się
przerwa i

odbyło się spotkanie

formacyjne, na którym o swej pracy
opowiadali
misjonarze.

obecni

na

spotkaniu

Przemawiał

także

o. Wiesław Chojnowski, informując
o aktualnych

działaniach

propozycjach

oraz

duszpasterskich

Prokury Misyjnej.
Całość zakończyło odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji
misji. Około godz. 16:00 wszyscy rozjechali się do swych domów.
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Spotkanie ekonomów placówek oblackich
2 czerwca br., w kodeńskim klasztorze, odbywało się spotkanie ojców i braci,
zajmujących

się

troską

o

dobra

materialne

naszych

wspólnot

oblackich,

w klasztorach rozsianych po całej Polsce. Spotkaniu przewodniczył o. Józef
Czernecki OMI – ekonom prowincjalny. Uczestniczyło w nim 18. Misjonarzy
Oblatów M. N.

Ekonomowie zasłuchani w konferencję o. dra Teodora Jochema

Złożyły się na nie: sesje informacyjne i szkoleniowe, modlitwy, konferencja
ascetyczna wygłoszona przez teologa – moralistę o. dra Teodora Jochema OMI oraz
wymiana doświadczeń. Spotkania tego typu są bardzo ważną i przydatną praktyką,
sprzyjającą pogłębieniu wiedzy osób zobligowanych – przez pełnione funkcje – do
poruszania się w złożonej rzeczywistości ekonomicznej.

Zmiany personalne w kodeńskim klasztorze
Co roku, pod koniec czerwca, Ojciec Prowincjał z radą podejmuje decyzje
związane z nominacjami i przenosinami oblatów na nowe placówki. Ponieważ
w sanktuarium

posługuje

wielu

zakonników,

zwykle

rokrocznie

kodeńską

wspólnotę dotykają te postanowienia przełożonych.
Od 1. lipca br. z klasztoru w Kodniu odeszli na inne placówki: o. Piotr
Jasionowski, o. Krzysztof Nering, br. Marek Motyka, br. Rafał Dąbkowski.
Natomiast klasztor w Kodniu zasilili nowi domownicy: o. Mateusz Pawłowski
– wikary parafii, o. Sebastian Stasiak, br. Adam Makarewicz.
Po zmianach dom kodeński zamieszkuje 11 ojców i 5 braci zakonnych.
Wszyscy oni posługują w sanktuarium.

5

Biuletyn Kodeński

4(44)2016

Zakończenie kolejnego etapu renowacji bazyliki
Od 11. stycznia do 3. czerwca br.
przebiegał kolejny etap renowacji bazyliki
kodeńskiej.
nadzorem

Przeprowadziła

go

–

pod

konserwatorskim

–

wyspecjalizowana firma M. Filip A. Filip,
z Rzeszowa. Obejmował on odnowienie
sklepienia, ścian i okien głównej nawy
świątyni, od chóru po kopułę.

Po zdjęciu rusztowań i rampy spod pułapu, ukazała się oczom wiernych
przepiękna, dyskretnie złocona, barwna sztukateria na suficie. Także praca artystów
doprowadziła do tego, że ściany przybrały dawny wygląd, przez odtworzenie
tynków stiukowych na pilastrach.

Mimo, że remont planowano zakończyć ostatniego dnia czerwca, prace udało
się sfinalizować z prawie miesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki przeprowadzonym
działaniom możemy podziwiać kunszt siedemnastowiecznych budowniczych
renesansowego kościoła.
Kustosz sanktuarium o. Damian Dybała OMI zapowiada, że dalszy ciąg prac –
które odrestaurują centralną cześć bazyliki: kopułę, kaplicę relikwii i kaplicę
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św. Józefa – planowany jest na 2017 rok. Mamy nadzieję, że
wtedy uda się zakończyć renowację wnętrza sapieżyńskiej
świątyni.
Kustosze

sanktuarium

są

wdzięczni,

nie

tylko

wykonawcom, ale i ofiarodawcom, którzy, wspierając
materialnie dzieło, umożliwili jego realizację.
Pilaster z tynkiem stiukowym

