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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Serdecznie witamy Czytelników Biuletynu!
"Misjonarz na post", to inicjatywa wykoncypowana przez Misjonarzy Oblatów
M. N. pracujących w redakcji dwumiesięcznika "Misyjne Drogi", w Poznaniu. Ma
ona na celu pobudzenie odpowiedzialności za misjonarzy pracujących z dala od
kraju, oczekujących wszelkiego wsparcia od rodaków, by ich dzieło ewangelizacyjne
mogło bezpiecznie i owocnie się rozwijać. W tegorocznej, czwartej już, edycji
przyłączyło się do akcji ponad 12 tysięcy katolików świeckich, adoptując misjonarzy
i wspierając dzieła którym służą, roztaczając nad nimi swoisty, duchowy parasol
ochronny. To wspaniała inicjatywa!
A co z nie misjonarzami?
Tymi

księżmi,

zakonnikami,

siostrami, świeckimi, którzy nie
mają oparcia w tak masowej,
entuzjastycznej

akcji?

Chyba

nie narażę się współbraciom,
gdy powiem, że czasem praca
nie na misjach, w Polsce, jest
trudniejsza

i

bardziej

kościół parafialny p. w. Trójcy Świętej w Połoskach
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wymagająca, niż tam daleko. Jest taka, z innych względów niż w odległych krajach
i innych kulturach, dlatego nam też potrzeba duchowej adopcji. Nieliczni kapłani
cieszą się i są wdzięczni za wsparcie "Margaretek", ale czy to wystarcza?
Kościół, w tym roku duszpasterskim, woła do wszystkich "Idźcie i głoście", ale
wiadomo, że najdalej idą i najdobitniej głoszą Ewangelię duchowni. I jeszcze przy
tym obrywają, począwszy od gimnazjalistów, poprzez rodziców, dziennikarzy,
polityków... Dlatego wszyscy katolicy "Idźcie i głoście", nadto spoglądajcie na boki,
na "towarzyszy broni", w walce z panoszącym się złem. Baczcie, czy nie słabną, czy
się nie gubią, czy nie odpadają. Bądźmy solidarni nie tylko z papieżem, biskupami,
misjonarzami, ale ze zwykłymi, prostymi, szarymi pracownikami Winnicy Pańskiej,
chociażby w Kodniu, w Kostomłotach, Terespolu czy Połoskach... I to nie tylko
w Wielkim Poście. 

Rekolekcje wielkopostne w Kodniu
Środa Popielcowa w Kodniu, to
nie

tylko

pokutny

dzień,

rozpoczynający Wielki Post, ale też
początek rekolekcji parafialnych. Tym
razem

głosił

Wiśniewski
Wyższego

je
OMI

o.

dr

Sebastian

-

wykładowca

Seminarium

Duchownego

Misjonarzy Oblatów M. N. w Obrze.
Przebiegały one pod lapidarnym
hasłem "Nawróć się!". Oprócz nauk
ogólnych, głoszonych w czasie Mszy
świętych, były konferencje stanowe dla
małżeństw
rekolekcyjne

i

młodzieży.
były

także

Kazania
głoszone,

rekolekcjonista o. dr Sebastian Wiśniewski OMI
przepowiadający z renesansowej ambony

w dwóch punktach duszpasterskich, na terenie parafii: w kaplicy dojazdowej
w Zabłociu oraz w Domu Pogodnej Starości im. św. brata Alberta w Kodniu.
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Zanim rekolekcjonista podjął się dzieła nawracania i odnawiania wiary
mieszkańców parafii, wygłosił - od niedzieli do wtorku, przed Popielcem - triduum
przygotowawcze

do

Wielkiego

Postu,

w

kodeńskim

klasztorze

mniszek

Karmelitanek Bosych.
Z inicjatywy
o. Damiana

Dybały

OMI,

proboszcza parafii i kustosza
sanktuarium, przez cały okres
Wielkiego Postu, - oprócz
piątkowej

Drogi

Krzyżowej i niedzielnych
Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym - każdego dnia,

zasłuchany w nauki
rekolekcyjne Lud
Boży

godzinę przed Mszą św. wieczorną, wierni mieli okazję trwać na adoracji
Najświętszego Sakramentu w bazylice.

Ciekawa inicjatywa KZE w Siedlcach
Katolicki Zespół Edukacyjny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, mający swoją
siedzibę przy sanktuarium św. Józefa w Siedlcach, zorganizował - dla swoich
uczniów

-

rekolekcje

wielkopostne

w Kodniu.

