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szybk¹ i dobr¹ orientacjê. Raz obranej wartoœci by³a ju¿ wierna. 
Wspomina³a siostra Karoliny - Katarzyna: 

"Karolina by³a mocnego usposobienia, co sobie postanowi³a, to tak 
musia³o byæ." Jej ¿yciow¹ postawê przenika³a naturalnoœæ i prostolinijnoœæ. 
Zawsze by³a taka sama. "Karolina nigdy nie udawa³a - zezna³a jej kole¿anka 
M. Paj¹k - Lubi³a czêsto powtarzaæ: wolê byæ tak¹, jak¹ jestem." 

Odznacza³a siê prawdziw¹ pobo¿noœci¹, po prostu lubi³a siê modliæ. Jej 
œpiew godzinek czy nieszporów przy pasieniu byd³a s³ychaæ by³o z daleka. 
By³a aktywnym cz³onkiem Bractwa WstrzemiêŸliwoœci, Apostolstwa 
modlitwy Bractwa Komunii œw. wynagradzaj¹cej i zelatork¹ ró¿y panien.

            (dokoñczenie na stronie 3)

Mimo biedy, a przynajmniej niezamo¿noœci, prenumerowano Pos³añca Serca Jezusowego. Choæ 
koœció³ parafialny w Rad³owie oddalony by³ o 7 km, to zawsze ktoœ z rodziny by³ na codziennej Mszy 
œw. W okresie Wielkiego Postu w domu Karoliny gromadzili siê s¹siedzi na nabo¿eñstwach: Drogi 
Krzy¿owej i Gorzkich ̄ ali. Moderatorem ¿ycia religijnego w przysió³ku by³ wujek B³ogos³awionej, brat 
matki Franciszek Borzêcki, nie œwiêcony diakon tej wioski. Przewodniczy³ ró¿nym nabo¿eñstwom, 
katechizowa³ dzieci, a w swoim domu urz¹dzi³ czytelniê i wypo¿yczalniê ksi¹¿ek. Spe³ni³ te¿ bardzo 
wa¿n¹ rolê w ¿yciu swojej siostrzenicy - Karoliny. S³u¿y³ jej zawsze œwiat³¹ rad¹ i pomoc¹, mia³a 
do niego wielkie zaufanie. 

By³a zreszt¹ nie tylko jego gorliw¹ uczennic¹ ale i wspó³pracowa³a z nim w celu o¿ywienia ¿ycia 
religijnego Wa³-Rudy. Pe³ni³a rolê bibliotekarki i propagatorki czytelnictwa religijnego 
i patriotycznego. W 1907 roku przyst¹pi³a do I Komunii œw., a 18 sierpnia - równo pó³ roku 
przed œmierci¹ - przyjê³a w koœciele parafialnym w Zabawie sakrament Bierzmowania. 

Prowadzi³a g³êbokie ¿ycie wewnêtrzne, ale bêd¹c introwertykiem nie traci³a kontaktu ze œwiatem 
zewnêtrznym. Wszyscy jednoznacznie podkreœlali, ¿e ta naturalna skromna dziewczyna, 
promienia³a jakimœ naturalnym blaskiem. Umia³a rozporz¹dzaæ bogactwem duchowym otrzymanym 
od Boga dodaj¹c do niego sw¹ pracowitoœæ. Poszukuj¹c prawdy, szczególnie religijnej wykazywa³a 
wielki zapa³ w zdobywaniu wiedzy, czytaniu ksi¹¿ek. By³a bystrym dzieckiem, przejawiaj¹cym 

B³ogos³awiona Karolina Kózka urodzi³a siê w uroczystoœæ Matki 
Boskiej Anielskiej 2 sierpnia 1898 roku. Jej krótkie ¿ycie przypad³o na czasy 
trudne, pe³ne niepokoju. Wielka œwiatowa zawierucha nie ominê³a te¿ ma³ej 
galicyjskiej wioski. Jej ofiar¹ sta³a siê nikomu nie znana wiejska dziewczyna. 
Oczekuj¹c z ca³ym narodem wolnej Polski z³o¿y³a sw¹ bohatersk¹ ofiarê.  
Urodzi³a siê w galicyjskiej, podtarnowskiej wsi Wa³-Ruda, a w³aœciwie 
w jednym z jej przysió³ków - Œmietanie. By³a to najubo¿sza, najbardziej 
oddalona od Rad³owa, licz¹ca 40 domów, czêœæ Wa³-Rudy. 

