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„Do dziewcz¹t i ch³opców. Do mê¿czyzn i kobiet.
Mówi o wielkiej godnoœci kobiety: o godnoœci
ludzkiej osoby. O godnoœci cia³a, które wprawdzie
na tym œwiecie podlega œmierci, jest zniszczalne,
jak i jej m³ode cia³o uleg³o œmierci ze strony
zabójcy, ale nosi w sobie, to cia³o, zapis
nieœmiertelnoœci, jak¹ cz³owiek ma osi¹gn¹æ w Bogu
wiecznym i ¿ywym, osi¹gn¹æ przez Chrystusa”.
B³. Karolina Kózka
(1898 - 1914)

Jan Pawe³ II – z homilii beatyfikacyjnej

* * * * * * * * * * * *
CZEGO UCZY NAS POSTAÆ B£. KAROLINY?
Czystoœæ by³a dla niej wartoœci¹ ponad inne. Przez ni¹ czu³a
szczególn¹ wiêŸ, jakby pokrewieñstwo z Jezusem Chrystusem i Jego
dziewicz¹ Matk¹. Oddaæ j¹ komukolwiek - to siê nie mieœci³o w jej
g³owie. Umi³owanie czystoœci czerpa³a z Eucharystii.
Karolina uczy nas te¿ korzystania z czasu, aby jak najwiêcej czyniæ
dobra. By³a gorliwa w obowi¹zkach i pe³na inicjatyw. Wszêdzie jej by³o
pe³no: w stowarzyszeniach religijnych, w przygotowaniach do œwi¹t,
pielêgnowaniu obyczajów. Dba³a o kapliczkê przydro¿n¹, sprz¹ta³a
i ozdabia³a koœció³. By³a pierwsza do pomocy i do pacierza, zawsze
chêtna, radosna i praktyczna. Jej ukochan¹ modlitw¹ by³ ró¿aniec.
Maryœ, - radzi³a kole¿ance - gdzie tylko siê ruszysz, miej zawsze
ze sob¹ ró¿aniec.
Jak intensywnego ¿ycia wewnêtrznego i wspó³pracy
z ³ask¹ trzeba by³o, aby w tak krótkim czasie osi¹gn¹æ
dojrza³oœæ duchow¹ i œwiêtoœæ. Bóg wybra³ Karolinê
i „przyozdobi³ szat¹ zbawienia", aby by³a znakiem
na dzisiejsze czasy, gdy trzeba walczyæ o czystoœæ
serca z tak¹ determinacj¹, jak¹ ona nam pokaza³a.

Str.2

Pos³aniec œw. Brunona Nr 36

Ewangelia wg Œw. Mateusza (22,34-40)
„Gdy faryzeusze dowiedzieli siê, ¿e Jezus zamkn¹³ usta saduceuszom, zebrali siê
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta³ wystawiaj¹c Go na próbê: «Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest najwiêksze?».
On mu odpowiedzia³: «„Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹
swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em”. To jest najwiêksze i pierwsze przykazanie. Drugie
podobne jest do niego: „Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego”. Na tych
dwóch przykazaniach opiera siê ca³e Prawo i Prorocy».”
* * * * * * * * * * * *
TRZY POLA DZIA£ANIA
Pamiêtaj¹c o nakazie Chrystusa: „IdŸcie wiêc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego” (Mt
28,19), wszyscy jesteœmy zobowi¹zani do
dzielenia siê wiar¹, która – jak zauwa¿a œw.
Pawe³ Aposto³ – „dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5,6).
Mi³oœæ zaœ jest pierwszym i najwiêkszym
przykazaniem Bo¿ym, o czym przypomina
dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 22,36-39). A wiêc
wiara i mi³oœæ id¹ ze sob¹ w parze. Mi³oœæ
przynagla nas, abyœmy dzielili siê wiar¹ w Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Najpierw z tymi,
którzy ¿yj¹ obok nas. Wielu byæ mo¿e nie pozna³o jeszcze Chrystusa i Jego nauki. Wœród
nich mog¹ byæ równie¿ cudzoziemcy, którzy osiedlaj¹ siê w naszym kraju. Na stra¿y ich
praw stoi s³owo Bo¿e z dzisiejszego pierwszego czytania (por. Wj 22,20-25). Nie mo¿na
bowiem nikomu g³osiæ Chrystusa, dopuszczaj¹c siê jednoczeœnie wobec niego jakiejœ
niesprawiedliwoœci. I to jest pierwsze pole naszego dzia³ania misyjnego.
Drugim polem tego¿ dzia³ania s¹ narody mieszkaj¹ce z dala od naszych granic. Kto
wierzy w Chrystusa, temu nie mo¿e byæ obojêtny los ludów, które jeszcze nie przyjê³y wiary
w Zbawiciela, bo przecie¿ równie¿ za nie Jezus umar³ na krzy¿u.
Ponadto dzisiaj spotykamy ludzi, a nawet ca³e narody wymagaj¹ce ponownej
ewangelizacji i o nich tak¿e musimy pamiêtaæ jako o trzecim polu dzia³ania misyjnego.
Kto naprawdê kocha Boga i bliŸniego, ten bêdzie chcia³ i stara³ siê pomagaæ na
wszystkich tych polach.
o. Marek Cul – dominikanin

