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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Witamy Czytelników naszego biuletynu!

Czas adwentu, w przestrzeni religijnej, to radosne przygotowanie i oczekiwanie na
nadejście Pana Jezusa. Tak jak kiedyś świat wyglądał Zbawiciela, tak teraz – po
historycznym wcieleniu Boga – nie tylko wspomina narodziny Pana, ale oczekuje „Jego
przyjścia w chwale”. Całe więc nasze doczesne życie jest adwentem przygotowania na to
spotkanie.
Szkoda, że poza religijna przestrzeń mediów, hipermarketów, rzeczywistości
publicznej, placówek oświatowych – choć odżegnuje się od religijnych konotacji świąt
Bożego Narodzenia, to już od połowy listopada (!) tworzy ludyczną atmosferę, służącą li
tylko komercji. Nie spotkanie z Chrystusem, nie radowanie się Jego zbawczym dziełem, nie
pojednanie z Bogiem i ludźmi, ale kupowanie i konsumowanie ma tworzyć atmosferę
„zimowych świąt” i świadczyć o ich jakości.
To

taka

swoista

ideologia,

człowiekowi, że jak będzie posiadał

która

skuteczne

zasugerowała

współczesnemu

i używał, to wtedy dopiero będzie sobą, będzie

szczęśliwy, osiągnie stan samorealizacji…
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Jan Paweł II, kanonizując, przed dziewiętnastu laty, naszego Ojca Założyciela – św.
Eugeniusza de Mazenod, powiedział, że był On CZŁOWIEKIEM ADWENTU. To znaczy,
„człowiekiem oczekiwania na Przyjście Syna Człowieczego. Nie zadowalał się On jednak
tylko oczekiwaniem na to Przyjście, lecz jako biskup
i założyciel

Zgromadzenia

Misjonarzy

Oblatów

Maryi

Niepokalanej, całe swoje życie poświęcił przygotowywaniu
tego Przyjścia.(...) Eugeniusz de Mazenod był jednym z tych
apostołów, którzy przygotowywali czasy nowożytne, nasze
czasy.” (Jan Paweł II).
Niech Jego przykład, będzie dla nas zachętą, byśmy
byli

LUDŹMI

ADWENTU,

pomnymi

na

obietnicę

Zbawiciela: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem”.

(J 14, 3)

Niech ta pamięć budzi w nas aktywność i gorliwość w podążaniu za Jezusem,
w przyjmowaniu Go do serca, w dzieleniu się Nim z innymi. Przez to będziemy przemieniać
świat, przygotowując nową ziemię i nowe czasy. To nasze powołanie i nasza
odpowiedzialność. To źródło prawdziwego, nieprzemijającego szczęścia.

Pogrzeb byłego proboszcza Kodeńskiego – 1 X
1. października br., w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, odbył
się pogrzeb o. Augustyna Matyska OMI (1931 – 2014).
O. Augustyn pochodził z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie na Śląsku. Wydała
ona aż 72. kapłanów.
W

pięćdziesięcioośmioletnim

życiu kapłańskim

pracował w wielu

klasztorach, pełniąc różne funkcje. Był
superiorem, proboszczem, ekonomem,
wychowawcą w Niższym Seminarium
Duchownym,
braci

formatorem

zakonnych,

zakonnych,

młodych

kapelanem

duszpasterzem

sióstr
domu

opieki społecznej.

2

Biuletyn Kodeński

7 (30)2014

W latach 1980 – 1985 pracował w Kodniu, pełniąc funkcję superiora, proboszcza
i kustosza sanktuarium Matki Bożej.
Eucharystię pogrzebową w kościele św. Jakuba Apostoła w Obrze sprawowało 52.
kapłanów. Przybyła liczna delegacja duchownych i świeckich z dekanatu krobskiego,
z którym – przez ostatnie 14 lat swej posługi – był związany o. Augustyn. Niemal do końca
swych ziemskich dni pracował duszpastersko. Zmarł w poznańskim klasztorze, 29 września
br. Jego doczesne szczątki złożono na cmentarzu oblackim w Obrze.