Diamentowy jubileusz o. Leonarda Głowackiego

11. marca 1956 roku, dwudziestoczteroletni diakon Leonard Głowacki, przyjął
święcenia kapłańskie w Poznaniu – przez posługę biskupa Herberta Bednorza, z
Katowic. Był to układ bardzo szczególny, naznaczony piętnem szalejącej komuny.
Biskup Bednorz przez władze komunistyczne wydalony ze swej diecezji przebywał
w Poznaniu, a nasi seminarzyści szósty rok studiów odbywali w Lublińcu, na terenie
Diecezji Katowickiej, czyli podlegali jego jurysdykcji. Tak więc będąc w Poznaniu,
jako właściwy biskup ordynanda udzielił świeceń kapłańskich naszemu Jubilatowi
Ojciec
wspomina,

Leonard
że

święcenia

otrzymał później od kolegów z
rocznika,

sam,

ponieważ

musiał czekać na ukończenie
24. roku życia. Dwa tygodnie
po tej rocznicy urodzin został
wyświęcony
Delegaci parafian składają życzenia Jubilatowi

w

kaplicy

klasztornej na kapłana, a z nim

trzej klerycy na diakonów. Termin święceń zgoła nietypowy, w połowie Wielkiego
Postu, więc też zamiast udać się ze Mszą Świętą prymicyjną do rodzinnej parafii,
kilka dni później został posłany z posługą słowa – głosić rekolekcje; na prymicje w
swojej parafii, Ortelu Królewskim, pow. Biała Podlaska, przyszła pora w czerwcu.
Dlatego też dziękczynną Mszę Świętą jubileuszową zdecydował się odprawić także
w czerwcu, najpierw w Kodniu, potem w Ortelu Królewskim.
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Dostojny Jubilat, swoją drogę powołania rozpoczął tuż po wojnie, w 1945
roku,

w

Śląsku.
edukacji

Lublińcu,
Po
w

na

skończeniu
Niższym

Seminarium Duchownym
Oblatów M. N., wstąpił do
nowicjatu w Markowicach
k. Inowrocławia, 1949/50, i
tam złożył śluby zakonne.
Po

studiach

o. Leonard okadza ołtarz w asyście kodeńskich ministrantów

seminaryjnych w Obrze, już jako młody kapłan został skierowany do Markowic,
gdzie był profesorem w Niższym Seminarium Duchownym. Zgodnie z wolą
przełożonych podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torunia na
wydziale filologii polskiej. Ponieważ dokumenty kandydatów były najpierw badane
przez odpowiednią komórkę „władzy”, która między innymi uniemożliwiała
studiowanie duchownym, pierwszy rok skończył jako eksternista, dojeżdżając;
potem przeniósł się na studia stacjonarne. Ciekawostką właściwą czasom jest taki
fakt: Profesor Artur Hutnikiewicz jako promotor, wydelegował „pana Głowackiego”
jako przedstawiciela uczelni na XI Zjazd Młodych Polonistów w Łodzi, „poświęcony
problemom dramatu polskiego w XX wieku”. Dostojne jury w Łodzi za referat o
Parafianie i goście licznie
zgromadzeni na Mszy
jubileuszowej

„Niespodziance” Karola H.
Rostworowskiego
przyznało

mu

pierwszą

nagrodę „ze szczególnym
wyróżnieniem”, natomiast
na

uczelni

(dziekan
szukano

w

Toruniu
wydziału!)

sposobu,

żeby

laureata skreślić z listy
studentów, a profesora ciągano na przesłuchania. To był rok 1964. Po studiach przez
rok przebywał w parafii w Siedlcach, na rekonwalescencji, a potem znowu wrócił do
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Markowic, aby poświęcić się pracy edukacyjnej i wychowawczej w NSD. W latach
1968 – 1974 był dyrektorem szkoły i przełożonym markowickiego klasztoru.
W

1980

superior

roku,

generalny

mianował o. Leonarda
prowincjałem

Polskiej

Prowincji
Zgromadzenia. Był nim
przez dwie kadencje, do
1986

roku.

