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PARAFIA MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ
ZAKONU PIJARÓW KRAKÓW-WIECZYSTA
MSZE ŚWIĘTE

ADRES

Msze Święte
w niedziele i święta:

ul. Meissnera 20
31-457 Kraków
tel. 12-411-28-51
e-mail: parafia.mbo@gmail.com

6.30, 8.00, 9.30,
11.00, 12.30, 18.00,
19.15 (Akademicka)

KANCELARIA

W czasie wakacji nie ma
Mszy o godz. 18.00
Msze Święte
w dni powszednie:
6.30, 7.30, 8.00, 18.00

Kancelaria czynna jest do południa:
poniedziałki, środy i soboty - 9.00 - 10.00
po południu:
wtorki i czwartki - 16.00 - 17.30, środy: 18.30 - 20.00

W czasie wakacji nie ma
Mszy o godz. 8.00

W lipcu i sierpniu: do południa: środy i soboty – 9.00 – 10.00
Po południu: wtorki i czwartki – 19.00 – 20.00

ŚLUBY:
Maj 2022:
Monika Rzeźnik i Maciej Ryś
Czerwiec 2022:
Anna Hodura i Łukasz Koruba
Patrycja Kamińska i Tomasz
Czyżowski

fot. freepik.com

CHRZTY:
Kwiecień 2022:
Emilia Marzec
Aleksandra Wierus
Gustaw Mglej
Stanisław Nowakowski
Miłosz Kędzior
Joanna Papis
Zofia Fortuna
Jan Żak
Aniela Wojas
Nina Schonstra
Jan Hejchman

Maj 2022:
Eryk Krupczak
Anna Bocheńska
Malwina Brej
Natan Wojtkowiak
Józef Cieniawski
Daniil Semaniv
Jan Czech
fot. freepik.com

fot. freepik.com

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

ZMARLI:
Marzec 2022:
Helena Detka
Teresa Ścigalska
Aleksandra Słabicka
Bronisława Kucharska
Kwiecień 2022:
Celina Galant
Józef Walica
Adam Gałaś
Andrzej Wichrowski
Halina Bodek

Genowefa Mróz
Jan Kopacz
Jerzy Małecki
Zdzisław Nowak
Anna Czepiec
Halina Wojtas
Marian Matlingiewicz
Mirosław Kolasa
Maj 2022:
Krystyna Zyguła
Marek Bojak
Seweryna Gawryszuk
Jan Kiliński
Alina Piwowarczyk
Janina Koziołek
Czesława Korpet
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Drodzy Parafianie, Sympatycy i Modlący się w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Głosu Ostrej Bramy. Dzieje się to w wyjątkowym czasie. Uczciliśmy Zesłanie Ducha Świętego i czekamy na Boże Ciało, podczas którego
zaświadczymy o naszej wierze wychodząc na ulice parafii w procesji eucharystycznej. Obecny
czas nie jest spokojny i ciągle jesteśmy poddawani próbom. Nie traćmy nadziei i módlmy się
wytrwale o pokój w Ukrainie i opamiętanie dla rosyjskich agresorów.
Dzielę się z Wami radością podzielaną przez pozostałych Duszpasterzy parafii. Przyniosło ją przeżycie I Spowiedzi i Komunii świętej przez dzieci z rodzin naszej parafii i szkół znajdujących się na jej terenie. Z wdzięcznością Bogu mogliśmy obserwować rozmodlenie, skupienie
i radość jaka towarzyszyła przyjmowaniu sakramentów. O tym możecie przeczytać w świadectwach dzieci i rodziców. Radość była tym większa, że wiele rodzin, z każdej z grup komunijnych
rozpoznawaliśmy jako tych, którzy systematycznie uczestniczą w życiu Kościoła i parafii. Inaczej przeżywa się Eucharystię we wspólnocie osób, które się zna.
Drugim powodem radości była tegoroczna spowiedź wielkanocna. Dużo osób wróciło
do czerpania sił i mocy od Jezusa Eucharystycznego przez sakrament pokuty i pojednania.
I choć ponownie pojawiły się kolejki i długie oczekiwanie, to radością był każdy podchodzący
do konfesjonału. Oby Pan dawał nam łaskę trwania przy nim przez święte sakramenty.
Chcę też podzielić się informacjami dotyczącymi wykonanych prac inwestycyjnych w naszym kościele. Zostały wymienione okna od strony KS Wieczysta, na podobne jak są w całym
kościele, zarówno pod względem materiału, szczelności jak i kolorystyki. Przy okazji odnowiono
kraty w oknach i parapety. Wymieniliśmy również reflektory w kościele na bardziej oszczędne
i dodatkowo udało się uzupełnić oświetlenie na chórze kościoła. Wszystkie inwestycje możliwe są dzięki Waszej hojności. Dziękujemy za ofiary składane na tacę, wpłacane na konto,
przekazywane indywidualnie oraz te, które co roku składacie przy okazji kolędy, odbywanej
obecnie w różnych formach. Dziękujemy Wszystkim za wszystko.
Niech czas obecny, tak jak i każdy inny, będzie okazją do wdzięczności naszemu Bogu
i Panu. Dziękujmy za opiekę naszej Patronki Matki Bożej Ostrobramskiej. I przez jej wstawiennictwo prośmy w intencjach Parafii i Parafian, Kościoła, pokoju i Ojczyzny.
						