Jubileusz o. Karola Lipińskiego OMI – 19 X
W Niedzielę Misyjną, na sumie, dziękował Bogu za dar powołania zakonnego
O. Karol Lipiński, który przeżył w Zgromadzeniu
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej pięćdziesiąt
lat.
Z

tego

półwiecza,

24

lata

posługiwał

w Kodniu. Pierwszy raz przybył tu zaraz po
święceniach kapłańskich, w 1970 roku. Przez cztery
lata był wikarym w parafii, której w 1974 roku został
proboszczem i był nim przez kolejne cztery lata.
Drugi raz przybył na placówkę do Kodnia w 1987
roku i na przestrzeni jedenastu lat był tu superiorem,
kustoszem i proboszczem. Po raz trzeci przybył do
Kodnia w 2009 roku i do dnia dzisiejszego prawnie
należy do naszej wspólnoty zakonnej.
Warto zauważyć, że z inicjatywy
o. Karola
„Placencja”

odbudowano
–

letnią

pałacyk
rezydencję

Sapiehów, zniszczoną podczas II Wojny
Światowej. W pałacyku, w 1992r. Jubilat
powołał do istnienia Dom Pogodnej
Starości, w którym dożywa swych lat 25
pensjonariuszek. Do dnia dzisiejszego o.
Karol jest honorowym prezesem tej
charytatywnej placówki.
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Obecnie
Jubilat,

Dostojny

pracuje

administrator

jako

parafii

na

Syberii, 6 300 kilometrów od
Kodnia, około 150 kilometrów
od

Irkucka,

w

polskiej

miejscowości Wierszyna, gdzie
mieszka

pięćset

W większości
potomkami

są

osób.
one

emigrantów,

przybyłych z małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego w 1910 roku. Czterystu z nich to katolicy,
którym od listopada 2009 roku poświęca swe talenty i siły nasz niestrudzony Misjonarz „Złoty Oblat”.

Zwiastun filmu „Błogosławiona wina”
11. listopada br., o godz. 18:00, w sali wielofunkcyjnej kodeńskiego domu pielgrzyma,
odbyła

się

prezentacja

zwiastuna,

zapowiadającego

film

„Błogosławiona

wina”.

Uczestniczyli w niej twórcy filmu: producent Senator RP Grzegorz Bierecki, dyrektor biura
senatora Biereckiego Robert Gmitruczuk, reżyser Przemysław Jan Häuser, scenarzysta
Wojciech Darda – Ledzion oraz odtwórca głównej roli Jarosław Struczyński.
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Ciekawostką jest, że
pan

Struczyński

nie

jest

zawodowym aktorem, ale
pasja, jaką jest kultura polska
okresu XVI i XVII weku,
wielkie

zaangażowanie

społeczne,

jako

zamku

w

Gniewie,

talent

sprawiały

właśnie

Jemu

kasztelan

że

oraz
to

reżyser

powierzył kreowanie postaci
księcia Mikołaja Piusa Sapiehy.
Na pokaz teasera i spotkanie z artystami licznie przybyli mieszkańcy parafii oraz
wspólnota zakonna kodeńskiego klasztoru. Po projekcji twórcy opowiadali o postępach prac
związanych z produkcją filmu.

Finisz renowacji gospodarczej części sanktuarium
W połowie listopada ukończono prace
związane z modernizacją części gospodarczej
sanktuarium, zlokalizowanej za nowym domem
pielgrzyma.

Na

przestrzeni

ostatnich

lat

wyburzono stare, bezużyteczne obiekty (chlewy,
oborę, stodołę), a w ich miejsce postawiono nową
szopę i wiatę na sprzęt zmechanizowany, służący
utrzymaniu porządku na rozległym terenie
sanktuarium. Całość ogrodzono parkanem,
tak by oddzielić cześć gospodarczą od
odwiedzanego

przez

pielgrzymów,

przyklasztornego parku. To jednak dopiero
początek finiszu. Jak się ociepli, pomiędzy
zabudowaniami, zostanie jeszcze położona
kostka brukowa, która dopełni dzieła.
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Marmurowa posadzka w bazylice kodeńskiej
29. listopada br. rzeszowska firma „Kompleksowa
Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip”, zakończyła
drugą część prac, których celem było położenie posadzki
w bazylice kodeńskiej.
Prace rozpoczęto
w styczniu tego roku, ale
przed Wielkanocą trzeba
było

je

przerwać,

względu

ze
na

rozpoczynający się sezon
pielgrzymkowy.