Po

zakończeniu
urzędowania,

Koncelebrują od lewej: o. Franciszek Chrószcz, o. Bernard Briks,
o. Leonard Głowacki, o. Piotr Jasionowski

Jubilat

przez 4 lata należał do klasztoru w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję misjonarza
ludowego i rekolekcjonisty zakonnego. Zresztą, tej posłudze, na ile pozwalały

„posłowie” O. Jubilata na zakończenie Mszy św.

O. Bernard, w czasie jubileuszowego kazania

obowiązki, zawsze oddawał się z entuzjazmem. W 1992 roku zostaje mianowany
superiorem, najpierw w Lubinie do 1998 r., a następnie w Siedlcach do 2004 r. Po
skończonej kadencji, mając 72 lata, za zgodą przełożonych, przenosi się do
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wspólnoty oblackiej przy sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, której kult szerzył od
młodości.
Życie kapłańskiej posługi Jubilata, naznaczone było pracą wychowawczą i
dydaktyczną, troską o powołania (w tym film „Ponieważ mnie wezwałeś”), posługą
kaznodziejską, działalnością literacką i historyczno – badawczą, służbą przełożeńską
oraz przybliżaniem polskim czytelnikom postaci naszego Założyciela, św.
Eugeniusza de Mazenoda oraz nieustannie krzewieniem kultu Ducha Świętego,
Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Większą część
życia kapłańskiego spędził w cieniu Maryi, w Jej sanktuariach: w Markowicach (24
lata) i w Kodniu ( już12 lat). Wielkiego zaangażowania Jubilata wymagała kwerenda
archiwalna i odszukiwanie śladów pionierskich dziejów polonijnego duszpasterstwa
polskich oblatów na olbrzymich przestrzeniach Kanady, a także Europy Zachodniej
(„Duszpasterstwo polonijne misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej”, w wyd.
zbiorowym KUL). Szczególny
rozdział tej pracy stanowi
zaangażowanie
w naświetlenie

dzieciństwa

i środowiska rodzinnego Sługi
Bożego

Antoniego

Kowalczyka

OMI

na

tle

historycznym, jego dziejów
i pracy,

co

pozwoliło

o. proboszcz Damian Dybała składa powinszowania o. Leonardowi

Postulatorowi odpowiedzieć na wszystkie pytania Kongregacji ds. Świętych, a
opublikowane artykuły i książki przysłużyły się spopularyzowaniu tej postaci.
Podobnie publikacje Maryjne, związane z kultem Matki Bożej Kodeńskiej, obrazki za
komuny drukowane w Rzymie, teksty pieśni i film dokumentalny „Kodeńskiej Pani
Świętowanie” rozsławiły sanktuarium kodeńskie i przysparzają Jej chwały.
Wielką część dorobku pisarskiego Jubilata stanowi wielotomowy cykl pt
„Pochyleni nad słowem Bożym”. Wyraz szczególnej troski duszpasterskiej, chęć
przybliżenia wiernym Ewangelii, Słowa Bożego (komentarze i medytacje do
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ujęte

w

perspektywie

liturgicznej),

a

także

sylwetek

Świętych,

ukazywanych niekonwencjonalnie, językiem żywym i bogatym.
Wreszcie przyszło „wezwanie” do wgłębienia się w objawienia i orędzie
fatimskie. Owocem jest obszerna pozycja książkowa „Podejmować wciąż na nowo
fatimskie orędzie”. Ukazuje ona fenomen tych objawień od samego początku
(objawienia Anioła Pokoju, 1916) na tle historycznym, ich przebieg i zawartość,
a także ich przyjęcie i rozwój kultu Matki Bożej Fatimskiej. Dostarcza także
właściwych pomocy tym, którzy pragną głęboko i owocnie przeżywać nabożeństwo
fatimskie. Temu celowi służą również - oparte na wnikliwej analizie dokumentów ciągle publikowane artykuły.
Uroczysta