Odbywały się one w dwóch
turach: 6 - 7 marca dla
gimnazjum i 8 - 9 marca dla
klas V i VI podstawówki.
Łącznie

uczestniczyło

w nich 112 osób, którym
patronował dyrektor szkoły
ks.

mgr

Siedlanowski.

lic.

Paweł
szkolna schola ożywia spotkania rekolekcyjne
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Każda grupa przybywała, wraz z wychowawcami i opiekunami, do Kodnia
autokarem i kilka minut po godz. 10:00 miała pierwszą konferencję. Była także praca
w małych grupach, czas dzielenia się, Koronka do Bożego Miłosierdzia, kolejna
konferencja, Eucharystia oraz czas wolny. Wieczorem
pierwszego

dnia

była

półtoragodzinna

adoracja

Najświętszego Sakramentu, z moderowaną modlitwą
uwielbienia,

z okazją do spowiedzi, zakończona

Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem lurdzkim.
Na drugi dzień, po modlitwach porannych
i śniadaniu, była kolejna konferencja, dzielenie się
w małych

grupach,

Msza

św.,

a

po

obiedzie

zwiedzanie sanktuarium.
ks. dyr. Paweł Siedlanowski

Na zakończenie młodzi rekolektanci odmówili

różaniec, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej i około godz. 15:00
wyjechali do Siedlec.
Obie grupy miały podobny plan i oczywiście nocowały oraz stołowały się
w domu pielgrzyma.
Chociaż
rekolekcji
czasochłonna

taka
jest
i

forma
bardziej

absorbująca

organizatorów, to jednak może
ona poczynić ten czas bardziej
atrakcyjnym

i

uchronić

niektórych uczestników przed
pokusami

czyhającymi,

w czasie rekolekcji "in loco". By
moderowana modlitwa uwielbienia w kaplicy domu pielgrzyma

jednak nie popaść w zbytni

optymizm, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że i na wyjeździe czatują na ciekawość
młodych ludzi inne "podpuchy", o czym dobrze wiedzą doświadczeni pedagodzy. 
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Zamysł ojca Franciszka Kowalskiego zrealizowany
Po, bez mała, 80 latach kustosze
sanktuarium
dawnego

urzeczywistnili
proboszcza

ideę

kodeńskiej

parafii O. Franciszka Kowalskiego
OMI.

Zaplanował

on,

u

stóp

betonowego krzyża, ustawionego na
kodeńskich Błoniach w 1938 roku,
umieścić marmurową tablicę. Miała
ona informować o tym, co oznacza
krzyż, postawiony w tym miejscu.
Choć
umieszczony,

niepozorny
jakby

na

i
uboczu,

upamiętnia powrót do Kodnia - w 1905

krzyż na kodeńskich Błoniach

roku,

po

ogłoszeniu

Tolerancyjnego

cara

-

Ukazu
księdza

katolickiego. Był nim ks. Ludwik Molle,
który przybył pociągiem do stacji Kodeń,
a ponieważ nie znał miejscowości, po
przekroczeniu Bugu, kierował się - za radą
kurialistów z Janowa Podlaskiego - na,
widoczny z daleka, kościół św. Anny,
zwieńczony cerkiewną kopułą, gdyż na
polecenie cara, w 1875 roku, świątynia
łacinników

została

zamieniona

na

cerkiew.
Parafianie, dowiedziawszy się, że po 30 latach nieobecności - wraca do
Kodnia ksiądz katolicki, wyjęli z ukrycia
sztandary, feretrony i procesyjnie wyszli,
w stronę stacji, na powitanie duszpasterza. W miejscu ich spotkania, na Błoniach,
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drewniany,

który

betonowym.

po

pamiątkowy

latach

Ufundował

zastąpiono

go

-

z kasy

klasztornej - o. superior Julian Górecki. Na
podstawie
umyślnie

krzyża
miejsce,

przymocować

"pozostawiono
by

tablicę...,

tam

później

z

napisem

zawierającym krótki opis historycznego
zdarzenia".
O.

Franciszek

Kowalski

chciał

oznaczyć to miejsce pamiątkową tablicą,
ale

ogrom

i budowlanych,

spraw

duszpasterskich

w

zrujnowanym

sanktuarium i podupadłej parafii, także trudności materialne, ale też i zmiany
personalne zachodzące w klasztorze sprawiły,
że sprawa odwlekła się o prawie 80 lat.
Nadrobiliśmy
wykonała
Romaniuka,

firma
z

tę

zaległość.

kamieniarska
Białej

Tablicę

Waldemara

Podlaskiej.