o. Tomasz Jędruch SP - proboszcz
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Relacje z wydarzeń parafialnych
marzec - czerwiec

fot. Mateusz Łyczko

przeprowadzony w przyjaznej
atmosferze pozwolił im oswoić
się z nowym rodzajem występu
i zdobyć nowe doświadczenia
sceniczne. Jury doceniło umiejętności tancerzy przyznając
miejsca 1-3 oraz wyróżnienia.
fot. Barbara Wróbel

fot. Jan Furman SP

19 kwietnia
Piłkarska drużyna Lektorów
uczestniczyła w XVII Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej w piłce nożnej na etapie
diecezjalnym, które odbyły się
na hali SMS Wieliczka. Drużyna
zajęła 4 miejsce w Archidiecezji
Krakowskiej.

30 kwietnia
Dziecięca Rewia Taneczna FUKS
działająca w naszym Centrum
Kultury Calasanz wzięła udział
w Ogólnopolskim Turnieju Dance&Acro w Myślenicach. Dziewczyny wspaniale się zaprezentowały. Wróciły z dyplomami,
medalami, pucharem i szerokimi
uśmiechami. Sędziowie nagrodzili uczestniczki przyznając nagrody:
II miejsce Antonina Ryguła - solo
show dance
II miejsce Aleksandra Mastela, Katarzyna Rodak - duet show dance
II miejsce Magdalena Jasiówka,
Oliwia Sawińska - duet modern/
jazz
15 maja
I miejsce Natalia Pająk, Helena
W kościele odbył się koncert
Chrobot - duet modern/jazz
z okazji Dnia Matki z udziałem
II miejsce Formacja modern/jazz
dzieci uchodźców z Ukrainy uczestników projektu „Jesteśmy razem”. Koncert został
zorganizowany również jako
podziękowanie dla Polaków. Dla
tych którzy codziennie wspierają i pomagają wszystkim rodzinom, które przez sytuację
w swoim kraju zostali zmuszeni
do szukania schronienia w Polfot. Barbara Wróbel sce.
21 maja
13 maja
W sobotę, grupa młodzieży
Dzieci z Dziecięcej Rewii Taneczprzygotowującej się w naszej
nej FUKS miały szansę spróboparafii do przyjęcia sakramentu
wać swoich sił w improwizacji
bierzmowania – wraz z animatotanecznej. Wewnętrzny konkurs

fot. Aleksandra Mozgała

Marzec-kwiecień
Centrum Kultury Calasanz odwiedziło kilka grup studentów
z krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego studiujących
na kierunku Terapia Zajęciowa.
Studenci mieli okazję dowiedzieć się o działalności Centrów
Kultury Calasanz w Polsce. Spotkali się w naszym Centrum z panią koordynator Centrów, która
po krótce przedstawiła im historię Św. Józefa Kalasancjusza,
powiedziała skąd się wziął Zakon Pijarów, opowiedziała o naszych pijarskich Centrach, historii ich powstania i dzisiejszych
działaniach. Studenci uczestniczyli również w zajęciach prowadzonych dla dzieci z Ukrainy.

14 maja
Panowie z Duszpasterstwa Akademickiego uczestniczyli w Dniu
Skupienia dla mężczyzn, który
odbył się w Kolegium Zakonu
Pijarów na Wieczystej. Podczas
konferencji, wspólnej i osobistej modlitwy rozważany był temat „Wiara po męsku”, czyli jak
mężczyzna powinien budować
swoją relację z Bogiem.

fot. Mateussz Łyczko
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fot. Anastasija Herbera

rami: s. Mirjaną, p. Mateuszem
i o. Piotrem – pielgrzymowała
do Sanktuarium Matki Bożej
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka była formą wdzięczności Panu Bogu za rok formacji,
a najważniejszym jej momentem
była – poprzedzona wspólną
modlitwą na kalwaryjskich dróżkach – uroczysta Eucharystia.

3 – 5 czerwca
Po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemię, ponad 50
osobowa grupa młodzieży wyjechała na XXVI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Młodzi,
spotkali się, aby wspólnie uwielbiać Boga. Hasłem przewodnim
tegorocznego spotkania było
„Na krańce Świata”.

28 maja
Członkowie
Duszpasterstwa
Akademickiego
pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Oczywiście najważniejszym punktem
pielgrzymki była Msza święta
w kaplicy cudownego obrazu,
fot. Barbara Wróbel
ale również modliliśmy się rozważając stacje Drogi Krzyżowej
4 czerwca
na jasnogórskich wałach, zwie- Podczas Festynu Rodzinnego
dziliśmy klasztorny skarbiec „Święto Dzielnicy III Prądnik
i zjedliśmy pyszne gofry.
Czerwony” Rewia Taneczna
FUKS działająca przy naszym
Centrum Kultury CALASANZ zaprezentowała kilka układów tanecznych, nad którymi pracowała przez cały ostatni rok.

