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******************************************************
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Drodzy Czytelnicy Biuletynu!
Rok 2017, oprócz okrągłych kodeńskich rocznic, jest jubileuszem
objawień fatimskich. Fakt ten znajduje się w centrum poczynań pastoralnych
kustoszy kodeńskiego sanktuarium.
Pragniemy przypomnieć dni, sprzed stu lat, uznawane za jedną
z najważniejszych bożych interwencji w historii Kościoła.
Najświętsza Maryja Panna - Matka Różańcowa przybyła na ratunek
zagubionej ludzkości i ukazała konieczne warunki ratunku: stanowczo
odrzucić grzech, podjąć pokutę za swoje winy i wykroczenia innych, modlić
się

o

nawrócenie

grzeszników,
zadośćczynić Bogu
za

wszelkie

zniewagi

i

ufnie

odmawiać różaniec;
"dużo
/!/

różańców".
baner sprzed
kodeńskiej bazyliki
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Jubileusz fatimski w kodeńskim sanktuarium
W związku z obchodami stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, w naszym
maryjnym sanktuarium, powzięliśmy inicjatywy duszpasterskie, mające na celu:
przypomnienie wydarzeń sprzed stu lat, zapoznanie się z treścią orędzia Maryi
(skierowanego - za pośrednictwem wizjonerów - do Kościoła), zachętę do gorliwego
podjęcia praktyk, do których wzywa Matka Boża, nawrócenie i ożywienie
pobożności maryjnej.
W związku z tym, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, zamierza
zrealizować następujący projekt:
 raz w miesiącu, przez cały rok, w czasie Mszy św.
niedzielnej, będzie głoszona specjalna nauka
o tematyce fatimskiej,
 w pierwsze soboty miesiąca (od maja do września)
odbędą

się,

wynagradzające

w

bazylice,

Niepokalanemu

nabożeństwa
Sercu

Maryi

(zgodnie z prośbą Matki Bożej),
w

2018

roku

odbędzie

się

pielgrzymka

wdzięczności i zawierzenia - z Kodnia do Fatimy
(z jej programem można zapoznać się na stronie
internetowej sanktuarium).
Liczymy, że podjęte działania,
pomogą

nam

lepiej

zrozumieć

i

realizować wolę Boga, przekazaną w
Objawieniu i Tradycji Kościoła, dadzą
radość z prowadzenia świadomego
życia duchowego i pomogą owocniej
korzystać z łaski Bożego Miłosierdzia,
którego przejawem były objawienia
fatimskie Maryi.

bazylika M. B. Różańcowej w Fatimie
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Bezpieczny Kodeń
Pod koniec ubiegłego roku, w lubelskim Centrum Spotkania Kultur,
ogłoszono wyniki plebiscytu, którego celem było wyłonienie i uhonorowanie
najbezpieczniejszej imprezy 2016 roku.

Światowe dni Młodzieży w Kodniu 23 VI 2016 (foto: Nadbużański Oddział
Straży Granicznej w Chełmie)

Do konkursu zgłoszono 12 000 mniejszych i większych przedsięwzięć,
przeznaczonych dla zbiorowiska uczestników.
Prestiżową

nagrodę

"Bezpieczna impreza" przyznano
Diecezjalnemu
Światowych
w Siedlcach,

Centrum
Dni
"za

Młodzieży
profesjonalne

przygotowanie spotkania w Kodniu
nad Bugiem".
Jak

podają

nagrodzeni

Organizatorzy "w wydarzeniu tym

Światowe dni Młodzieży w Kodniu - 23 VI 2016
(foto: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie)
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wzięło udział około 7 000 młodzieży,
z 39 krajów". Przybywający uczestnicy
nawiedzali bazylikę, z Cudownym
Obrazem Matki Bożej, przez cały 23
dzień lipca, zaś głównym punktem
spotkania była celebra na kodeńskich
błoniach.
Światowe dni Młodzieży w Kodniu - 23 VI 2016
(foto: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie)

Bezpieczny przebieg obchodów

ŚDM 2016 w Kodniu, to owoc pracy i współdziałania wielu osób, dla których
bezpieczeństwo stanowiło priorytet w przygotowaniach tego spotkania.

