Akcja Katolicka przy Parafii Matki Bożej
Pocieszenia w Straconce
zaprasza
w dniach 16 – 18 sierpnia 2013 r. na pielgrzymkę do Sokółki, gdzie
w październiku 2008 r. miał miejsce cud eucharystyczny.
Poniżej przedstawiamy ramowy program pielgrzymki oraz
informacje o miejscach, które odwiedzimy.
Podróż rozpoczniemy we wczesnych godzinach porannych
w piątek 16 sierpnia br. wyruszając do Kodnia, gdzie zamówione
są oba noclegi oraz obiadokolacje.
W drodze odwiedzimy Klasztor na Świętym Krzyżu - jedno z najstarszych
sanktuariów na ziemiach polskich znajdujące się na szczycie górskim zwanym
Świętym Krzyżem lub Łysą Górą 595 m n.p.m

Data założenia opactwa benedyktynów na Łysej Górze nie jest znana.
Tradycja benedyktyńska przypisuje fundację Bolesławowi Chrobremu w 1006

roku. Pewnym jest, że klasztor założony został w I połowie XII wieku przez
Bolesława Krzywoustego, początkowo pod wezwaniem Świętej Trójcy, od XV
wieku pod wezwaniem Świętego Krzyża. W kaplicy Oleśnickich przechowywana
jest znaczna cząstka relikwii Krzyża Świętego podarowana przez Emeryka,
królewicza z Węgier. Dnia 22 marca 1661 roku król polski Jan II Kazimierz
Waza wraz z małżonką oraz dworem zmierzając do Warszawy wstąpił do
sanktuarium. Opactwo benedyktyńskie zostało zlikwidowane przez władze
carskie w 1818 roku. Na Świętym Krzyżu przebywał w roku 1863 gen. Marian
Langiewicz przywódca powstania styczniowego. Od 1884 roku do II wojny
światowej w murach klasztoru mieściło się ciężkie więzienie, a w czasie wojny
obóz dla jeńców rosyjskich, których zginęło ok. 4000. W 1914 roku wycofujące
się wojska austriackie wysadziły wieżę kościoła, która spadając uszkodziła dach
i organy. Po I wojnie światowej na 3 lata powrócili do klasztoru benedyktynie,
ale już w 1936 roku pobenedyktyński klasztor przejęli Misjonarze Oblaci Maryi
Niepokalanej. Oblaci zajmowali się głoszeniem misji i rekolekcji w Małopolsce,
a jeden z ojców był kapelanem ciężkiego więzienia. Trwały też prace nad
odbudową zrujnowanego klasztoru. Niestety w działaniach tych przeszkodziła
wojna. Od 1936 mieści się tu klasztor i nowicjat Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej.
16 czerwca 2013 sanktuarium podniesiono do godności bazyliki mniejszej.

Dojazd do Kodnia, miejsca naszego zakwaterowania
przewidziany jest w godzinach wieczornych (obiadokolacja oraz
zakwaterowanie).
Wieczorem
indywidualne
zwiedzanie
sanktuarium, Msza Święta oraz modlitwa.
Historia Sanktuarium nierozerwalnie wiąże się z potężnym rodem
Sapiehów, którzy w Kodniu posiadali swoją siedzibę. Czwarty dziedzic Kodnia –
Mikołaj Sapieha zwany Pobożnym, jako dar Bogu za swoje życie zbudował
świątynię pod wezwaniem św. Anny. W trakcie budowy zapadł na nieznaną
chorobę, której efektem był paraliż. Postanowił wtedy udać się na pielgrzymkę
błagalną do Rzymu, aby u stóp Apostołów prosić o łaskę zdrowia. Przyjął go
papież Urban VIII i zaprosił na Eucharystię do swojej prywatnej kaplicy na
Watykanie, gdzie znajdował się łaskami słynący obraz Matki Bożej
Gregoriańskiej, znanej także pod tytułem Matki Bożej z Guadalupe. Podczas
Eucharystii, sprawowanej przez papieża przed obrazem Matki Bożej, Mikołaj
Sapieha został uzdrowiony. Poprosił zatem Ojca Świętego, aby podarował mu

