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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Niepokalana!

Pozdrawiamy Czytelników naszego Biuletynu!
Wrzesień, to miesiąc powrotów. Wracamy do domów z letniej kanikuły, dzieci
i młodzież ponownie idą do szkół, studenci powracają z wakacyjnych praktyk i prac
zarobkowych, często podejmowanych poza Polską, parlamentarzyści z nowa
zasiadają w ławach poselskich, do mediów wracają niewakacyjne programy... wraca
jesień 
Dla Kodnia wrzesień jest czasem wspomnienia
powrotu

Cudownego

Obrazu

Matki

Bożej

z wieloletniego, jasnogórskiego wygnania.
Dlaczego wracamy? Bo to nasze miejsce, bo
mamy potrzebę stabilizacji, bo jesteśmy wkorzenieni, bo
wędrówka i przygoda, choć dają odprężenie, nie są
naszą naturą. Wracamy do miejsc i ludzi, których
kochamy, jesteśmy im potrzebni i my ich potrzebujemy.
Maryja, w Cudownym Obrazie, mogła do
Kodnia nie przyjść i miała wiele okazji, by z Kodnia odejść lub doń nie powrócić, a
jednak wróciła i jest z nami. Dlaczego?
Wierzymy, że nas – grzesznych – ta Miłosierna Matka kocha i wie, lepiej niż
my, jak bardzo jest nam potrzebna.
Dziękujemy Ci Pani Kodeńska. Ave Maria!
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Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w Kodniu

Jazda konna i prezbiterzy w procesji na kodeńskie Błonia

23. czerwca, o godz. 18:20 wyruszyła, z bazyliki kodeńskiej, niezwykła
procesja. Na kodeńskie błonia prowadziła ona kopię cudownego obrazu Madonny
Kodeńskiej, a składała się, w ogromnej większości z duchownych. Za służbą ołtarza,
pocztami sztandarowymi, jazdą konną, podążali klerycy, diakoni, prezbiterzy
Kawalerzyści i biskupi w procesji do ołtarza na kalwarii

i biskupi, zmierzając do pięciotysięcznego tłumu oczekującego, na placu celebry, na
uroczystą Mszę św., kończącą światowe Dni Młodzieży w diecezji siedleckiej, które
trwały w niej od 6 dni.

Miejsce uroczystej celebry wieńczącej
diecezjalne obchody ŚDM 2016

O. Superior wraz z przedstawicielami
władz państwowych i samorządowych RP
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Eucharystii przewodniczył abp Pierre – Marie Carre, z
francuskiej archidiecezji Montpellier. Słowo Boże
wygłosił Pasterz Kościoła Siedleckiego bp Kazimierz
Gurda. W liturgii uczestniczyli też: abp Bernard Bober
z archidiecezji Koszyce na Słowacji, bp Michael
Pansard z francuskiej diecezji Chartres, biskup
diecezji grodzieńskiej Josif Staneuski z Białorusi, bp
Rico Ruben Antonio Gonzalez Medina z Puerto Rico
oraz biskup pomocniczy Piotr Sawczuk z Siedlec.

Bp Kazimierz Gurda

Wraz z biskupami Eucharystię koncelebrowało 180 prezbiterów.
W uroczystej Mszy św.
uczestniczyli przedstawi ciele

władz

świeckich:

Senator Grzegorz Bierecki,
poseł

Janusz

Szewczak,

wicewojewoda

lubelski

Robert

Gmitruczuk,

prezydent Białej Podlaskiej
Dariusz

Stefaniuk,

wójt

Gminy Kodeń Jerzy Troć,

bp Piotr Sawczuk, bp Josif Staneuski,
bp Kazimierz Gurda, abp Pierre – Marie Carre,
abp Bernard Bober, bp Michael Pansard,
bp Rico Ruben Antonio Gonzalez Medina

oraz

Komendant

Państwowej Straży
Granicznej w Kod niu major Sławomir
Klekotka.
Po

liturgii

Alternatywny Teatr
Tańca

LUZ

z Siedlec przestawił
spektakl
Komendant SG mjr Sławomir Klekotka, wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć,
wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Senator Grzegorz Bierecki,
o. superior Bernard Briks, prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk,
poseł Janusz Szewczak
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Spotkanie zakończyło się o godz. 21:30. Po nim młodzież rozjechała się po
diecezji, by w niedzielę przeżyć dzień w rodzinach, które udzieliły jej gościny.
Kazanie na Błoniach

180. koncelebrujących prezbiterów

Zaś w poniedziałek udała się pociągiem specjalnym „Jerycho” jadącym z Białej
Podlaskiej – przez Międzyrzec, Łuków, Siedlce – do Krakowa, na spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Pociąg – w komfortowych warunkach – wiózł, w obie
strony, 700 młodych wraz z duszpasterzami.