Orszak Trzech Króli

Trzej Królowie ze
świtą na saniach

Tradycyjnie 6. stycznia,
po Mszy św. o godz. 10:00,
wyruszył z kodeńskiej bazyliki
Orszak Trzech Króli. W tym
roku, odbywał się w wyjątkowo
zimnej atmosferze, na dworze
mróz sięgał 20 stopni Celsjusza.
Mimo to, licznie zebrani wierni, dziarskim krokiem podążali za saniami,
którymi jechali Mędrcy ze wschodu,

Orszak Trzech Króli
na kodeńskim Rynku

w których wcielili się - po raz
kolejny - przedstawiciele rodziny
Państwa

Kałużyńskich.

Przemarszowi
orkiestra

towarzyszyła
parafialna,

która

(z powodu zimna i obawy przed
przymarznięciem ) grała, stojąc
przez kościołem.
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Na Kodeń marsz!
przemarsz z lasku Borek

W nocy z 22. na 23. stycznia
1863 roku miała miejsce zwycięska
bitwa o Kodeń. Była jedną z niewielu
bitew ludności polskiej z rosyjskim
zaborcą wygraną przez Polaków,
którzy nawet nie byli żołnierzami.
W ataku na stacjonujących w Kodniu
żołdaków carskich wzięło udział 250
powstańców. Pokonali skoszarowany
w trzech miejscach
artyleryjski

i

miasta park

niewielki

garnizon,

liczące łącznie 370 żołnierzy.
W niedzielę, 22. stycznia br.,
w 154. rocznicę tego ważkiego - choć
powszechnie

mało

znanego

na cmentarzu przy mogile
Powstańców Styczniowych

-

wydarzenia, Wójt Gminy Kodeń,
Towarzystwo

Przyjaciół

Kodnia

i Zespół Placówek Oświatowych, po
raz drugi, zorganizowali obchody
patriotyczne, pod hasłem "Na Kodeń
marsz",

upamiętniające

wydarzenie.
przemaszerowali

to

Ich

uczestnicy

(z

pochodniami,

przy wystrzale rac i petard) z lasku
Borek - oddalonego od centrum
Kodnia o 5 kilometrów (pamiętnej
nocy było to miejsce zborne grup
powstańczych z okolicznych wsi) - do
przy pomniku upamiętniającym Kodeńskich Powstańców
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bazyliki, by uczestniczyć we Mszy

"na Kodeń jazda!"

św.
Następnie,
świątyni

-

nieopodal
przy

upamiętniającym

pomniku
kodeńskich

bohaterów Powstania Styczniowego
-

odbył

się

poprowadzony

Apel

Pamięci,

przez

uczniów

kodeńskich szkół. Złożono też kwiaty na mogile powstańców, znajdującej się na
cmentarzu parafialnym.
Uroczystość zakończyło ognisko przy Domu Kultury. Uczestnicy
obchodów mogli się ogrzać i pokrzepić gorącym żurkiem powstańczym.

Rekolekcje i Rada Przełożonych wspólnot oblackich
W dniach od 26. do 31. stycznia br., w domu pielgrzyma kodeńskiego
sanktuarium, miała miejsce pierwsza seria rekolekcji, głoszonych rokrocznie dla
Misjonarzy Oblatów M. N. Jej uczestnikami byli przełożeni zakonni, należący do
Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Seria dla przełożonych odbywała się dotąd
w domu prowincjalnym w Poznaniu. W tym roku postanowiono - ze względu na
lepsze warunki lokalowe - że odbędzie się w Kodniu.

rekolektanci w kaplicy domu pielgrzyma
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W rekolekcjach, na czele z
o.

Marianem

Msza św. w kodeńskiej bazylice

Puchałą,

pełniącym

obowiązki

prowincjała,

uczestniczyło

23

kapłanów. W tej liczbie byli
superiorowie

klasztorów

w Polsce, a także przełożeni
dwóch delegatur zgromadzenia:
w Szwecji i na Białorusi.
Nauki rekolekcyjne głosił
o.

dr

Kazimierz

o. Damian Dybała, o. Marian Puchała, o. Bernard Briks

Fryzeł,

redemptorysta z Krakowa.