Dom Kózków, zwi¹zany z dwoma hektarami ziemi, drewniany, kryty s³om¹ 
zbudowany by³ w stylu ówczesnych chat wiejskich. W tym zwyczajnym, 
ubogim wiejskim domu spêdzi³a swoje krótkie ¿ycie. By³a czwartym 
dzieckiem, spoœród jedenaœciorga, Jana i Marii, ubogich rolników, którzy 
aby utrzymaæ rodzinê musieli ciê¿ko pracowaæ we dworze oraz 
u zamo¿niejszych rolników. 
Chrzest Karoliny odby³ siê w kilka dni po urodzeniu - 7.08.1898 r. w koœciele 
parafialnym w Rad³owie. W domu Kózków kwit³o prawdziwe ¿ycie religijne. 
Rodzice wraz dzieæmi ka¿dego dnia odmawiali ró¿aniec i œpiewali godzinki.

B³. Karolina Kózka 
(1898 - 1914)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (22,15-21) 

„Faryzeusze odeszli i naradzali siê, jak by podchwyciæ Jezusa w mowie. Pos³ali wiêc do 
Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, 
¿e jesteœ prawdomówny i drogi Bo¿ej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zale¿y, bo nie 
ogl¹dasz siê na osobê ludzk¹. Powiedz nam wiêc, jak Ci siê zdaje? Czy wolno p³aciæ 
podatek cezarowi, czy nie?”. 

Jezus przejrza³ ich przewrotnoœæ i rzek³: „Czemu Mnie kusicie, ob³udnicy? Poka¿cie Mi 
monetê podatkow¹”. Przynieœli mu denara. On ich zapyta³: „Czyj jest ten obraz i napis?”. 
Odpowiedzieli: „Cezara”. 

Wówczas rzek³ do nich: „Oddajcie wiêc cezarowi to, co nale¿y do cezara, a Bogu to, co 
nale¿y do Boga”.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
OBRAZ

„Poka¿cie Mi monetê podatkow¹!... Czyj 
jest ten obraz i napis?” Aby w pe³ni zrozumieæ 
ten dobrze znany fragment o p³aceniu podatku 
Cezarowi (Mt 22,15-21) musimy skupiæ nasz¹ 
uwagê na terminie obraz, po grecku eikôn 
(od niego pochodzi s³owo „ikona”). (…) 
Poprzez s³owo obraz Jezus odsy³a s³uchacza 
do znanego fragmentu Ksiêgi Rodzaju, 
mówi¹cego o stworzeniu mê¿czyzny i kobiety: 
„Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz, 
na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ 
mê¿czyznê i kobietê” (Rdz 1,27).

Cz³owiek jest wiêc dog³êbnie „naznaczony” przynale¿noœci¹ do Boga. Stanowi ikonê 
Pana, ucieleœnia Jego niewidzialne oblicze, nosi w sobie œlad boskoœci. Izrael nie bêdzie 
potrzebowa³ pos¹gów, aby wyobraziæ sobie Boga. Cz³owiek stanowi obraz najbardziej 
przypominaj¹cy Boga i jest z Nim g³êboko zwi¹zany.

 Na marginesie przypomnijmy, ¿e (…) obrazem Boga jest (…) cz³owiek z³o¿ony 
z mê¿czyzny i kobiety („stworzy³ mê¿czyznê i kobietê”). Mi³oœæ miêdzy nimi oraz ich 
zdolnoœæ rodzenia stanowi¹ symbol Stwórcy.

(…) W konkluzji Jezus odwo³uje siê do obu tych obrazów: „Oddajcie wiêc Cezarowi to, 
co nale¿y do Cezara, a Bogu to, co nale¿y do Boga”. Moneta opatrzona oficjalnym 
znakiem cesarza – niech bêdzie Cezara. Cz³owiek, opatrzony znakiem przynale¿noœci 
do Boga – niech bêdzie d³u¿nikiem wobec Boga, od którego otrzyma³ sw¹ ostateczn¹ 
godnoœæ.