Jest

to

prostokąt z grafitowego granitu, na którym techniką piaskowania - wykonano stosowny
napis, wypełniając go farbą koloru starego
srebra. Zawisła na historycznym krzyżu 14.
marca 2017 roku, świadcząc o dramatycznej
prawdzie prześladowań i radosnej nadziei
związanej z powrotem do Kodnia katolickiego
pasterza.
o. Franciszek Kowalski OMI,
kodeński proboszcz (1933 - 47)
i superior (1933 - 36)
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Droga Krzyżowa ulicami Kodnia
Po raz drugi, w wielkopostny piątek, ulicami Kodnia przeszła "Droga
Krzyżowa". W tym roku odbyła się ona 7. kwietnia.
O godz. 19:00 wierni
zebrali się przed bazyliką i pod

przewodnictwem

duszpasterzy
rozważanie

-

podjęli

męki

Pańskiej,

w

spokojny,

przemierzając,

pogodny, choć nieco chłodny
wieczór dwukilometrową trasę,
ulicami Kodnia. Nabożeństwo
trwało

półtora

godziny

i zgromadziło około 250 osób.
Od stacji do stacji krzyż
niosły różne grupy stanowe
parafii, w asyście ministrantów
z pochodniami.
i śpiewy

Rozważania

przygotowała

prowadziła

oraz

młodzież

z parafialnej grupy "Niniwa".
Plenerowe nabożeństwo
zakończyło się w bazylice św.
Anny, gdzie zgromadzonym
udzielono Komunii Świętej.
Nad

bezpieczeństwem

wiernych, w czasie przemarszu
ulicami,

czuwała

policja

i ochotnicza straż pożarna.
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"Pasja" na teatralnej scenie w Kodniu
przewodniczący Rady Parafialnej
Jerzy Filipek, jako Maksymilian Kolbe

Rok

po

premierze

sztuki "Tajemnica Eucharystii"
wspólnota

parafialna,

wraz

z przybyłymi gośćmi, na czele
z

panem

wicewojewodą

lubelskim

Robertem

Gmitruczukiem, uczestniczyła
w uczcie duchowej, która była
owocem

pracy

Koła

Teatralnego przy klasztorze
Misjonarzy Oblatów M. N.
w Kodniu.
W Niedzielę Palmową,
9. kwietnia, o godz. 18:00,
w kodeńskiej bazylice, odbyła
się

premiera

spektaklu,

zatytułowanego

"Pasja".

Widowisko powtórzono - przy
wikary o. Mateusz Pawłowski jako umęczony Jezus

wypełnionej

widowni

-

jeszcze tego samego wieczora,
o godz. 20:00 oraz we wtorek
Wielkiego Tygodnia, o godz.
19:00 i 20:30.
Przedstawienie
powstałe

na

kanwie

ewangelicznych opisów męki i
śmierci
Artur Podsiadły jako Piotr Apostoł i brat
Mariusz Wojdowski jako Judasz Iskariota
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Jezus przed Piłatem (Dariusz Sacharczuk)

z najnowszej

historii

Kościoła,

które

doświadczały

męki

we

własnym życiu, stając się
żertwą

podobną

do

Chrystusowej.
Dzięki wspaniałym
kreacjom

aktorów

amatorów,

-

mogliśmy

oglądać m. in. Królową
Jadwigę,

Maksymiliana

Kolbe, Edytę Stein, Jerzego
Popiełuszkę, Jana Pawła II,
Teresę

z

Berettę

Avila,

Molla,

Joannę
Faustynę

Kowalską, Matkę Teresę
z Kalkuty,

apostołów

Piotra i Judasza, Szymona
Cyrenejczyka i Weronikę

Joanna Beretta Molla (Teresa
Filipek) dźwiga z upadku Jezusa

z drogi krzyżowej.
Sztuka

skłaniała

każdego widza do refleksji
nad

własnym

życiem,

stawiając pytania o naszą
zdolność
prawdy,

do

obrony

gotowość

do

nawrócenia, skłonność do
pomocy
osobistego

bliźniemu,
zdecydowania

na podjęcie krzyża wraz ze Zbawicielem...
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o. Damian Dybała jako Jerzy Popiełuszko, przed trybunałem Piłata

scenarzysta i reżyser Regina Hasiewicz
podczas próby generalnej

Zamysłem autorki scenariusza było wpisanie
w kontekst Męki Jezusa Chrystusa różnych form
męczeństwa za wiarę, świętych XX wieku. Przesłaniem
sztuki było ukazanie zbawczego sensu cierpienia
i zaproszenie do zjednoczenia osobistych trudów,
kłopotów, udręk, z krzyżem Zbawiciela.
Godzinny występ oparto o scenariusz napisany
przez panią Reginę Hasiewicz, która jednocześnie była
reżyserem
br. Hubert Wichłacz i o. Sebastian
Stasiak, jako oprawcy z Auschwitz

inscenizacji.