prowincjał nominat o. dr hab. Paweł Zając OMI

Ta

seria

rekolekcji

połączona jest zawsze z Radą
Poszerzoną Przełożonych. I tak
było w tym roku. Na dni 31.
stycznia i 1 lutego, przybyli do

Komunia święta prezbiterów

Kodnia odpowiedzialni za dzieła prowincji i przełożeni, którzy nie mogli
uczestniczyć w rekolekcjach.
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przełożeni na sali obrad

Byli więc radni prowincjalni, a także przedstawiciele misji z Ukrainy, Rosji, Francji,
Belgii, Kanady. Byli dyrektorzy Prokury Misyjnej, Wydawnictwa "Misyjne Drogi",
Sekretariatu Powołań, Duszpasterstwa Młodzieży "Niniwa", nadto: ojciec duchowny
prowincji, sekretarz prowincji, mistrz nowicjatu, ekonom prowincjalny.
W

obradach

uczestniczył

prowincjał

nominat o. dr hab. Paweł Zając, który urząd
obejmie

17.

lutego.

Rada

Poszerzona

Przełożonych zgromadziła w sanktuarium 42
oblatów

i

3

świeckich

z duszpasterstwa

"Niniwa".
Po jej zakończeniu odbyła się ostatnia
sesja, kończącej kadencję, rady prowincjalnej.
Obradowano, przez dwa dni, nad bieżącymi
sprawami Polskiej części Zgromadzenia.
najstarszy przełożony, w Polskiej Prowincji,
o. Stanisław Jankowicz OMI, dziękuje,
w języku gidarów, Ojcu Rekolekcjoniście
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Uczestnicy Poszerzonej Rady Przełożonych w bazylice - po Mszy św. kończącej rekolekcje zakonne 31.01.2017

Ledwie

wyjechali

z

Kodnia

ostatni

przełożeni, nowa grupa rekolektantów przybyła, na
swe doroczne skupienie. W dniach od 6. do 11.
lutego 2017 r. miała miejsce druga seria rekolekcji
dla zakonników - oblatów. Uczestniczyło w niej 22
rekolektantów (15 z Polski, 5 z Ukrainy, 2 z Rosji).
Rekolekcje głosił o. Marcin Klamka, redemptorysta
z

Lubaszowej

k.

Tuchowa,

socjusz

magistra

nowicjatu.
rekolekcjonista o. Marcin Klamka CSsR
superior delegatury na Ukrainie
o. dr Paweł Wyszkowski OMI

Oblaci na wojnie
Wśród uczestników drugiej serii
rekolekcji dla oblatów, był także o. Paweł
Wyszkowski OMI - superior delegatury na
Ukrainie. Pracuje tam 31 zakonników, na 11
placówkach,

obsługując

18

parafii
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rozsianych po całym kraju. Choć domy te nie są położone na terenie objętym wojną
z Rosją, nasi współbracia regularnie udają się na tereny objęte działaniami
militarnymi. Domem oblackim najbliższym terenów wojennych jest klasztor
w Połtawie (w diecezji charkowsko - zaporoskiej). Choć od pola walki oddalony jest
o około 200 kilometrów, zakonnicy słyszą latające śmigłowce wojskowe, przewożące
dziesiątki rannych do przepełnionych szpitali.
O. Wyszkowski mówił, że po
powrocie z rekolekcji w Kodniu, udaje
się (wraz z klerykiem) w ramach
działań

"Chrześcijańskiej

Ratunku",

na

pole

posługiwać

żołnierzom

Służby

walki,
i

by

ludności

cywilnej.
Raz na tydzień, na podstawie
delegacji Sztabu Generalnego

"Chrześcijańska Służba Ratunku" na terenach wojennych
walk

Ukrainy, udaje się na wojnę naprzemiennie - duchowny,
z któregoś

wyznania

chrześcijańskiego.

Ponieważ

zbombardowane

drogi

są

nieprzejezdne, ksiądz jedzie
koleją, we wskazane przez
wojsko miejsce. Może ze sobą zabrać

modlitwa na polu walki

tylko: rzeczy osobiste, sutannę, olej do
namaszczania

chorych,

Najświętszy

Sakrament, trzy bandaże, kamizelkę
kuloodporną.