Ekonomia i polityka nie ulegaj¹ tu unicestwieniu przez wprowadzenie integralizmu 
religijnego. Jednak¿e w³adza pañstwa oraz ekonomii ma œciœle okreœlone, 
nieprzekraczalne granice. Nie mo¿e sprawowaæ kontroli na cz³owiekiem w tym, 
co stanowi jego najg³êbsz¹ i najpe³niejsz¹ rzeczywistoœæ.

                abp Gianfranco Ravasi, „Odkrywanie S³owa”, Czêstochowa 2002

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Czy¿ to nie ona tak mówi, ona, Karolina? "Zachowaj mnie, Bo¿e, bo chroniê siê u Ciebie, mówiê Panu: 

Tyœ jest Panem moim" (Ps 16, 1-2).
Czy¿ to nie ona mówi poprzez s³owa Psalmisty? W momencie straszliwego zagro¿enia ze strony 

drugiego cz³owieka, wyposa¿onego w œrodki przemocy, chroni siê do Boga. A okrzyk "Tyœ Panem moim" 
oznacza: nie zapanuje nade mn¹ brudna przemoc, bo Ty jesteœ Ÿród³em mej mocy - w s³aboœci. Ty, jedyny 
Pan mojej duszy i mego cia³a, mój Stwórca i Odkupiciel mego ¿ycia i mojej œmierci. Ty, Bóg mojego serca, 
z którym nie rozstaje siê moja pamiêæ i moje sumienie.

  Homilia podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny (Tarnów, 10 czerwca 1987 r.)- fragment
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B³ogos³awiona Karolina Kózka    (dokoñczenie ze strony 1)
W³aœnie modlitwê ró¿añcow¹ umi³owa³a szczególnie. Z wielkim zapa³em uczy³a katechizmu swoje m³odsze 

rodzeñstwo oraz dzieci z s¹siedztwa. Kilkoro z nich przygotowa³a do I Komunii œw. Rówieœników i starszych 
zachêca³a do korzystania z czytelni ksi¹¿ek. Chêtnie odwiedza³a chorych i starszych. Czyta³a im czasopisma 
religijne, pomaga³a w pracy. 

Oto jak wygl¹da³y ostatnie chwile jej ¿ycia, zmagania o to aby byæ wiern¹ Bogu, nawet za cenê ¿ycia: 
10.11.1914 r. do Tarnowa wkroczy³y pierwsze patrole kozackie. 15.11. zajê³y Radiów, a w dwa dni póŸniej 

Zabawê oraz Wa³-Rudê. Pog³oska poprzedzaj¹ca napastników, i¿ gwa³c¹ kobiety i dziewczêta, sprawi³a, 
¿e wiele kobiet w obawie przed ¿o³nierzami uciek³o, szukaj¹c bezpiecznego schronienia. Ba³a siê równie¿ 
Karolina, jak zreszt¹ wszyscy w domu Kózków. Nadszed³ dzieñ ostatni - 18.11. Do wsi przyby³ pojedynczy 
¿o³nierz. Trudno powiedzieæ o nim coœ wiêcej, nie wiemy nawet jakiej by³ narodowoœci. Oko³o godz. 9 wszed³ 
do domu Kózków. Zadawa³ bezsensowne pytania o wojska austriackie, a wreszcie kaza³ ubieraæ siê Karolinie 
i ojcu i udaæ wraz z nim do oficera. 

Nie pomog³y b³agania ojca, aby zostawi³ w spokoju Karolinê i pozwoli³ jej zostaæ przy m³odszych dzieciach. 
Po wyjœciu z domu agresor wskaza³ las jako kierunek ich drogi. Gdy doszli do skraju lasu poleci³ ojcu wróciæ 
do domu. Grozi³ mu œmierci¹ sterroryzowany ojciec zawróci³. Karolinê popêdzi³ przed sob¹. Zanurzyli siê w las. 
Œwiadkami tej sceny by³o dwóch ma³ych ch³opców, którzy zeznali, ¿e szli bardzo powoli, gdy¿ ¿o³nierz musia³ 
ci¹gle popychaæ opieraj¹c¹ siê dziewczynê. Ostatni etap mêczeñstwa odbywa³ siê ju¿ bez œwiadków. 