Młodzież na kodeńskich Błoniach

Ciekawostką kodeńskiego spotkania młodych były szczególne środki
bezpieczeństwa – podjęte przez policję, straże: graniczną i pożarną oraz brygadę
antyterrorystyczną – w związku niespokojnymi czasami w Europie. Obsługujący
Grupy młodych z Francji i Słowacji
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detektory metalu nie przepuścili nawet koniom kawalerii.  Na szczęście wszystko
w Kodniu przebiegało spokojnie, w pogodnej, radosnej, rozmodlonej atmosferze.
Czujni antyterroryści i Straż Graniczna

Szpital polowy i „toi toi service” – w najwyższej, stałej gotowości!

„Straż graniczno – policyjna”

Centrum dowodzenia wszech służb mundurowych

XVII Bieg Sapiehów
Pod

honorowym

patronatem

Marszałka

Województwa

Lubelskiego

Sławomira Sosnowskiego, 6 sierpnia 2016 r., odbył się – po raz siedemnasty – Bieg
Sapiehów.
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Zorganizowało
Towarzystwo

go

Przyjaciół

Kodnia. Odbył się on na
dwóch dystansach: dużym 15 km (Kodeń – Kopytów Kodeń) i małym: w katego rii szkół podstawowych na
dystansie 800 metrów oraz
w kategorii gimnazjów na

Ojciec Roman w akcji z kropidłem
Słowacji

dystansie 1200 metrów. Piętnastokilometrowa trasa biegu posiada atestację Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.

Pokropieni wodą święconą ostro ruszyli w zawody

Bieg Sapiehów ma już rangę międzynarodową. Jego założenia to nie tylko sportowa
rywalizacja,

ale

także

popularyzacja

czynnego

wypoczynku

wśród

dzieci

i dorosłych, poznawanie bogatej kultury regionu pogranicza, wspaniałych zabytków,
a nade wszystko nieskażonej, bujnej nadbużańskiej przyrody Kodnia i okolic.
Impreza, zapoczątkowana w 2000 roku, co roku cieszy się coraz większą
popularnością.
Bieg

tradycyjnie

poprzedziło
historii
Msza

wysłuchanie

sanktuarium
św.

w

bazylice

kodeńskiej,

której

przewodniczył
wygłosił

oraz

o.

i

homilię
Roman
Dyrektor Biegu Sapiehów pan
Dominik Nazaruk z zawodnikami
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Nisiewicz
uczestniczył

OMI.

W

Eucharystii

bp

Jan

Kot

OMI,

Pasterz Kościoła w Ze Doca w
Brazylii. O godz. 13:00 nastąpił start
dużego biegu, a później biegów
małych. W tegorocznych zawodach
udział wzięło 103 zawodników.
Wszystko

zakończyło

wręczenie

nagród na scenie ustawionej w kodeńskim Rynku. W kategorii open kobiet
i mężczyzn główną nagrodą była Buława Sapiehów.
Zwycięzcy zawodów

Trofeum za zajęcie pierwszego miejsca w biegu na 15 km. zdobyli: w kategorii
mężczyzn Andrzej Starżyński z Chemika Klementowice (00:48:45), w kategorii kobiet
Izabela Trzaskalika z AZS

UMCS

Lublin – Terespol (00:55:17).
Po sportowych zmaganiach,
wszyscy mieszkańcy gminy i goście
– zaproszeni przez Wójta Gminy
Kodeń
późnych

–

mogli

bawić

godzin

się,

nocnych,

festynie, z okazji Dni Kodnia.

do
na

Wśród fotoreporterów
bardzo znajome twarze

Film „Błogosławiona wina” na płytach i w TVP1
Dziesięć

miesięcy

po

premierze

fabularyzowanego

dokumentu

„Błogosławiona wina”, film ukazał się na płytach DVD. Wytworzony przez
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producenta obrazu, firmę TBA Group z Sopotu,
dostępny jest w sprzedaży, w naszym sanktuarium, od
głównego odpustu, 14. sierpnia 2016r.
Tego samego dnia obraz miał swoją premierę
telewizyjną. W niedzielne południe, o godz. 12:50,
„Błogosławioną winę” emitował Pierwszy Program
Telewizji

Polskiej.