Chór z Bielska Podlaskiego

Msza

jubileuszowa w bazylice
kodeńskiej

sprawowana

była przez Diamentowego
Jubilata 12. czerwca br.,
o godz. 12:00.
Okolicznościowe

kazanie

wygłosił o. Bernard Briks
OMI, superior wspólnoty
kodeńskiej. Eucharystia była sposobnością do podziękowania Najwyższemu
Kapłanowi, przez ręce Maryi, za dar powołania, wierności i owocnej, długoletniej
posługi. Liturgię uświetnił swym śpiewem Chór Polskiej Pieśni Narodowej, z Bielska
Podlaskiego, który w tych dniach przebywał u Matki Bożej Kodeńskiej. Zgodnie z
życzeniem Jubilata, dziękczynienie miało skromny charakter, oprócz współbraci
zakonnych uczestniczyły w nim siostry zakonne i rodzina o. Leonarda.
Zarówno goście, jak i – zgromadzeni na liturgii – parafianie oraz pielgrzymi,
otrzymali tryskające ciepłymi barwami, piękne pamiątkowe obrazki, tematyką
nawiązujące do różnych wątków duchowości przeżywanego roku, ze słowem
uwielbienia:

„Tobie

błogosławiona!”

oraz

cześć,

Tobie

chwała,

jubileuszową

dokumentacji, symbolice i kolorach.

kartę

Tobie

dziękczynienie,

składaną,

wymowną

o

Trójco

w

swojej

/tekst uzupełniony i autoryzowany przez O. L. Głowackiego/
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V. Pielgrzymka Leśników i I. Pielgrzymka Myśliwych Podlasia
do Matki Bożej Kodeńskiej
18 czerwca, w sobotnie upalne przedpołudnie, w kodeńskim sanktuarium
rozpoczęła się V. Pielgrzymka Leśników i I. Pielgrzymka Myśliwych Podlasia do
Matki Bożej Kodeńskiej.
O

Procesja na kalwarię

godz. 11:00, jej

uczestnicy przemaszerowali
spod bazyliki na kalwarię,
niosąc kopię Cudownego
Obrazu Maryi. Tam, przy
ołtarzu

polowym,

miejsce

główny

spotkania,
Msza

św.

miał
punkt

którym
w

była
intencji

leśników, myśliwych i ich rodzin. Liturgii przewodniczył o. Damian Dybała OMI –
kustosz sanktuarium, zaś Słowo Boże – okraszone leśnymi powiastkami –
proklamował ks. Jacek Guz – kustosz sanktuarium w Pratulinie. Oprócz kaznodziei
Mszę

koncelebrował

ks.

Zbigniew

Grzymała

–

proboszcz

z

Korytnicy

Łaskarzewskiej.
Wśród pielgrzymów były
też oficjalne delegacje Straży
Granicznej,

Policji,

Służby

Więziennej oraz Straży Pożarnej.
Po Eucharystii odbyła się
oficjalna część świecka, w czasie
której

przemawiali

Andrzej
Podsekretarz

m.

Konieczny

in.:
–
Stanu

Ks. Zbigniew Grzymała, o. Damian Dybała, ks. Jacek Guz

w Ministerstwie Środowiska, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Jerzy
Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz
Filipiuk – Starosta Bialski. Wszyscy mówcy z troską wyrażali się o zewnętrznych
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naciskach,

ingerujących

w Polskie

Lasy

Państwowe

i w Prawo

Łowieckie.

Nawoływali do zjednoczenia
środowiska

leśników

i myśliwych
Polskich

oraz

obrony

zasobów

leśnych.

Minister Konieczny dokładnie
przedstawił problem, w oparciu
W pierwszym rzędzie stoją od lewej: wojewoda Robert Gmitruczuk, dyrektor
Jerzy Sądel, minister Andrzej Konieczny, starosta bialski Mariusz Filipiuk

Po

zakończeniu

oficjalnej,

o

o

przykład

Puszczy

Białowieskiej.

części

godz.

13:30,

odprowadzono procesyjnie kopię
Cudownego Obrazu Matki Bożej
do bazyliki. Następnie wszyscy
pielgrzymi

przeszli

namiotowe,

by

na

pole

świętować,

rozmawiając i degustując do syta
 potrawy regionalne i kulinaria
myśliwskie.