Pod

Jej

kierownictwem

pracowało trzydziestu aktorów (którzy wykreowali
pięćdziesiąt postaci), dwoje operatorów dźwięku,
dwóch

operatorów

światła,

dwóch

scenografów

i rekwizytorów. Cały zespół składał się z nauczycieli
i gimnazjalistów

kodeńskiego

Zespołu

Placówek

Oświatowych, a także rodziców uczniów. Na scenie
wystąpili także trzej ojcowie i dwaj bracia z klasztoru
Misjonarzy Oblatów.
Choć przygotowania wymagały wiele czasu, sił,
pamięciowego opanowania tekstów, licznych prób,
działań
o. Sebastian Stasiak jako Jan Paweł II

logistycznych,

wszyscy

twórcy

miło

wspominają rodzinną atmosferę towarzyszącą pracy
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artystycznej. I Oni i widzowie czekają na kolejną sztukę, która - jak zapowiada
proboszcz o. Damian Dybała - tym razem będzie lżejszego gatunku.
Twórczość Koła Teatralnego jest kontynuacją wspaniałej, starej sanktuaryjnej
tradycji, kiedy to - zwłaszcza na odpusty kodeńskie - przybywały tłumy
pielgrzymów i z wielkim zainteresowaniem oglądały spektakle, wystawiane na
zbrojowni, w odpustowe wieczory, a przygotowywane z wielkim pietyzmem
i przeżyciem przez mieszkańców Kodnia.
Scena końcowa przedstawienia: Zmartwychwstały (o. Mateusz Pawłowski)

Przygotowania do sezonu pielgrzymkowego na finiszu
Ponieważ zbliża się kolejny sezon pielgrzymkowy, zakończono prace
przygotowawcze, w czasie których najwięcej czasu i środków poświęcono na
odświeżenie nowej części domu pielgrzyma. Wymalowano ściany wszystkich pokoi
gościnnych, klatki schodowej, jadłodajni, sali konferencyjnej oraz tarasu. Nadto,
w sali konferencyjnej wymieniono panele podłogowe, na całej powierzchni podłogi.
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W bazylice, wokół

dom pielgrzyma od strony północnej

niej

oraz

wymieniono

na

kalwarii,

historyczne

informacyjne

i

tablice.

Dotychczasowe były już mocno
sfatygowane, a co gorsza, w ich
treści

uważny

czytelnik,

mógłby

doszukać

się

faktograficznych
Nowe

tablice

kilku

nieścisłości.
są

bardziej

estetyczne, czytelne, wzbogacone o dane z nowszej historii miejsca, wykonane
innowacyjną technologią.
Po dopełnieniu dzieła przez inne drobne prace - jak rozstawianie ławek,
kontrola sprawności oświetlenia, zaopatrzenie w pamiątki i dewocjonalia sklepików
- jesteśmy gotowi na przyjęcie grup i pielgrzymów indywidualnych.

stara tablica (autorstwa śp. o. Jana Bartczaka) i nowa tablica historyczna w kruchcie bazyliki
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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

Kopie Cudownego Obrazu cz.2
Kontynuując
znaczących
Matki

kopii

Bożej

ponownie

opis
Obrazu

Kodeńskiej,

należy

wskazać

dzieło Edwarda Jarmosiewicza,
wykonane w 1982 roku, dla
parafii p. w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Nowej
Dębie (diec.
Kopię

sandomierska).

Cudownego

poświęcił

na

Obrazu

Jasnej

Górze

Nowa Dęba. Foto: www.ppsk.org.pl

papież Jan Paweł II, w czasie drugiej pielgrzymki apostolskiej do Polski
(19.06.1983r.).

