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Z dniem 1 lipca 2017 roku w klasztorze Misjonarzy Oblatów MN przy Sanktuarium Matki Bożej
w Kodniu obejmuje urząd superiora
o. Sebastian Wiśniewski OMI
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pierwsze śluby: 1998 r., Św. Krzyż
Śluby wieczyste: 2002 r., Kodeń
Święcenia Kapłańskie: 2004 r., Obra
Placówki:
2004-2006 – misjonarz ludowy i rekolekcjonista we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Poznaniu.
2006-2010 – stacjonarne studia specjalistyczne z teologii w Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, studia w Instytucie Liturgicznym w
Krakowie oraz studia w zakresie retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
2012 – doktorat;
2013-2015 – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2010-2017 – wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze,
wykładowca homiletyki, teologii przepowiadania, fonetyki pastoralnej, metodologii rekolekcji parafialnych i przepowiadania w aspekcie teorii komunikacji (wykłady w WSD w Obrze, w ramach Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w WSD Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie). W latach 2013-2017 odpowiedzialny za spektakle
teatralne wystawiane przez kleryków oraz za kwartalnik seminaryjny.
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• Od 1 lipca 2017 – superior wspólnoty kodeńskiej, ekonom klasztoru, dyrektor Domu Pielgrzyma w Kodniu, rekolekcjonista, wykładowca w Wyższym
Seminarium Duchownym w Obrze.

---------------------------------------------------Odpust ku czci NMP Kodeńskiej – Matki Jedności
DIECEZJALNY DZIEŃ CHOREGO W KODNIU
„Czy chcecie ofiarować się Bogu,
aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was
zesłać,
jako zadośćuczynienie za grzechy…?”

Kaznodzieją tego odpustowego dnia był o. Leonard Głowacki OMI, specjalista
w dziedzinie przesłania duchowego płynącego z portugalskiej Fatimy.
Odpust Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki Jedności, przypadający co roku 2 lipca, w Kościele Siedleckim zbiega się z Diecezjalnym
Dniem Chorego. Nic dziwnego, że na uroczystości odpustowe do Kodnia przybywają tego dnia ludzie starsi, chorzy, niedołężni. Najczęściej przywożą ich
rodziny i duszpasterze po to, by mogli u Maryi szukać natchnienia i umocnienia.
Odpustowa suma w intencji chorych i cierpiących odprawiona została
pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy na kalwarii, dokąd wszyscy,
którzy przybyli na Diecezjalny Dzień Chorego, udali się w uroczystej procesji.
Księdza biskupa przywitała reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodniu, biskup Kazimierz został również obdarowany obrazem Chrystusa cierpiącego, wykonanym
w WTZ.
Następnie ze słowami powitania zwrócił się do wszystkich zebranych
prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN, o. Paweł Zając: „Wiemy, jaką życzliwością darzy ksiądz biskup naszą wspólnotę zakonną, jak często
i chętnie przybywa do Kodnia. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni” – zaznaczył.
Ogłosił również zmianę na stanowisku superiora kodeńskiej wspólnoty oblackiej, które przez ostatnie sześć lat piastował o. Bernard Briks, a które teraz zajmuje o. Sebastian Wiśniewski.
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Maryja zawsze wysłucha
Biskup rozpoczął swoja homilię stwierdzeniem, że chorzy chętnie przybywają
tam, gdzie Maryja jest obecna i czczona, do miejsc, które „pachną” matczyną
obecnością. - Spotkania z Matką Jezusa mają dla chorych szczególny duchowy
wymiar i znaczenie. W Jej obecności każdy człowiek - i zdrowy, i chory - dobrze się czuje. Może dlatego, że matka zawsze najlepiej rozumie swoje dziecko,
szczególnie to chore - mówił, tłumacząc, dlaczego Maryja jest najlepszą z matek. - Przynosicie chwile łatwe i chwile trudne, swoją chorobę, cierpienie, a
wielu z was przynosi swe uczestnictwo w cierpieniu i w chorobie swoich najbliższych. O tym wszystkim pragniecie powiedzieć Maryi, Matce Jezusa. Chcecie się tym, co nosicie w swych sercach, z Nią podzielić, wiedząc, że Ona zawsze jest chętna do słuchania. Ona też dzięki swojej historii życia, uczestnictwu
w cierpieniu swojego Syna, naszego Zbawiciela, rozumie to wszystko, co chcecie Jej powiedzieć. Ona ociera łzy, leczy rany, przynosi ulgę w cierpieniu. Ona
też ukazuje sens choroby - przypomniał ordynariusz naszej diecezji. Zwrócił też
uwagę, że współczesny świat ucieka od tematu choroby i cierpienia, uznanych
za sytuację niepożądaną, niedogodną i nie do zaakceptowania. Mówi się za to
chętnie o konieczności bycia zdrowym i utrzymania dobrej kondycji fizycznej.