* * * * * * * * * * * *
B£. KAROLINA WZOREM PRACOWITOŒCI i MODLITWY
Duchow¹ sylwetkê Karoliny dobrze odzwierciedlaj¹ nadawane jej okreœlenia: prawdziwy
anio³, najpobo¿niejsza dziewczyna w parafii. Codzienne ¿ycie Karoliny w pe³ni
uzasadnia³o powy¿sze okreœlenia. Bardzo gorliwie uczestniczy³a we Mszy Œw., mia³a
wielkie nabo¿eñstwo do Mêki Pañskiej. Szczególnie w okresie Wielkiego Postu
towarzyszy³a Jezusowi Cierpi¹cemu, odprawiaj¹c Drogê Krzy¿ow¹, uczestnicz¹c w
Gorzkich ¯alach. Najœwiêtsze Serce Jezusa czci³a w ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca,
przystêpuj¹c do spowiedzi i Komunii Œw.
Gor¹ca mi³oœæ ku Bogu objawia³a siê w pos³uszeñstwie Bo¿ym przykazaniom. By³a
wzorow¹ uczennic¹, z zami³owaniem uczy³a siê religii. Pomaga³a rodzicom, pomaga³a
s¹siadom, s³u¿y³a rodzeñstwu. By³a bardzo wra¿liwa na cierpienia innych.
Dzia³a³a w wielu grupach parafialnych m.in.. ¯ywy Ró¿aniec, Bractwo
WstrzemiêŸliwoœci, Apostolstwo Modlitwy.
Mimo, ¿e jej skromne ¿ycie, wydaje siê doœæ typowe, to przy bli¿szym jego poznaniu
dostrzega siê jego religijne bogactwo, odczuwa siê w nim obecnoœæ £aski Bo¿ej.
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B£. KAROLINA WZOREM CZYSTOŒCI
Po odnalezieniu cia³a Karoliny w lesie, przywieziono je do domu rodzinnego. Tam je
obmyto. Gdy ukoñczono obmywanie zw³ok i ubrano je do trumny, akuszerka przez drzwi
oznajmi³a zebranym: "Nietkniêta, widaæ, ¿e siê broni³a przed ¿o³nierzem, nietkniêta
dziewczyna".
Proboszcz parafii mia³ œwiadomoœæ, ¿e ma do czynienia ze spraw¹ najwiêkszego
wymiaru: œwiêtoœci¹ i mêczeñstwem. Karolina wola³a umrzeæ, ni¿ staæ siê ofiar¹ ¿¹dzy
napastnika. By³a bardzo skromna, nie lubi³a p³ochych rozmów i dwuznacznych ¿artów.
Nazywano j¹ anio³em w ludzkim ciele, przy czym nie uwa¿ano jej za dziwaczkê, wszyscy
j¹ szanowali i kochali.
Czystoœæ by³a dla niej wartoœci¹ ponad inne. Przez ni¹ czu³a szczególn¹ wiêŸ,
pokrewieñstwo z Jezusem Chrystusem i Jego Matk¹.
Bóg wybra³ Karolinê i przyozdobi³ j¹ szat¹ zbawienia, aby by³a znakiem na dzisiejsze
czasy, gdy trzeba walczyæ o czystoœæ serca.
MODLITWY ZA PRZYCZYN¥ B£. KAROLINY KÓZKÓWNY
Naj³askawszy Bo¿e, który sprawi³eœ, ¿e m³oda dziewczyna poœwiêci³a swoj¹ czystoœæ
wy³¹cznie Tobie przez ofiarê ze swojego ¿ycia gin¹c z r¹k nieprzyjaciela, spraw, prosimy,
abyœmy za Jej wstawiennictwem umieli podejmowaæ codziennie walkê z pokusami,
WzbudŸ w nas mocne postanowienie ¿ycia czystego i szlachetnego.
Spraw ³askawie, byœmy umieli rozpoznaæ swoje powo³anie i naœladowaæ cnoty
b³ogos³awionej Karoliny a spe³niaj¹c Twoj¹ wolê oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie
czystoœci cia³a i duszy s³u¿yli Tobie z radoœci¹. Niech Twoja ³aska broni nas
od wszelkich napaœci nieprzyjació³ Koœcio³a.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
MODLITWA M£ODYCH
B³ogos³awiona Karolino. Twojej siê opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy
i prosimy ciê, abyœ nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspiera³a, ratowa³a we
wszystkich potrzebach naszych i wyjedna³a nam ³askê wiernego naœladowania cnót twoich.
Spraw to o droga nasza patronko, abyœmy Bogu dochowali wiernoœci poœród wszelkich przygód
tego ¿ycia i zas³u¿yli sobie na ³askê szczêœliwej œmierci. Amen.
MODLITWA DZIECKA
B³ogos³awiona Karolino Kózka, która jesteœ nasz¹ patronk¹, miej w szczególnej opiece moj¹
rodzinê i wypraszaj jej u Boga potrzebne ³aski. Spraw abyœmy tak jak ty chêtnie pomagali swoim
rodzicom i byli wra¿liwi na potrzeby innych ludzi. B³ogos³awiona Karolino wypraszaj mi dar pilnej
nauki i gorliwej modlitwy. Spraw za wstawiennictwem Matki Najœwiêtszej, abym wyros³a/wyrós³
na dobrego cz³owieka i by³a/by³ przyk³adem dla innych. Amen.