Leśnicy i Myśliwi z rodzinami
przyjmują Komunię Świętą

Pielgrzymka zakończyła się około godz. 16:00.

Manewry strażackie
21.

czerwca,

rekreacyjnym,
kalwarii,

wschodniej

przy

odbyły

Kompanijne

na

kodeńskiej

się

Straży
części

terenie

Ćwiczenia

Pożarnej

ze

powiatu

biaskiego.
Założenia ćwiczeń, związane

Spuszczanie łodzi do kodeńskiego „Genezaret”
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były z zabezpieczeniem diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, jakie
mają odbyć się w Kodniu 23 lipca br. Ćwiczono więc na lądzie i wodzie, reagując na
pozorowane wypadki: pożar mostu na rzecze Kałamance w okolicach Urzędu
Gminy, z przerzutami ognia na pobliski las w trzech miejscach; zderzenie dwóch
autokarów na ul. Polnej, zamienionej na czas obchodów na parking na ponad 100
autokarów oraz ewakuacja dużego zbiorowiska ludzi z placu celebry.
Manewry zaczęły się
o godzinie 8:30, zbiórką
i odprawą. O godz. 10:00 po
rozlewisku

i

rzeczce

Kałamance pływały łodzie
motorowe,
strażakami.

wypełnione
Spora

grupa

gapiów, zastanawiała się
„o co, w tym wszystkim,
„ślizg” ratunkowy po rwącej Kałamance

chodzi?”.

W ćwiczenia, które odbywały się w różnych miejscach Kodnia, zaangażowane
było 17 jednostek Ochotniczej i Zawodowej Straży Pożarnej, należących do
Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz Straż Graniczna – łącznie 110
osób.
Kustosz sanktuarium też dzielnie włączył się w ćwiczenia, racząc strudzonych
ratowników – na zakończenie akcji – gorącą, pożywną zupą 

X Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny
30 czerwca br., po raz dziesiąty,
na

kodeńskiej

Nadbużański

kalwarii
Integracyjny

odbył

się

Festiwal

Muzyczny. Przybyło nań prawie 400
beneficjentów i opiekunów Domów
Opieki Społecznej, z 24 ośrodków
województwa lubelskiego. To swoiste,
Uczestnicy od wielu tygodni przygotowywali się do występów
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środowiskowe święto, cieszy się wciąż dużym, a nawet rosnącym zainteresowaniem.
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Wójta Gminy Kodeń, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kodniu.
Występ zespołu z WTZ w Kodniu

W

upalny

czwartek,

spotkanie przebiegało w radosnej
i przyjaznej atmosferze.
Rozpoczęło

się

o

godz.

10:00, krótką częścią oficjalną. Po
niej nastąpił przegląd artystyczny
programów,
przez
Zwolennicy bardziej statecznej
zabawy chronili się w cieniu

przygotowanych

poszczególne

domy.

Złożyły się nań recytacje, piosenki,
tańce, etiudy… Na szczególne
uznanie

zasługuje

z kodeńskiego
Starości,

zespół

Domu

który

Pogodnej

wykonał

kilka

pieśni, inspirowanych twórczością
ludową. Ich prosty, melodyjny,
piękny

śpiew

ujął

wszystkich

słuchaczy za serce.
Po plenerowym obiedzie,
był czas na wspólną zabawę,
śpiewy i pląsy przy rytmicznych
i głośnych dźwiękach muzyki.
Około

godz.

17:30,

uczestnicy – zmęczeni i rozgrzani
prażącym słońcem – pełni wrażeń,
opuszczali
Liczne stragany oferowały
coś do przekąszenia i picia
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Odpust N. M. P. Kodeńskiej – Matki Jedności
Odpust Najświętszej Maryi Panny
Kodeńskiej – Matki Jedności, przypadający
co roku 2 lipca, w Kościele Siedleckim
zbiega się z Diecezjalnym Dniem Chorego.
Nic

dziwnego,

odpustowe

do

że

na

Kodnia,

przybywają

ludzie

niedołężni.