Inne

rzeczy

wysyła

pocztą. W paczkach jest pomoc dla
ludności (np. leki, żywność, odzież,
koce, środki czystości...).
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kapłańska posługa w koszarach

Ze stacji duchownego odbiera samochód wojskowy i wiezie do miejsca posługi.
Trzeba zaznaczyć, że znajduje się ono na pierwszej linii frontu, często pod dużym
ostrzałem.

zbombardowany Donieck

Kapłan przebywa tam przez
tydzień. W tym czasie jeździ do
kilku

punktów,

śpi

czasem

w łóżku, czasem na podłodze, na
ziemi w namiocie - "jak na wojnie".
W ramach duszpasterskiej posługi
prowadzi rozmowy, spowiada, namaszcza chorych, rannych, umierających,
sprawuje Eucharystię (w chatach, namiotach, korytarzach szpitalnych, a gdy jest
ciepło pod gołym niebem).
O. Wyszkowski wspominał osiemdziesięciotysięczne (znane nam z przekazów
medialnych) miasto Andriejewka, w którym posługiwał. Jest ono cały czas pod
ostrzałem,

a

mieszkańcy

żyją

w dwudziestostopniowym mrozie,
bez ogrzewania, bez prądu i bez
wody. Sytuacja jest dramatyczna.
Pobyt

O.

Pawła

w sanktuarium był okazją by przez
przez trzy lata wojny, po stronie Ukraińskiej zginęło
ponad 10 000 ludzi, po stronie Rosyjskiej - choć tego
się nie ujawnia - co najmniej dwa razy tyle.
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Kodeńskiej,

Matki

Jedności

-

powierzać Bogu sprawę pokoju
na

Ukrainie

oraz

pracę

misjonarską posługujących tam
oblatów,

których

jest

Donbas

przełożonym. O. Wyszkowski prosi
też wszystkich o modlitewną pamięć
o Ukrainie:
o strasznej

"Nie

zapominajmy

wojnie za wschodnią

granicą".

VIII Pielgrzymka Amazonek
W pierwszą niedzielę lutego, która w tym roku przypadła w dzień
dedykowany św. Agacie, męczennicy, patronce Amazonek, po raz ósmy przybyła do
Matki Bożej Kodeńskiej Pielgrzymka Amazonek.
Przygotował i przewodził jej ks. dr Piotr
Pielak, duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji
Siedleckiej.
Program pielgrzymki, zwyczajowo, był
ten sam.
Pątniczki wraz z rodzinami przybywały
do

Kodnia

przyjechały

około
grupy

godziny

10:00.

zorganizowane

Busami
z

Białej

Podlaskiej, Łęcznej, Łukowa, Siedlec. Gościliśmy
też panie, które przyjechały rodzinnie, własnymi
samochodami. Łącznie w Kodniu modliło się
ks. dr Piotr Pielak

około 120 Amazonek.
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Najpierw

suma w bazylice

nastąpiło

zawiązanie grupy i pokrzepienie po

trudnej

podróży,

śliskimi,

ośnieżonymi

drogami

-

przy

wspólnej kawie, herbacie i cieście.
Pół

godziny

przed

sumą

pielgrzymi odmówili w bazylice
różaniec.

O

godzinie

12:00

sprawowano Eucharystię, na początku której
wszystkich obecnych w kościele powitał kustosz
sanktuarium o. Damian Dybała. Mszy św.

ks. Krzysztof Piórkowski

przewodniczył ks. Krzysztof Piórkowski, a słowo Boże wygłosił ks. dr Piotr Pielak.
Po sumie był czas na posiłek, spacer po sanktuarium, zakup pamiątek.
O godz. 14:00, w auli domu pielgrzyma, odbyła się konferencja, połączona z dyskusją
nt. "Jesteśmy ze sobą, czy
obok siebie". Wygłosił ją
ks. Krzysztof Piórkowski,
który jest psychologiem,
terapeutą,

pracującym

w siedleckim
Seminarium

Wyższym
Duchownym

i posługującym
w duszpasterstwie rodzin.
od lewej koncelebrują: o. Mateusz Pawłowski, ks. Piotr Pielak, o. Damian Dybała,
ks. Krzysztof Piórkowski, o. Ryszard Sierański, o. Henryk Stempel
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Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo przed Cudownym Obrazem Kodeńskiej Pani,
połączone z aktem zawierzenia Amazonek i ich rodzin Matce Bożej. Po godz. 16:00
wszyscy pielgrzymi ruszyli w drogę powrotną do swych domów.