Wiemy,

że

pokazem

filmu

zainteresowana jest także Telewizja Trwam. Musiała
ona jednak ustąpić nadawcy państwowemu, bo jemu
pierwszeństwo emisji dawała umowa z producentem.

Główny Odpust ku czci Wniebowzięcia N. M. P. w Kodniu
Tradycyjnie

14.

sierpnia

był

pierwszym

dniem

głównego

odpustu

w sanktuarium kodeńskim, ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Przeżywaliśmy go w tym roku pod hasłem: „Miłosierna Matka Jedności”.
Rozpoczęcie uroczystości zwiastowało
przybycie VIII Podlaskiej Konnej Pielgrzymki
w

Hołdzie

Kawalerii

Rzeczpospolitej

z Bobrownik do Kodnia. Ułani, obojga płci,
przybyli do sanktuarium, po 400 kilometrach
wędrówki, około godziny 9:00, na 31 koniach.
Utworzyli szpaler na placu przed bazyliką,

Kawalerzyści, w paradnym szyku, wjeżdżają do Kodnia

gdzie

zostali

kustosza
któremu

o.

powitani
Damiana

towarzyszył

o.

przez
Dybałę,
Roman

Powitanie przed bazyliką

Nisiewicz.
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salwie

armatniej

i słowach powitania, jeźdźcy
udali się do stajni, by dać
odpocząć rumakom, sami zaś
przybyli

na

Eucharystię,

o godz.

12:00.

przewodniczył

Liturgii
ks.

ppor.

Dariusz Cabaj – proboszcz
z Bobrownik

i

dowódca

pielgrzymki

konnej,

zaś

Poczty sztandarowe kawalerii

kazanie wygłosił ks. Maciej
Majek

–

ojciec

duchowny

siedleckiego WSD.
Już w czasie tej Mszy,
dało

się

słyszeć

śpiewy

nadchodzących, ze wszystkich
stron,

pielgrzymów,

w grupach

zorganizowanych

Młody
jedzie,
a koń
się 
śmieje

przez okoliczne parafie.
O godzinie 16:00 odbyła
się, na kalwaryjskich wałach,
droga

krzyżowa,

rozważania

na

Procesja wieczorna na kalwarię

której

prowadził

o. Sebastian

Łuszczki

OMI.

Godzinę później, w bazylice,
odśpiewano

Maryjne

Nieszpory i po nich o godz.
17:45

wyruszyła

Maryjna,

z

Procesja

bazyliki

na

kalwarię, w której – w asyście
licznie przybyłego duchowieństwa – niesiono kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej
9
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Kodeńskiej. Przed procesją, w szyku,
paradnie stąpały konie, na których –
w mundurach – siedzieli kawalerzyści
z konnej pielgrzymki. Po procesji
sprawowano

Eucharystię,

pod

przewodnictwem i z homilią biskupa
pomocniczego

diecezji

siedleckiej

Bp Piotr Sawczuk

Piotra Sawczuka.
O godzinie 20:00 wyruszyła
procesja

różańcowa

w której

ze

setki

świecami,

pielgrzymów

przemierzało z modlitwą i śpiewem
kalwaryjskie

dróżki.

Różaniec

zakończył Maryjny Apel Podlasia.

Wójt Jerzy Troć,
mjr Sławomir Klekotka,
wicewojewoda Robert Gmitruczuk

Po Apelu, przed godz. 22:00
rozpoczął

się

Lednicy”,

koncert

którzy

śpiewem

„Siewców
rytmicznym

rozruszali

zgromadzonych.

licznie

Po

występie

wychowanków śp. o. Jana Góry OP,
klerycy

oblackiego

Wyższego

„Siewcy Lednicy”
„Z Obry Klerycy”

Seminarium

Duchownego

przedstawili

montaż

słowno

–

muzyczny, z okazji 200. lecia istnienia
Misjonarzy

Oblatów

Maryi

Niepokalanej. Ukoronowaniem jubile uszowego
była
ponad
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Pasterka,

Oblatów

sprawowana

trzydziestu

przez

Misjonarzy
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Oblatów M. N. pod przewodnictwem prowincjała o. Antoniego Bochma. Słowo Boże
na tej nocnej Mszy św., podobnie jak na pozostałych Eucharystiach w bazylice,
wygłosił o. Sebastian Łuszczki – ojciec duchowny obrzańskiego seminarium.
W czasie Pasterki śpiewał chór i grała orkiestra z parafii p. w. Matki Bożej
Różańcowej w Sławatyczach.