Najczęściej

uroczystości
w

tym

starsi,

dniu

chorzy,

przywożą

W procesji na kalwarię: dziekan terespolski
ks. kan. Zdzisław Dudek, bp Piotr Sawczuk,
prowincjał o. Antoni Bochm OMI

ich

rodziny i duszpasterze po to, by mogli
u Maryi szukać natchnienia i umocnienia.
W tym roku, czynili to zgodnie z hasłem,
które było myślą przewodnią pobytu na
imieninach, w domu Matki: „W cierpieniu,
z Maryją, zaufać Miłosiernemu Bogu”.
Już

od

przyjeżdżały

godzin

porannych

pierwsze

autokary

Duchowni w procesji maryjnej

z pielgrzymami. Tradycyjnie, na kolanach,
obchodzili

oni

ołtarz

z

Cudownym

Obrazem, oddając hołd Maryi. Wielu z nich
uczestniczyło

we

Mszach

przedpołudniowych. Mieli wtedy okazje
wysłuchać kazania, wygłoszonego przez
o. Wiesława

Nowotnika

OMI,

z Kędzierzyna – Koźla.
Od godziny 11:00 Katolickie Radio
Podlasie rozpoczęło nadawanie audycji,
poświęconej

chorobie

i

cierpieniu.

Wystąpiło w niej kilku pielgrzymów, którzy
opowiadali

o

doświadczeniu

choroby

16

Pielgrzymi w miejscu celebry

Biuletyn Kodeński

4(44)2016

i dzielili

się

świadectwem

zawierzenia

Maryi

w cierpieniu. Wystąpiła też kodeńska parafianka, pani
Alina Hordyjewicz – członkini Towarzystwa Przyjaciół
Kodnia, opowiadając o tym, co nowego w sanktuarium
oraz o ruchu i duszpasterstwie pielgrzymkowym.
W tle audycji, na falach eteru, słychać było
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które – w tym
czasie – odbywało się na kodeńskiej kalwarii.
Kwadrans przed południem wyruszyła spod
bp Piotr Sawczuk głosi homilię

bazyliki procesja maryjna z kopią Cudownego Obrazu.

Wśród licznie przybyłych kapłanów, za Maryją podążał biskup Piotr Sawczuk, który
przewodniczył

pontyfikalnej

sumie, sprawowanej w intencji
chorych i cierpiących. Pasterz
diecezji wygłosił też homilię,
w której – w oparciu o Słowo
Boże – wyjaśniał co znaczy
„W cierpieniu, z Maryją, zaufać
Miłosiernemu Bogu”.

Od lewej koncelebrują:
prowincjał o. Antoni Bochm,
bp Piotr Sawczuk, kustosz
o. Damian Dybała

Po Mszy św., w czasie
końcowych
czas

na

podziękowań,
spóźnione

był

życzenia

imieninowe dla biskupa Piotra,
połączone z gromkim śpiewem
i serdecznymi
zebranych.

Chór kodeńskiej parafii

owacjami
Następnie,

wystawionym

Najświętszym

Sakramentem,

odmówiono

modlitwę litanijną i, przy śpiewie

pieśni maryjnych, biskup udzielił chorym błogosławieństwa lurdzkiego.
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Liturgię

ubogacały

swą

czynną

obecnością

orkiestra

i chór

kodeńskiej

parafii.

Uroczystą

sumę

zakończyła

procesja,

w

której

zebrani

odprowadzili

wszyscy
kopię

Cudownego Obrazu do bazyliki.
Warto

zaznaczyć

–

dostrzegł to Ksiądz Biskup – że

Błogosławieństwo lurdzkie

Pan Bóg łaskawie obszedł się ze zgromadzonymi. Zapowiadał się bowiem
przerażająco upalny dzień, co niektórych – być może – zniechęciło do przyjazdu do
Kodnia. A tu, po procesji, na niebie pojawiły się chmurki, zawiał delikatny zefirek,
a nawet lekko zrosił wszystkich deszcz. Otwierane zapobiegliwie parasole, szybko –
z powodu falstartu, z rumieńcami na lękliwych licach – chyłkiem zamykano. 