Karolina wykorzystuj¹c sposobnoœæ rozpoczê³a ucieczkê. Po kilkuset metrach poœcigu rozwœcieczony 
i zmêczony ¿o³nierz postanowi³ zabiæ. M³ode ¿ycie zosta³o przerwane ostrzem bagnetu. Po chwili pad³a zalana 
krwi¹ oddaj¹c duszê Bogu. Tymczasem dom Kózków na Œmietanie zosta³ pogr¹¿ony w prawdziwej ¿a³obie 
i rozpaczy. Matka wyrzuca³a sobie, ¿e nie chcia³a puœciæ Karoliny do koœcio³a, ojciec nie móg³ sobie wybaczyæ, 
¿e zostawi³ córkê na pastwê ¿o³nierza. 

Do domu Kózków przyjecha³ zaalarmowany miejscowy proboszcz - ks. Mendrala. Natychmiast wys³a³ 
do lasu grupê ludzi a sam uda³ siê, aby z³o¿yæ za¿alenie w komendzie wojsk rosyjskich. Zw³oki odnalaz³ jeden 
z gospodarzy. Po cia³o zamordowanej córki uda³ siê wozem ojciec wraz z kilkoma s¹siadami. Widok, jaki ujrzeli 
by³ wstrz¹saj¹cy. 

Przywieziono cia³o, wniesiono do domu, w którym siê urodzi³a i mieszka³a przez krótkich 16 lat swego ¿ycia. 
Od razu wytworzy³a siê opinia - "mêczennica w obronie czystoœci". Proboszcz zwróci³ siê do Kurii w sprawie 

pogrzebu informuj¹c, ¿e panuje powszechne przekonanie o œwiêtoœci Karoliny i jej mêczeñstwie. 
Pogrzeb, który odby³ siê w niedzielê 6.12.1914 r. przybra³ charakter prawdziwej manifestacji patriotyczno - 

religijnej. Pomimo trwaj¹cych dzia³añ wojennych zgromadzi³ ponad trzy tysi¹ce ludzi. Jej pogrzeb sta³ siê wiêc 
pierwszym aktem kultu, który mia³ z czasem stawaæ siê coraz powszechniejszy. Choæ jednak ten prywatny kult 
rozpocz¹³ siê w³aœciwie od razu po œmierci Karoliny to na jej wyniesienie na o³tarze trzeba by³o jeszcze czekaæ 
ponad 70 lat. 

30.06.1986 roku, w uroczystoœæ œwiêtych Pierwszych Mêczenników Koœcio³a Rzymskiego, ojciec œw. Jan 
Pawe³ II stwierdzi³ uroczyœcie mêczeñstwo Karoliny Kózka. Droga do beatyfikacji by³a otwarta. 

Dosz³o do niej rok póŸniej, podczas III pielgrzymki Jana Paw³a do Polski. 10.06.1987 roku, podczas Mszy œw. 
beatyfikacyjnej w Tarnowie, 16-letnia wiejska dziewczyna wyniesiona zosta³a na o³tarze. 

"Poprzez postaæ Karoliny, b³ogos³awionej córki tego Koœcio³a przypatrujcie siê bracia i siostry, powo³aniu 
waszemu... Trwajcie przy œwiêtym dziedzictwie. Do was nale¿y królestwo niebieskie".

Karolina swoim krótkim ¿yciem pokaza³a jak wspaniale mo¿na zrealizowaæ swoje ¿yciowe powo³anie, 
byæ wspania³ym cz³owiekiem id¹c przez ¿ycie z Chrystusem. 

Da³a œwiadectwo przynale¿noœci cz³owieka do Boga. I ci¹gle nas zawstydza, niemal przera¿a ogromem 
swojej ofiary, czêsto tak niezrozumia³ej dla ludzi pocz¹tku XXI wieku. Nie przestaje byæ wzorem heroicznej 
walki w obronie nie tylko czystoœci, ale wszystkich wymagaj¹cych od cz³owieka wartoœci.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Program Peregrynacji Relikwii B³. Karoliny Kózkówny w Naszej Parafii