* * * * * * * * * * * *

Program Peregrynacji Relikwii B³. Karoliny Kózkówny w Naszej Parafii
Niedziela – 23. paŸdziernika br.
00
- godz. 17 – przybycie Relikwii do Parafii
30
- godz. 17 – Czuwanie m³odzie¿y – przygotowanie do Eucharystii.
00
- 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.
00
godz. 7 – Msza œw.
00
godz. 17 – Czuwanie Ró¿ Ró¿añcowych i Wspólnot parafialnych – Modlitwa Rodziców za ich dzieci.
00
godz. 18 – Eucharystia – Modlitwa w intencji Rodziców, którzy przedwczeœnie utracili swoje dzieci.
00
godz. 19 – Czuwanie m³odzie¿y – Nabo¿eñstwo Ewangelizacyjne.
Wtorek – 25. paŸdziernika br.
00
godz. 7 – Msza œw.
00
godz. 12 – Nabo¿eñstwo dla dzieci – Szko³a Podstawowa nr 5
00
godz. 16 – Czuwanie Ruchu Rodzin Nazaretañskich
45
godz. 16 – Przekazanie Relikwii do parafii Œw. Jadwigi w Kupiskach
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

(koœció³ na cmentarzu)

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego
dnia o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana
Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

* * * * *
Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela w ca³ym Koœciele poœwiêcona jest sprawie misji. Rozpoczyna siê
Tydzieñ Misyjny. Modlimy siê w intencji misji i misjonarzy zakonnych i œwieckich. Prosimy
Boga, aby mogli oni skutecznie wype³niaæ swoje powo³anie i nieœæ Ewangeliê ludom i
narodom, które wiarê zagubi³y albo dot¹d Boga nie pozna³y. To stosowny czas, abyœmy
przypomnieli sobie, ¿e do istoty ¿ycia Koœcio³a nale¿y powo³anie misyjne. Œwiatowy Dzieñ
Misyjny uœwiadamia nam te¿, jak bardzo Koœció³ jest ró¿norodny, ró¿nobarwny, a przez to
rzeczywiœcie powszechny. To mozaika kultur, ras, jêzyków i zwyczajów dotkniêta œwiat³em
Ewangelii. Wielkie dzie³o misyjne wspieramy na ró¿ne sposoby, dzisiaj tak¿e sk³adaj¹c ofiary
na Papieskie Dzie³a Misyjne.
2. Ka¿dy chrzeœcijanin na mocy sakramentu chrztu powo³any jest do bezpoœredniego
zaanga¿owania siê na rzecz g³oszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania siê to tego, aby
spo³eczeñstwo coraz bardziej kierowa³o siê nauk¹ g³oszon¹ przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj
bardziej ni¿ kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaœæ ryzuje siê pomiêdzy naszym
codziennym ¿yciem, nie wspominaj¹c ju¿ o ekonomii i polityce, a zawart¹ w Ewangelii Dobr¹
Nowin¹. Pamiêtamy, ¿e naszym celem jest budowanie komunii z Bogiem i naszymi braæmi.
Jako chrzeœcijanie nie mo¿emy byæ niekonsekwentni, rozdwojeni. Mo¿e w³aœnie te trudne
sprawy powinniœmy powierzyæ Maryi i omodliæ je na ró¿añcu!? Zapraszam do tej modlitwy w
naszym koœciele codziennie o godz. 18oo.
3. W pi¹tek, 28 paŸdziernika, w liturgii czcimy œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judê Tadeusza.
Zapatrzeni w ich œwiadectwo, bêdziemy prosiæ Boga o tak samo siln¹ wiarê. Na chrzcie
œwiêtym prawdziwie staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi. Zatem nieustannie powinniœmy kroczyæ z
Jezusem, ca³kowicie oddaæ Mu siebie, stosownie do obranego stanu i ¿yciowej drogi. Œwiêty
Juda Tadeusz uwa¿any jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych
potrzebach. Mo¿e warto powierzyæ mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego
wspomnienia!?
Wasz Proboszcz
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