C I E K A W O S T K I

H I S T O R Y C Z N E

Ołtarze z kodeńskiego kościoła św. Anny

Fundator kościoła św. Anny, Mikołaj Sapieha (1881 – 1644), po pojednaniu
z papieżem Urbanem VIII, żył jeszcze 10 lat. Przez tę dekadę, poświęcił wiele sił,
środków, czasu na kończenie budowy i upiększenie świątyni, w której znalazł swe
miejsce ołtarz z cudownym obrazem Madonny Gregoriańskiej. Między
wyposażył świątynię w czternaście bogato zdobionych ołtarzy.
Po

powstaniu

styczniowym,

gdy

wchodziły

sankcje

w

życie
cara

Aleksandra II, mszczącego się na
Polakach, za udział w insurekcji,
wypędzono
katolickich,
w rycie

z

Kodnia

księży

zakazano

kultu

łacińskim,

kościół

zamieniono na cerkiew, a obraz

ołtarze kodeńskie w kościele w Tucznej
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Madonny – jako symbol Polskości i znak nadziei na wolność Ojczyzny –
wywieziono, na 52 lata, do Częstochowy.
Chcąc uchronić dobra kościelne przed zaginięciem lub zniszczeniem przez
zaborcę, Konsystorz Diecezji Lubelskiej, skierował do Kodnia delegację, która „z
miejscowym Księdzem Administratorem Parafii, członkami dozoru kościoła i
Wójtem Gminy Kodeń łącznie przystąpiła do spisania szczegółowego Inwentarza”.
Posiadając jego protokół, jesteśmy w stanie wymienić i wskazać, gdzie zostały
wywiezione, w celu

ich zachowania. Na stronach 13 i 14 protokołu

inwetaryzacyjnego, znajdujemy spis:
1) Ołtarz wielki pod tytułem św. Anny.
Wzięty do Kadziła.
2) N.M.P. w kaplicy wzięty do Opinogóry.
3) Ołtarz

pod

tytułem

św.

Józefa.

Do

Opinogóry.
4) Ołtarz św. Tadeusza do Huszczy.
5) Ołtarz św. Franciszka do Huszczy.
6) Ołtarz św. Mikołaja do Opinogóry.
7) Ołtarz P. Jezusa w kaplicy. Kodeń.
8) Ołtarz św. Kajetana do Tuczny.
9) Ołtarz św. Antoniego do Tuczny.
10) Ołtarz św. Wilgeforty i Barbary do Terespola.

ołtarz główny z Kodnia w Kadzile na Kurpiach

11) Ołtarz pod tytułem Przemienienia Pańskiego w kaplicy w Kodniu.
12) Ołtarz św. Kazimierza do Terespola.
13) Ołtarz św. Feliksa w Kodniu.
14) Ołtarz św. Jana Nepomucena w Tucznie.
„Uwaga. Niektóre przedmiota, choć nie wymienione w powyższym inwentarzu, to
jest wzmianka o nich w pokwitowaniu przez Kościoły składane tu załączającym
się”.
Trzeba nadmienić, że do Kodnia, w 1928 roku, wrócił tylko ołtarz N.M.P.,
który poprzednio stał w kaplicy bocznej, a dziś jest w prezbiterium bazyliki.
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Natomiast pozostałe ołtarze, albo są tam, gdzie je – w II połowie XIX wieku –
wywieziono, albo zmieniły miejsce pobytu.

Odwiedzili sanktuarium
Na przestrzeni sześciu tygodni (od 25.05.16) sanktuarium odwiedziło 142
pielgrzymki

zorganizowane

(33

z

nich

nocowały

w

domu

pielgrzyma).

W sanktuarium Eucharystię sprawowało 177 przyjezdnych prezbiterów.

Zapowiedzi wydarzeń:
 16 VII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne
 23 VII: Centralne obchody ŚDM Diecezji Siedleckiej w Kodniu
 26 VII: Parafialny odpust Św. Anny
 10 VIII: Parafialny odpust św. Wawrzyńca
 14 – 15 VIII: Odpust ku czci Wniebowzięcia N. M. P.
 15 VIII: Centralne obchody 200. lecia istnienia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
 20 VIII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne

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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