Procesja przed sumą 15 VIII

Po modlitwach, które zakończyły się
około drugiej w nocy, pielgrzymi udali się
na spoczynek. Niektórzy jednak postanowili
czuwać przy Maryi przez całą noc.
Rankiem, o godz. 5:30, odśpiewano,
w bazylice, Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP. W świątyni tej odprawiono
trzy Msze o godz. 6:00, 8:00 i 17:00.
Natomiast na kalwarii o godz. 9:00 odbyło
się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, po
którym, o godz. 9:30 sprawowano Mszę św.
z

udziałem

licznie

zgromadzonych

Przyjaciół Misji Oblackich. Przy okazji odpustu pielgrzymi mogli się zapisać do
grona Przyjaciół Misji lub prenumeratorów dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”,
a także nabyć pamiątki z misji, wspierając w ten sposób ten szlachetny cel.
O godz. 11:45 wyruszyła
procesja Maryjna, w której Pasterz
Kościoła

Siedleckiego

prowadził

Obraz Madonny Kodeńskiej, wyjęty
z

ołtarza,

Wizerunku,

z

racji
jaka

rekoronacji
odbyła

się

w czasie sumy odpustowej.
W

czasie

biskup

Kazimierz

nawiązywał
o Wniebowzięciu

W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Kawalerowie Zakonu
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: Jan
Hałabuda i Czesław Sudewicz oraz poseł Janusz Szewczak
z małżonką i senator Grzegorz Bierecki z małżonką.
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tłumaczył czym jest koronacja Obrazu Matki Bożej,
przedstawił

dzieje

Kodeńskiego

Obrazu

i przywoływał dwie poprzednie Jego koronacje
(w 1723 r. i w 2000 r.). Mówił też o 200 latach
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M. N.
Po kazaniu nastąpił akt koronacji, zaś pod
koniec Eucharystii Biskup pobłogosławił wianki
z ziół i zbóż. Była też chwila na życzenia dla
Oblatów, obchodzących Jubileusz.
Po

Mszy

odprowadzono

w

Bp Kazimierz w asyście diakonów
Kolejki do spowiedzi

procesji Obraz do bazyliki.
Po południu odśpiewano, przed
wizerunkiem Maryi, Nieszpory. Zaś
wieczorem, o 21:00 wikariusz parafii
o. Mateusz

Pawłowski

poprowadził

Maryjny Apel Podlasia, po którym
zasłonięto Cudowny Obraz, kończąc

Pielgrzymi oddają najwyższą cześć dla Maryi

uroczystości odpustowe.
Nasze świętowanie zgromadziło
rzesze wiernych. Ich obecności sprzyjała
piękna, słoneczna pogoda. Bardzo licznie
przybyli

wierni

przystępowali

do

sakramentu spowiedzi i komunii. Wielu
ustawiało się w długiej kolejce, by przejść
przez Bramę Miłosierdzia i obejść na
kolanach ołtarz z Obrazem Matki Bożej
Kodeńskiej.
Sumę odpustową oraz Maryjny
Apel Podlasia transmitowało Katolickie
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Radio Podlasie. W czasie liturgii modlitwie towarzyszyli: orkiestra, chór oraz schola
młodzieżowa parafii św. Anny w Kodniu.
W czasie odpustu sanktuarium nawiedziło 30 tysięcy pielgrzymów

Rekoronacja Cudownego Obrazu Madonny Kodeńskiej
W niedzielę, 31. lipca 2016 r., proboszcz kodeński
o. Damian Dybała OMI odczytał w kościele św. Anny –
w ramach przygotowań do wyjątkowego wydarzenia –
komunikat następującej treści:
Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!
Na skutek zabiegów dziewiątego dziedzica Kodnia
Jana Fryderyka Sapiehy, Cudowny Obraz Matki Bożej
Kodeńskiej został uhonorowany – przez papieża Innocentego
XIII – KORONAMI PAPIESKIMI. Uroczystości koronacyjne
miały miejsce w 1723 roku. Była to trzecia, na ziemiach
polskich, koronacja koronami papieskimi.