W obliczu takiej narracji zarówno chory, jak i ci, którzy nim się opiekują, nie są
w stanie zauważyć sensu cierpienia. Jako rozwiązanie natomiast przyjmują nierzadko eutanazję proponowaną przez tych, którzy odrzucili Boga. - Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia przez człowieka wierzącego, przez Kościół. Bo
Kościół zawsze stoi po stronie Boga, po stronie życia, po stronie człowieka każdego człowieka - podkreślił ksiądz biskup.
Wzór pokornego przyjęcia choroby
W dalszej części rozważań bp K. Gurda nawiązał do wydarzeń, jakie 100
lat temu rozegrały się w Fatimie, gdzie Maryja wezwała troje pastuszków do
modlitwy różańcowej i pokuty. Zarówno modlitwa, jak i pokuta mają prowadzić każdego, kto je podejmie, do nawrócenia, odrzucenia zła, grzechu, do
zwrócenia swego serca ku Chrystusowi, który jest źródłem zbawienia. Do ofiarowania swojej modlitwy, umartwień i cierpień w intencji nawrócenia grzeszników zachęcał Łucję, Hiacyntę i Franciszka anioł, który ukazał się im w przededniu spotkania z Matką Bożą. O przyjęcie cierpienia jako zadośćuczynienia za
grzechy i prośby o nawrócenie grzeszników, jak też do modlitwy za nich zachęcała dzieci również Boża Rodzicielka. Ich zgodę Maryja przyjęła ze słowami:
„Będziecie więc musieli wiele wycierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą!”.
Pokazała im również piekło, by unaocznić, w jakim kierunku zmierza świat.
- Hiacynta i Franciszek zrozumieli sens cierpienia niezawinionego, poznali sens
choroby, której nie traktowali jako pochodzącą od Boga karę. Przyjęli je bez
słowa skargi, z wielką dojrzałością - z chęcią ratowania grzeszników od wiecznego potępienia - przypomniał biskup.
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Misja dla chorych
- Drodzy chorzy, Maryja pyta w Fatimie o naszą zgodę na cierpienie za grzeszników idących drogą potępienia. Pyta, czy jesteśmy gotowi ofiarować się sami
w tej intencji. Pyta, czy jesteśmy gotowi położyć nasze życie na ołtarzu ofiarnym i pozwolić, by Bóg uczynił z nami, co chce; by - jeśli jest taka potrzeba przyjął tę ofiarę i uczynił z nas żertwę przebłagalną za grzechy świata. Bo dziś
tylko cierpienie przyjmowane w duchu wynagradzającym za świat może ocalić
ludzkość - podkreślił biskup. - Macie, moi drodzy, bardzo ważną misję do spełnienia wobec dzisiejszego świata i człowieka, wobec członków waszych rodzin
czy wspólnot parafialnych. Chorobę, cierpienie potraktujcie jako dar, którego
nie można zmarnować - akcentował. Puentą zaś uczynił stwierdzenie, że pytani
- podobnie jak przed laty Łucja, Hiacynta i Franciszek - o gotowość do znoszenia wszystkich cierpień jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników, powinniśmy odpowiedzieć
pozytywnie.
Eucharystię zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo lourdzkie oraz procesja do bazyliki. Mimo niesprzyjającej aury,
padającego deszczu, pielgrzymi przybyli do Kodnia licznie, z różnych miejscowości całej diecezji.