Gdy

sezon się skończył, 3. listopada br. podjęto kontynuację
działań, skutkiem których jest nowa, lśniąca, marmurowa
posadzka w prezbiterium i nawie głównej.
W kaplicach bocznych świątyni oraz
w kruchcie,

udało

się

zachować

zabytkową

granitową podłogę, która – odnowiona – nadal
ozdabia świątynię.

Przy okazji wymiany posadzki, zainstalowano ogrzewanie podłogowe, służące
parafianom i pielgrzymom już od poprzedniego sezonu grzewczego.
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Na czas remontu trzeba było wynieść z kościoła wszystkie meble. Stanowiło to okazję
nie tylko do ich przewietrzenia, ale także do renowacji (zwłaszcza ławek kościelnych), a
także do kontroli i reperacji ściennej instalacji elektrycznej.

Awans Ojca Ekonoma
Dotychczasowy ekonom kodeński i zarazem Dyrektor Domu Pielgrzyma – o. Józef
Czernecki OMI, został mianowany Ekonomem Prowincjalnym.
O. Józef, po święceniach kapłańskich przez
dwa

lata

posługiwał,

jako

misjonarz

ludowy,

w Poznaniu. Następnie został skierowany do Kodnia
i tu,

już

ósmy

z zarządzaniem

rok,

pełni

dobrami

funkcje

związane

materialnymi

klasztoru

i sanktuarium.
Dynamizm działania i osiągnięte rezultaty
sprawiły, że administracja prowincji powierzyła mu
nowe zadanie, by– w jedności z O. Prowincjałem – czuwał i zarządzał dobrami Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Nowe obowiązki o. Czernecki obejmie, w Poznaniu, 1 lutego 2015 roku. Jest więc
nadzieja, że o. Józef, który „zastał prowincję murowaną, odnowi ją i uczyni brukowaną” 
Życzymy nowemu Ekonomowi Prowincjalnemu, by miał czym dysponować
i obdzielać oblackie wspólnoty, a nade wszystko, by radował się światłem i mocą Ducha
Świętego.
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Odwiedzili sanktuarium
Ponieważ ostatnia edycja Biuletynu miała miejsce 2. października br., obecne
sprawozdanie obejmuje dwa miesiące: październik i listopad.
Ponieważ skończył się
sezon

pielgrzymkowy,

zmniejszyła

się

też

ilość

pątników zorganizowanych.
Zanotowaliśmy

48

grup,

przybyłych do sanktuarium. 16
z nich zatrzymało się w domu
pielgrzyma. W tej liczbie było 8
wspólnot

rekolekcyjnych:

grupa Misjonarzy Oblatów M.
N.
zakonnych),

Oblackie

Powołaniowe

Dni

Skupienia

(16

(30.

kapłanów

i

braci

młodzieńców),

5

grup

Neokatechumenalnych: z Chełma, Włodawy, Białej Podlaskiej i dwie z Siedlec (łącznie 140
osób), oraz wspólnota siedleckiego Kościoła Domowego (ponad 80 osób).
Tradycyjnie odbyły się też comiesięczne czuwania nocne u stóp Matki Bożej
Kodeńskiej: Spotkanie modlitewne „Getsemani”, Nocne Czuwanie Młodych oraz Nocne
Czuwanie Dorosłych.
Sanktuarium nawiedziło 78 kapłanów.
Warto nadmienić, że nasz
dom

pielgrzyma

funkcjonuje

przez cały rok i jest w stanie
przenocować i wyżywić ponad
170

osób.

Dysponuje

dużą

kaplicą, jadalnią, wielofunkcyjną
salą konferencyjną, salkami dla
spotkań w małych grupach. Przy
klasztorze jest parking, a wokół
rozległe

tereny

rekreacyjne,

służące wyciszeniu, modlitwie
i odpoczynkowi.
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Zapowiedzi wydarzeń:
 05 XII: Nocne spotkanie dorosłych „Getsemani”. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 12 XII: Nocne Czuwanie Młodych. Rozpoczęcie o godz. 21:00.
 20 XII: Nocne Czuwanie Dorosłych. Rozpoczęcie o godz. 20:30.

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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