Repliki papieskich koron z 1723 roku
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Kustosz o. Damian Dybała zdejmuje Korony Milenijne

Choć

Matka

Boża

Kodeńska

posiadała papieskie korony, krótko wisiały
one na obrazie, i to raczej z okazji ważnych
uroczystości (np. w 1973, z okazji 250.
rocznicy

koronacji,

ozdabiały

Cudowny

Obraz w dniach 13 – 15 sierpnia). Specjalnie
dla koron, pan Marian Kiersnowski wykonał
piękną ramę. Umieszczono w niej korony
i zawieszono

przy

głównym

ołtarzu

w prezbiterium bazyliki. Z obawy przed
kradzieżą,

zdecydowano

jednak
przechowywać je w skarbcu sanktuarium. W 2000
roku, ówczesny kustosz o. Stanisław Wódz, zlecił
wykonanie

(z

wot

pozostawionych

przez

pielgrzymów) nowych koron, które nałożył na skronie
Maryi i Dzieciątka, wielki czciciel Matki Bożej
Kodeńskiej, biskup Jan Mazur, dnia 14 sierpnia 2000
roku.

Od

tamtego

dnia,

do

dziś,

KORONY

MILENIJNE ozdabiają Cudowny Obraz.
W

roku

2015

postanowiliśmy

odnowić

historyczne korony papieskie i – za radą specjalistów
– wykonać ich wierne repliki. Ogłosiliśmy – w tym
O. Superior Bernard Briks niesie w procesji nowe
korony dla Madonny Kodeńskiej

celu – zbiórkę złomu wotywnego. Dzięki ofiarności

wiernych prace zostały sprawnie przeprowadzone i ukończone. Wykonała je pracownia
złotnicza w Krakowie.
W

tym

miejscu

składamy

wszystkim

serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, wielkie serce
i ofiarność, czego wyrazem były składane precjoza
i datki pieniężne.
Naszym zamierzeniem jest doprowadzić do
rekoronacji

obrazu

Matki

Bożej

Kodeńskiej

koronami papieskimi, a korony milenijne, wraz
z siedemnastowiecznym
Najświętszej,

welonem

wyeksponować

Matki
w

muzeum

sanktuaryjnym!

Modlitwa koronacyjna Biskupa Siedleckiego
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Mamy nadzieję, że uroczystości rekoronacyjne odbędą się w czasie najbliższego
odpustu Wniebowzięcia N. M. P.

Nadzieje kustoszy sanktuarium spełniły
się. Koronacja koronami papieskimi odbyła się
15

sierpnia

2016

roku,

w

czasie

sumy

odpustowej, na kodeńskiej kalwarii. Dokonał
jej biskup Kazimierz Gurda – Pasterz Kościoła
Siedleckiego. Na tę szczególną okoliczność
(a jest to niezwykłą rzadkością), na ołtarz
polowy

został

przyniesiony

oryginał

Okadzenie ukoronowanego Wizerunku

Moment koronacji

Cudownego Obrazu Matki Bożej
Kodeńskiej (ostatnio taka sytuacja
miała miejsce w czasie koronacji
w Roku Jubileuszowym 2000).

Przed godziną 10:00, wyjęto Obraz
z zabytkowego

ołtarza.

Wierni

–

przez

godzinę – mogli z bliska pokłonić się Maryi,
której

Wizerunek

stał

na

stopniach

prezbiterium.
Następnie kustosz sanktuarium zdjął
z Obrazu Korony Milenijne i wyruszyła
procesja na kalwarię, gdzie – w czasie
Eucharystii – nastąpiła rekoronacja replikami
koron papieskich z 1723 roku.

W nowych koronach
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Po

kazaniu

Gurda

bp

Kazimierz

odmówił

modlitwę

koronacyjną,

pobłogosławił

nowe korony i nałożył na
skronie Maryi i Dzieciątka.
Okadzeniem
Obrazu

Cudownego
i

Madonny

ukazaniem
w

nowych

koronach zakończył się akt

Niezwykła to rzadkość, gdy z bazyliki zostaje wyprowadzony Oryginał

koronacji, który – dla wielu zgromadzonych – był nie tylko podniosłym, ale
i wzruszającym momentem. Wszyscy widząc ukoronowaną Madonnę wyrazili swą
radość gromkimi oklaskami.