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13-14 LIPCA NAWIEDZENIE KOPII
CUDOWNEJ FIGURY ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA Z GARGANO
W BAZYLICE KODEŃSKIEJ
Peregrynację prowadzą Księża Michalici. Koordynatorem peregrynacji jest ks. Rafał Szwajca CSMA.
Religijne przeżycie, towarzyszące obecności figury,
możliwe
było
dzięki
„Kościołowi Domowemu” diecezji bydgoskiej,
którego członkowie odbywali w naszym sanktuarium
– pod przewodnictwem ks. Tomasza Owczarka z Łodzi – tygodniowe rekolekcje. To oni, w programie
duchowych ćwiczeń́ , zapragnęli oddać́ w opiekę̨ Wodzowi Niebieskiemu swoje rodziny. Znamiennym
„znakiem” tegoż nawiedzenia było złamanie się miecza św. Michała Archanioła przy przybyciu do Kodnia. Zaradzono temu poprzez prowizoryczny miecz, którym bawiły się dzieci.
Przy powitaniu ks. Rafał zaznaczył, iż ostatnio św. Michał Archanioł w tej cudownej figurze nawiedza sanktuaria maryjne , jakby chciał nam przypomnieć o
znaczeniu Matki Bożej i Jej wielkiej roli w starciu ze złem. To mocne przypo-
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mnienie, że na te czasy mamy o tym szczególnie pamiętać w naszych codziennych walkach, jakie przychodzi nam toczyć.
-----------------------------------------------------------------------------------------------W dniach od 24 do 30 lipca
br. odbył się Festiwal Życia,
który młodzież z całej Polski
przeżywała pod hasłem:
Bądź dobry jak chleb.
Po raz szesnasty zjazd w
Kodniu organizuje oblackie
duszpasterstwo
młodzieży
NINIWA. Na tygodniowe
zgrupowanie składają się
modlitwy, nabożeństwa. Jest
też czas na zajęcia sportowe,
warsztaty
(bębniarskie,
dziennikarskie, języka migowego,
fotograficzne,
ewangelizacyjne, łucznicze,
szermiercze,
rękodzieła,
podstaw survivalu, cyrkowe,
tańców dworskich, piłkarskie, animacji kultury i czasu wolnego), prace w grupach, piesza pielgrzymka do
pobliskiej
miejscowości
Tuczna, tylko 15 kilometrów, z okazji odpustu św. Anny.
Gośćmi specjalnymi tegorocznego Festiwalu byli:
ksiądz biskup Antoni Długosz, Jan Mela, Tomasz Budzyński, o. Paweł Zając OMI – prowincjał oraz o. Sławomir Dworek OMI – wikariusz prowincjalny.
Spotkania festiwalowe odbywały się w kościele Ducha Świętego oraz
na terenach rekreacyjnych kalwarii kodeńskiej, gdzie znajdowało się pole
namiotowe – miejsce zakwaterowania młodych. W Festiwalu wzięło udział
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około 200 osób, nad organizacją i bezpieczeństwem czuwało 50 osób z
duszpasterstwa NINIWA oraz 15 misjonarzy oblatów MN.
Nieopodal festiwalowego pola namiotowego po raz kolejny rozbili swe namioty członkowie Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II ze Świętochłowic oraz Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, którzy w liczbie 70 uczestników przeżywali „Wczasy z Bogiem” w cieniu kościoła Ducha Świętego na kalwarii.
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PIELGRZYMI NAWIEDZAJĄCY SANKTUARIUM:
Ok. 10 000 pielgrzymów nawiedziło w lipcu to święte miejsce Podlasia. Sanktuarium odwiedziło 60 pielgrzymek zorganizowanych.
W sanktuarium Eucharystię sprawowało 108 przyjezdnych prezbiterów.
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Zapowiedzi wydarzeń:
v 14-15 VIII: GŁÓWNY ODPUST – WNIEBOWZIĘCIE NMP
v 26 VIII: Nocne Czuwanie Charyzmatyczne z adoracją NS
v 27 VIII: Skupienie dla narzeczonych
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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. Sebastian Stasiak OMI
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