C I E K A W O S T K I

H I S T O R Y C Z N E

Kopie Cudownego Obrazu cz. 1

Z racji 90. rocznicy powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej z carskiego
wygnania - w ramach ciekawostek historycznych - przedstawimy kopie Obrazu
Kodeńskiej Madonny, które w różnych miejscach, rozsławiają nasze sanktuarium i
przyczyniają się do pogłębienia kultu maryjnego oraz korzystania z przemożnego
orędownictwa Matki Jedności.
Najbardziej znaczącym kopistą Obrazu Kodeńskiego jest pan Edward
Jarmosiewicz z Bezwoli k. Radzynia Podlaskiego.
W 1970 roku - na zamówienie biskupa Jana Mazura - wykonał obraz wielkości
147 x 87 cm., który Ordynariusz diecezji siedleckiej podarował prymasowi
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Watykan, 1973
bp Jan Mazur ofiaruje
kopię Obrazu M. B.
Kodeńskiej papieżowi
Pawłowi VI

Trzy lata później bp Jan Mazur zamówił, u artysty, podobną kopię, którą - w
marcu 1973 roku - ofiarował Ojcu Świętemu Pawłowi VI.
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później

prace

nad

pan

Jarmosiewicz

obrazem

(tej

samej

wielkości) do prywatnej kaplicy biskupa
Jana Mazura.
W lutym 1977 roku, Artysta maluje
kolejną kopię. Tym razem ma to być obraz
peregrynacyjny,

który

z

okazji

pięćdziesięciolecia

powrotu

Cudownego

obrazu z Jasnej Góry, odwiedził wszystkie
dekanackie parafie diecezji. 6. maja 1977
roku, w kodeńskiej bazylice, obraz poświęcił
bp J. Mazur. Dzień później obraz rozpoczął
peregrynację od dekanatu włodawskiego*.

obraz peregrynacyjny w kaplicy klasztornej w Kodniu

Ta Czcigodna Kopia, słynąca łaskami, umieszczona jest w kaplicy klasztornej.
Podczas wielkich odpustów kodeńskich i różnych uroczystości (np. pielgrzymki
Strażaków, Leśników) odbywających się na kalwarii, obraz ten zajmuje centralne
miejsce - zanoszony i powracający w uroczystej procesji.
Tego samego roku, 15. sierpnia, bp. Jan poświęca kolejną kopię Obrazu wykonaną tym razem przez siostrę Elżbietę /?/ - przeznaczoną do kościoła w
Guider, w Kamerunie.
Ponownie Edward Jarmosiewicz, w 1979 roku, maluje kopię obrazu Matki
Bożej, która ma być darem diecezji siedleckiej dla Jana Pawła II, przekazanym Ojcu
Świętemu podczas pierwszej pielgrzymki apostolskiej do Polski.
_________
* W latach 1980 - 1981 Obraz ten nawiedził wszystkie 245 parafii diecezji siedleckiej.

Odwiedzili sanktuarium
W zimie w sanktuarium dzieje się trochę mniej, dlatego biuletyn ukazuje się
rzadziej, a relacja z ruchu pielgrzymkowego obejmuje większy odcinek czasu. Tym
razem liczymy pątników od 6. grudnia ubiegłego roku.
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W okresie 10 tygodni, sanktuarium odwiedziły 4 pielgrzymki zorganizowane.
Gościliśmy następujące wspólnoty rekolekcyjne: młodzież KSM z duszpasterstwa
Oblatów M. N. w Iławie (18 os.),
dwie grupy neokatechumenalne z
Włodawy (79 os.), dwie grupy
rekolekcyjne Misjonarzy Oblatów
Maryi

Niepokalanej

zakonników).

(44

W sanktuarium

Eucharystię gościnnie sprawowało
druga seria zakonnych
rekolekcji w Kodniu

87 prezbiterów.

Zapowiedzi wydarzeń:
 18 II: Comiesięczne czuwanie modlitewne
 10 III: 77. Nocne Czuwanie Młodych
 18 III: Comiesięczne czuwanie modlitewne

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

sanktuarium w zimowej szacie
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