Cudowny Wizerunek.
Kiedy papież odmówił, Mikołaj Sapieha, przekupiwszy papieskiego
zakrystianina, wykradł obraz z kaplicy na Watykanie i uciekając przed
papieskim pościgiem, dotarł z nim 15 września 1631 roku do Kodnia. Za
świętokradztwo został z Kościoła wyklęty. Dopiero po kilku latach została zdjęta
z niego kara ekskomuniki, a obraz pozostał na stałe w Kodniu.
Kodeń szybko staje się miejscem pielgrzymek, dzieją się tutaj cuda. Staraniem
Sapiehów obraz Matki Bożej zostaje koronowany koronami papieskimi 15
sierpnia 1723 roku. Jest to trzecia koronacja koronami papieskimi na ziemiach
polskich (tylko sześć lat po koronacji obrazu jasnogórskiego).
W czasach zaborów kościół zamieniono na cerkiew prawosławną, w związku z
czym Obraz musiał udać się na „wygnanie”. Przez 52. lata przebywał na Jasnej
Górze. Przypomina o tym ołtarz z obrazem Matki Bożej Kodeńskiej
w Jasnogórskim Wieczerniku. Wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej powraca do
Kodnia w roku 1927. Od tego samego roku opiekę nad głównym sanktuarium
diecezji siedleckiej sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W 1973
roku Paweł VI nadał świątyni w Kodniu tytuł Bazyliki Mniejszej. Rocznie
pielgrzymuje tutaj ponad 200 tys. pielgrzymów.

W sobotę 17 sierpnia w godzinach dopołudniowych
odwiedzimy Sokółkę.
Wydarzenie eucharystyczne w Sokółce jest jedynym tego rodzaju w dziejach
Kościoła w Polsce.
W niedzielę 12 października 2008 roku, tuż po beatyfikacji sługi Bożego
ks. Michała Sopoćki podczas Mszy świętej rozpoczynającej się w kościele
parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie udzielania
Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany
Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii świętej, podniósł Go i,
zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum – małego naczynia
z wodą, stojącego zwykle przy tabernakulum, służącego kapłanowi do obmycia
palców po udzielaniu Komunii świętej. Komunikant eucharystyczny miał się
w tym naczyniu rozpuścić.
Po Mszy świętej siostra zakrystianka
mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie rozpuszczał się jakiś
czas, na polecenie ks. kan. Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, przelała
zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w sejfie znajdującym się
w zakrystii kościoła. Klucze do sejfu miała tylko Siostra i ks. Proboszcza.
Po upływie tygodnia, 19 października, w niedzielę misyjną, siostra Julia –
przynaglona zapytaniem ks. Proboszcza o stan Komunikantu – zajrzała do sejfu.
Otwierając go poczuła delikatny zapach przaśnego chleba. Po otwarciu
naczynia zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na
środku którego widniała wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie,
przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby żywej cząstki ciała.
Woda w naczyniu była niezabarwiona.
Siostra natychmiast powiadomiła ks. Proboszcza, który nadszedł wraz z
miejscowymi kapłanami i misjonarzem, ks. Ryszardem Górowskim. Wszyscy byli
zaskoczeni i zadziwieni tym, co ujrzeli.
Zachowano dyskrecję i ostrożność, nie zapominając o wadze wydarzenia,
ponieważ dotyczyło ono Chleba konsekrowanego, który na mocy słów Chrystusa
z Wieczernika jest prawdziwie Jego Ciałem. Patrząc ludzkim okiem, trudno było
określić, czy zmieniona postać fragmentu Komunikantu jest wynikiem reakcji
organicznej, chemicznej czy innego rodzaju działania.
Bezzwłocznie powiadomiono o wydarzeniu Metropolitę Białostockiego,
księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który przybył do Sokółki wraz
z Kanclerzem Kurii, księżmi infułatami i księżmi profesorami. Wszyscy byli
głęboko poruszeni tym, co zobaczyli. Ks. Arcybiskup zalecił Komunikant
zabezpieczyć oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo.
Dnia 29 października naczynie z Komunikantem przeniesiono do kaplicy
Miłosierdzia Bożego na plebanii i umieszczono w tabernakulum. Następnego
dnia, decyzją ks. Arcybiskupa, Komunikant z widoczną na Nim plamką wyjęto z
wody i położono na małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum.