Centralne Uroczystości Prowincjalne 200 - lecia istnienia
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Jak
odpust

wcześniej
ku

czci

Najświętszej

Maryi

połączony

z

zapowiadano,
Wniebowzięcia
Panny

był

prowincjalnymi

obchodami 200 – lecia Zgromadzenia
Misjonarzy

Oblatów

Maryi

Niepokalanej.
Życzenia dla Oblatów
wypowiada pan Jerzy Filipek

Powstałej, w 1816 roku rodzinie
zakonnej – której Założycielem jest biskup
Marsylii św. Eugeniusz de Mazenod –
poświęcona

była

specjalna

wystawa

wyeksponowana wzdłuż alei na kodeńskiej
kalwarii. Także nasi klerycy przygotowali
Prowincjał pokornie słucha
tych serdeczności, zaś
diakon wszystko rejestruje

wieczór piosenki religijnej, przeplatanej
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fragmentami Konstytucji i Reguł Zgromadzenia.
Głównym momentem oblackiego świętowania
była Msza św., sprawowana tradycyjnie 15. sierpnia,
o północy.

Uczestniczyło

w

niej

kilkudziesięciu

oblatów: prezbiterów, diakonów, alumnów WSD,
braci zakonnych i nowicjuszy.
Jak

zauważył

bp

Kazimierz,

na

sumie

odpustowej, Misjonarze Oblaci M. N. są o wiele
młodsi, niż sanktuarium kodeńskie, którego są
kustoszami, niemniej posługują w Kodniu już 89 lat.
Spostrzeżenie to stało się prowokacją, by kustosz
Niestrudzony odpustowy konferansjer
i zapiewajło o. Piotr Furman OMI

sanktuarium zaprosił wszystkich na przyszłoroczne

obchody okrągłej, 90 rocznicy pobytu Oblatów w Kodniu, co zbiega się z 90 rocznicą
powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej z carskiego wygnania w 1927 roku. 

Nowe nabytki sanktuaryjnego muzeum
Po głównym odpuście kodeńskim, 17. sierpnia
2016

roku,

do

sanktuaryjnego

muzeum

trafiły

zabytkowy WELON i KORONY MILENIJNE Matki
Bożej. Zostały one wyeksponowane w specjalnie dla
nich przygotowanej – szklanej, podświetlonej –
gablocie.

Od
zwiedzający
z bliska

tego

dnia

mają

okazję

podziwiać

„relikwie”, które przez lata
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spoczywały na głowach Maryi i Dzieciątka. Są one nie tylko okazami historycznymi,
ale też dowodami wielkiej ufności i czci, jaką wierni otaczali Madonnę Kodeńską.

C I E K A W O S T K I

H I S T O R Y C Z N E

Pięćdziesiąta rocznica powrotu Cudownego Obrazu M. B.
Kodeńskiej z carskiego wygania /cz. 1/
W 1977 roku, w sanktuarium kodeńskim miały

Kard. Karol Wojtyła
w Kodniu, w 1977r.

miejsce uroczystości związane z pięćdziesięcioleciem
powrotu Obrazu Madonny Kodeńskiej z wygnania.
Wywieziony na polecenie cara obraz, przez 52 lata (1875 –
1927) przebywał poza Kodniem, w bazylice jasnogórskiej.
Wracający

Obraz

uroczyście

powitano

w

Kodniu,

3. września 1927r. , a 4. września – po uroczystej Mszy św.,
pod przewodnictwem abpa Adama Sapiehy z Krakowa –
wniesiono do kościoła św. Anny.
Na uroczystości jubileuszowe 4. września 1977 roku przybyło do sanktuarium
24 biskupów Episkopatu Polski. Wśród nich był kard. Karol Wojtyła z Krakowa,
który wygłosił homilię*.
Poniżej prezentujemy treść oficjalnych pism wystosowanych na okoliczność
jubileuszu.**
PISMO J. E. KARDYNAŁA PRYMASA POLSKI
DO BISKUPA SIEDLECKIEGO
Drogi Księże Biskupie,
Pięćdziesięciolecie powrotu Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej przypomina nam
ponownie doniosłą dla Kodnia chwilę, gdy „Beatum scelus” zostało podniesione do
godności „Felix culpa”. Przeszkody natury historycznej nie pozwalały na
wcześniejsze złożenie hołdu Matce Kodeńskiej. Jednak katolicki Naród Polski nie
mógł zapomnieć dramatycznych przeżyć drogi tego Obrazu z Rzymu Papieży do
Kodnia.
Sprawiedliwość dziejowa wymagała, ażeby podziękować Matce Najświętszej
za Jej dążenie do Polski na skrzydłach niezwykłych oznak wiary i miłości
18
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szlacheckiego