Do

momentu

wybudowania

kościoła

obraz

przechowywano

w domach prywatnych parafian, a następnie w nowo wybudowanym domu
parafialnym przy ul. Leśnej. Do kościelnej
kaplicy, gdzie ma stałe miejsce pobytu,
Obraz

został

biskupa

wprowadzony

Wacława

przez

Świerzawskiego,

w październiku 1992 roku.
Kolejna kopia obrazu Madonny
Kodeńskiej pochodzi z 5. marca 1985
roku. Zamówiona została przez przeora
Jasnej Góry O. Rufina Abramka u artysty
Edwarda

Jarmosiewicza.

Obraz

oprawiono w dębowe, pozłacane ramy
i umieszczono na parterze, za klauzurą,
w korytarzu prowadzącym do refektarza
klasztornego Paulinów.
pochodzący z Kodnia, ks. prałat pułkownik Kazimierz
Tuszyński, spowiednik jasnogórski, w korytarzu przed
klasztornym refektarzem paulinów na Jasnej Górze
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Zanim

powstała

jasnogórski Wieczernik

kopia zamówiona przez O.
Przeora,
kopia,

istniała
którą

Cudowny

starsza

zasłaniano
Wizerunek,

poza nabożeństwami, gdy
- przez 51 lat - przebywał
tam,

z

nakazu

autentyczny

cara,
Obraz

Madonny Gregoriańskiej. Gdy Autentyk powrócił do Kodnia, odnowiona, w 1933
roku, kopia - zasłona została umieszczona we wnęce lewego krużganku
Wieczernika, nad mensą ołtarzową. Po obu stronach, oprawionego w dębowe ramy,
malowidła umieszczono sylwetki aniołów oddających hołd Królowej Nieba. Tak
powstała kaplica Matki Bożej Kodeńskiej na Jasnej Górze.
17. lipca 1990 roku przyjechał do Kodnia Książe Eustachy Sapieha
i zamówiony, u artysty Edwarda Jarmosiewicza, obraz M. B. Kodeńskiej zawiózł do
kaplicy w Nairobi, w Kenii, gdzie zamieszkiwała część rodziny Sapiehów.
Na Równinie Kodeńskiej, 16 kilometrów od
naszego sanktuarium, znajduje się kościół św.
Anny w Tucznej, wzniesiony staraniem Róży
z Potockich

Władysławowej

Krasińskiej,

zbudowany w 1882 roku, dla parafian skasowanej
przez cara, w 1875 roku, parafii w Kodniu, skąd
przeniesiono
z zamkniętego

większość
i zamienionego

wyposażenia
na

cerkiew

prawosławną kościoła. W Tucznej, w ołtarzu
bocznym, znajdujemy kolejną kopię Obrazu M. B.
Kodeńskiej, zapewne z 1882 roku.
Ołtarz boczny kościoła św. Anny w Tucznej. Foto: www.bialykruk.com.pl
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Odwiedzili sanktuarium
Od ostatniego wydania Biuletynu (15.02.17) statystyka odwiedzających
sanktuarium przedstawia się następująco:
 pielgrzymki zorganizowane - 31
 grupy nocujące w domu pielgrzyma - 22
 prezbiterzy spoza Kodnia, którzy sprawowali Eucharystię w sanktuarium - 28
Wśród grup rekolekcyjnych gościliśmy: młodzieżowe oblackie powołaniowe
dni skupienia (20 os.), Harcerzy z Radomia (20 os.), dni skupienia pracowników "P.
H." Milo z Białej Podlaskiej (30 os.), Katolickie Stowarzyszenie Młodych z parafii św.
Teresy w Siedlcach (20 os.), Akcję Katolicką z Siedlec (60 os.), dwie grupy uczniów
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego z Siedlec (112 os.), Wspólnotę Domowego
Kościoła z diecezji siedleckiej (60 os.), Odnowę w Duchu Świętym z Włodawy (41
os.), Wspólnotę Neokatechumenalną z Siedlec (75 os.).

N I E S P O D Z I A N K A!
Fotoreporter portalu FAKT24.PL sfotografował panią Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło,
w Jej gabinecie i uchwycił wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej, stojący na komodzie. 
Nasza Madonna - Matka Jedności, to wypróbowana Orędowniczka!
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Zapowiedzi wydarzeń:
 21/22 IV: 77. Nocne Czuwanie Młodych
 22 /23 IV: Ojcowski Poligon Duchowy
 12/13 V:

78. Nocne Czuwanie Młodych

 20 V:

Comiesięczne Czuwanie Modlitewne

 21 V:

doroczny Regionalny Zjazd Przyjaciół Misji Oblackich

 04 VI:

Odpust parafialny 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

16