Komunikant był w ten sposób przechowywany przez trzy lata, aż do uroczystego
przeniesienia go do kościoła 2 października 2011 roku. Przez pierwszy rok
zachowywano tajemnicę. Rozważano, co czynić dalej, skoro jest to jakiś Boży
znak, który trzeba odczytać.
Do połowy stycznia 2009 roku fragment Komunikantu o zmienionej postaci
w sposób naturalny zasechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej pory
nie zmienił swojego wyglądu.
W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił poddać Komunikant badaniom
patomorfologicznym, a 30 marca tegoż roku powołał Komisję Kościelną do
zbadania zaistniałych zjawisk.
Dnia 7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie
została niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów
patomorfologów z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne
orzeczenie, które brzmi: "przysłany do oceny materiał (...) w ocenie dwóch
niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a
przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją
przypomina".
W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 roku kościół p.w. św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce został podniesiony do rangi Kolegiaty oraz powołano
Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu.. Charyzmatem Kapituły jest
troska o kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego – strzeżenie
Eucharystii.

Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją
potwierdza. Kościół wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego,
chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a wino w Jego Krew. Stanowi ono
również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą i uwagą rozdzielali Ciało
Pańskie, a wierni, by ze czcią Je przyjmowali.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych udamy się
do Białegostoku. Wolny czas wykorzystać będziemy mogli na
spacer po mieście czy zwiedzanie zabytków.
Szczególnie godne polecenia są utworzone szlaki turystyczne:
Dziedzictwa kulturowego,
Dziedzictwa żydowskiego,
Esperanto i wielu kultur w Białymstoku
Architektury PRL,
Śladami błogosławionego księdza Michała Sopoćki,
Rodu Branickich,
Białostockich świątyń,
Białostockich fabrykantów

W godzinach wieczornych powrót do Kodnia, obiadokolacja
i nocleg.

W niedzielę 18 sierpnia w godzinach porannych udział we
Mszy Św. w Kodniu, oraz wyjazd na Świętą Górę Grabarkę.
Na Grabarce znajduje się utworzony w 1947 monaster żeński Świętych
Marty i Marii, a także 3 klasztorne cerkwie: Przemienienia Pańskiego, Ikony
Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość i refektarzowa – Zaśnięcia
Przenajświętszej Bogurodzic. Główna cerkiew klasztorna Przemienienia
Pańskiego jest jednocześnie świątynią parafialną. Monaster, cerkwie oraz dwa
Domy Pielgrzyma drewniany i murowany tworzą osadę Grabarka-Klasztor. Na
terenie osady znajduje się również prawosławny cmentarz.
Jest to najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w
Polsce.

W godzinach wieczornych powrót do Bielska-Białej.
Przedstawiony program jest programem ramowym, który w trakcie
wyjazdu może ulegać modyfikacjom. Miejscami, które jeszcze
odwiedzimy będą;
Suchowola – miejsce urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W
Suchowoli znajduje się izba pamięci, poświęcona pierwszym latom
życia bł. Jerzego Popiełuszki. W Suchowoli również –według wielu
danych naukowych – znajduje się geometryczny środek Europy.
Kostomłoty – w tej miejscowości znajduje się jedyna na świecie
katolicka parafia neounicka obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Przy
tej parafii znajduje się również Sanktuarium Męczenników
Podlaskich.
Oba miejsca odwiedzimy w drodze do Sokółki w sobotę, 17 sierpnia.

Koszt wyjazdu obejmujący przejazd, ubezpieczenie,
2 noclegi w Domu Pielgrzyma w Kodniu
i 2 obiadokolacje wynosi 295,- zł od osoby.
Zapisy przyjmuje p. Aniela Dobija tel. 33-814-35-13

Serdecznie zapraszamy