Niedziela – 23. paŸdziernika br. 
- godz. 17  – przybycie Relikwii do Parafii
- godz. 17  – Czuwanie m³odzie¿y – przygotowanie do Eucharystii.
- godz. 18  – Wniesienie Relikwii do górnego koœcio³a
                   – Eucharystia – pod przewodnictwem ks. Bpa Tadeusza Bronakowskiego
                   – po zakoñczeniu Eucharystii – uca³owanie Relikwii B³. Karoliny.
Poniedzia³ek – 24. paŸdziernika br.
godz. 7    – Msza œw. 
godz. 17  – Czuwanie Ró¿ Ró¿añcowych i Wspólnot parafialnych – Modlitwa Rodziców za ich dzieci.
godz. 18  – Eucharystia – Modlitwa w intencji Rodziców, którzy przedwczeœnie utracili swoje dzieci.
godz. 19  – Czuwanie m³odzie¿y – Nabo¿eñstwo Ewangelizacyjne.
Wtorek – 25. paŸdziernika br.
godz. 7    – Msza œw.
godz. 12  – Nabo¿eñstwo dla dzieci – Szko³a Podstawowa nr 5 
godz. 16  – Czuwanie Ruchu Rodzin Nazaretañskich
godz. 16  – Przekazanie Relikwii do parafii Œw. Jadwigi w Kupiskach
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16 (koœció³ na cmentarzu)
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dok³adnie dzisiaj przypada 33. rocznica wyboru Kardyna³a Karola Wojty³y – Jana Paw³a II na Stolicê 
Piotrow¹. Decyzj¹ polskiego Parlamentu dzieñ 16 paŸdziernika jest w naszym kalendarzu Dniem 
Papie¿a Jana Paw³a II. W ten sposób naród polski sk³ada uznanie „najwiêkszemu autorytetowi 
XX wieku, cz³owiekowi, który siêgaj¹c do Ÿróde³ chrzeœcijañstwa, uczy³ nas solidarnoœci, odwagi 
i pokory, stanowczoœci i wyrozumia³oœci, m¹droœci…”. Dziœ Bogu dziêkujemy za wieloletni¹ pos³ugê 
Papie¿a – Polaka, a jednoczeœnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyœmy wytrwali na wytyczonej przez 
niego drodze.

3. Przed nami kolejny ró¿añcowy tydzieñ. Nie lekcewa¿my tego daru Bo¿ej Opatrznoœci. Matka Bo¿a 
w swych objawieniach wskazuje na ró¿aniec jako mistyczn¹ broñ i narzêdzie Bo¿ych zwyciêstw. Jako 
chrzeœcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orê¿em jest 
ró¿aniec, w myœl zawo³ania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II: „Z³o dobrem zwyciê¿aj”! Codziennie w naszym 
koœciele o godz.  gromadzimy siê na wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabo¿eñstwo 
ró¿añcowe. Wszystkich Parafian zapraszam na tê modlitwê zgromadzonego wokó³ Maryi Koœcio³a. 

4. We wtorek, 18 paŸdziernika, w kalendarzu liturgicznym przypada œwiêto œwiêtego £ukasza 
Ewangelisty. Jednoczeœnie jest to Dzieñ modlitw za pracowników s³u¿by zdrowia. Gor¹c¹ modlitw¹ 
obejmiemy wszystkich, którzy troszcz¹ siê o nasze zdrowie i ¿ycie. 

5. W sobotê, 22 paŸdziernika, przypada 63. rocznica œmierci S³ugi Bo¿ego kardyna³a Augusta Hlonda, 
wielkiego Prymasa Polski w jak¿e trudnych latach 1926-1948. Jego wielk¹ trosk¹ by³ Naród i Koœció³ 
nie tylko w OjczyŸnie, ale tak¿e Rodacy wyje¿d¿aj¹cy w œwiat za chlebem. Aby na wychodŸstwie 
nie ginê³y polskie dusze, powo³a³ specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla 
Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego bêdziemy prosiæ Boga, aby i dziœ wielkie 
rzesze Polaków poszukuj¹cych lepszego bytu nie zapomnia³y o wierze ojców i o w³asnej OjczyŸnie. 

6. W przysz³¹ niedzielê rozpoczyna siê w naszej parafii i naszym dekanacie peregrynacja relikwii 
B³. Karoliny Kózkówny. Proœmy Dobrego Boga, aby za przyczyn¹ tej b³ogos³awionej darzy³ nas, 
a szczególnie nasz¹ m³odzie¿ swoimi ³askami, abyœmy wartoœci prawdziwe potrafili wprowadzaæ w ¿ycie 
i jeœli zajdzie taka koniecznoœæ, byœmy tych wartoœci potrafili broniæ bez wzglêdu na ofiarê jak¹ trzeba 
z tego powodu ponieœæ.

         Wasz Proboszcz
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