rodu

Sapiehów.

Dziś

ubogaceni

dowodami

szczególnej łaskawości Kodeńskiej Panienki jeszcze żywiej wmyślamy się w Jej
dążenie do Ojczyzny naszej.
Słusznie więc czyni Najgorliwszy Pasterz Diecezji
Podlaskiej, że wraz z Duchowieństwem i Ludem Bożym,
zanosi dziękczynne modły w Kodniu.
Episkopat Polski z radością dołączył się do tych
modłów. Pragnąłem i ja być wśród rzeszy pielgrzymiej.
Muszę jednak to pragnienie moje złożyć, jako ofiarę, w
dłonie Bogurodzicy, której jestem niewolnikiem. Na
osobisty mój udział chwilowo nie pozwala mi mój stan

Bp Jan Mazur na odpuści w Kodniu

zdrowia. Modlić się jednak będę, ażeby Bóg był łaskawy dla wszystkich
pielgrzymów, a matka Chrystusowa odebrała pełną chwałę.
Polecając

się

modlitwom

Najdostojniejszego

Pasterza

Podlaskiego,

Duchowieństwa i Ludu pielgrzymiego, przesyłam wyrazy czci i jedności
w Chrystusie Panu i Jego Matce.
Stefan kard. Wyszyński
Prymas Polski
---------Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy
Ks. Biskup Jan Mazur
Siedlce
TELEGRAM DO KS. PRYMASA POLSKI
Z UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH W KODNIU
Jego Eminencja
Najdostojniejszy
Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński
Prymas Polski
W duchowej łączności z Waszą Eminencją przeżywając doniosłą uroczystość
Pięćdziesięciolecia powrotu Cudownego Obrazu Matki Bożej do Kodnia przesyłamy
Waszej Eminencji wyrazy najgłębszej wdzięczności za udział duchowy i serdeczny
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list. Życzymy rychłego powrotu do zdrowia oraz wszelkich łask Bożych niezbędnych
do owocnego pełnienia odpowiedzialnej służby dla Kościoła świętego i Naszego
Narodu.
+ Karol Kard. Wojtyła
Kodeń n. Bugiem, 4 września 1977 r.

+ Jan Mazur, Bp Siedlecki

---------* Tekst homilii Kard. Karola Wojtyły przypomnimy w następnym wydaniu Biuletynu
** W: Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”. Rok XLVII, nr 7, s. 220 – 222. Siedlce, lipiec 1978.

Odwiedzili sanktuarium
Od ostatniego wydania Biuletynu (03.07.16)
sanktuarium

odwiedziło

157

pielgrzymek

zorganizowanych (31 z nich nocowało w domu
pielgrzyma). Na dłuższy pobyt w sanktuarium
zatrzymały się: rekolekcje Wspólnoty „Miriam”
z Lubartowa

(70

os.),

rekolekcje

Kościoła

Domowego z Bydgoszczy (170 os.), Kurs dla
małżeństw „Galilea” z Lublina (92 os.), rekolekcje
Odnowy w Duchu Świętym z Lublina (40 os.),
kolonie dzieci z Warszawy (25 os.), warsztaty

Bp Jan Kot OMI z Brazylii w Kodniu 6 VIII 16

scholi z parafii Michała Archanioła z Białej Podlaskiej (19 os.), dzień skupienia
Wspólnoty „Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej” z Lublina (20 os.), rekolekcje
Szensztackiego Związku Rodzin z Ostródy (22 os.). W sanktuarium Eucharystię
sprawowało 238 przyjezdnych prezbiterów.

Zapowiedzi wydarzeń:
 8 IX: Odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 9 IX: Nocne Czuwanie Młodych
 17 IX: 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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