1 czerwca
Grupa ukraińskich dzieci uczęszczająca na zajęcia do naszego
Centrum została zaproszona
przez Fundację Oświatową na
świętowanie Dnia Dziecka. Gry
i zabawy dla dzieci poprowadzili
wolontariusze z Liceum Zakonu
Pijarów. Na zakończenie wszyscy usiedli do wspólnego posiłku.

Morzach w Krakowie Łagiewnikach, w której brał udział także
nasz chór Gaudete. Pielgrzymka
rozpoczęła się konferencja, którą dla chórzystów wygłosił ks
prof. Robert Tyrała, Rektor UPJPII. Od 10:00 do 11:30 chórzyści
mieli okazję brac udział w warsztatach chóralnych, które poprowadził prof. Wiesław Delimat,
i które miały na celu przygotować wspólny śpiew na Eucharystię. O 12:00 odbiła się uroczysta celebracja liturgiczna pod
przewodnictwem ks. Abp Marka Jędraszewskiego. Na koniec
Eucharystii zostali odznaczeni
niektórzy dyrygenci za wieloletnią pracę z chórami oraz chóry, które świetuja w tym roku
swoje jubileusze. Po Mszy św.
był wspólny posiłek. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą koronką do Miłosierdzia Bożego
o 15:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

4 czerwca
Krakowska, wtorkowa grupa
medytacyjna WCCM obchodziła
IX rocznicę powstania i funkcjonowania bez przerw.
Warto wiedzieć, że odbyło się
426 spotkań na Medytacji Chrześcijańskiej w sali dolnego kościoła Pijarów przy ul. Meissnera
20 w Krakowie i w prywatnych
mieszkaniach. To również organizacja comiesięcznych spotkań w opactwie benedyktynów
w Tyńcu (odbyły się już 102) na
Mszy św., medytacji i konferencjach z wybitnymi przewodnikami życia duchowego, wielokrotne uczestniczenie w corocznym
MEDITATIO,
organizowanie
zbiórek rzeczowych i pieniężfot. Susi Ferfoglia
nych dla wsparcia potrzebują4 czerwca
cych.
W sobotę odbyła się I Piel- Przez naszą grupę przewinęło
grzymka chórów Archidiecezji się ponad 60 osób. Obecnie jest
Krakowskiej do Sanktuarium nas niewiele (4-8), ale trwamy!
św. Jana Pawła II na Białych
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W imieniu klasy 3. - Michalina Duc i Lilianna Brzostowska wraz z wychowawcą

Pierwsza Komunia Święta
ze Szkoły Podstawowej imienia Pauli Montal Sióstr Pijarek
Pierwszy raz przyjęliśmy
do swego serca Pana Jezusa
8 maja. W tym dniu towarzyszyło nam wiele emocji, ale najważniejsze były radość i poczucie, że
Pan Jezus bardzo mocno nas kocha i że jesteśmy dla Niego kimś
ważnym i wyjątkowym. Podczas
Mszy Świętej została odczytana
Ewangelia o Dobrym Pasterzu
jej sens i piękne przesłanie staraliśmy się wraz z księdzem Mariuszem zgłębiać podczas Białego Tygodnia. Uważamy, że ta
Ewangelia była dla Nas znakiem
i darem od Pana Boga, bo jesteśmy bardzo żywą i spontaniczną
klasą i nie raz zdarzyło się nam
już pobłądzić, ale Pan Jezus zapewnił nas, że nieustannie Nas
szuka i w Nim zawsze znajdziemy pomoc i ratunek.
Dzień naszej Pierwszej
Komunii Świętej oraz Biały Tydzień przyniosły nam też doświadczenie bardzo bliskiej
i konkretnej obecności Boga
w naszym życiu oraz wdzięczności, za dobro które nas spotyka
każdego dnia w działaniach konkretnych ludzi. Przede wszystkim w tym szczególnym czasie
towarzyszyli nam rodzice oraz
bliscy, którzy cały czas spoglądali na nas ze wzruszeniem. Czuliśmy, że bardzo mocno przeżywają wraz z nami tą niezwykłą
chwilę oraz, że są bardzo dumni, bo wiedzą, że nasze serca są
gotowe na przyjęcie Jezusa oraz
bardzo pragną tego, aby mieszkał w nich na zawsze.

Bardzo dziękujemy szkolnej scholii, że swoim pięknym
śpiewem i muzyką wychwalała dobroć, miłość i łaskawość
Boga. Ta piękna oprawa muzyczna bardzo pomogła nam
w zrozumieniu oraz aktywnym
uczestnictwie w całej Mszy
Świętej. Było to też dla nas świadectwo żywego zaangażowania
w życie Kościoła. My sami też
staraliśmy się uważnie i najpiękniej jak umiemy służyć przy ołtarzu – zarówno podczas Mszy
Komunijnej jak i w całym Białym
Tygodniu - śpiewaliśmy psalmy
i pieśni, czytaliśmy modlitwę
wiernych oraz składaliśmy dary.
Naszą pierwszą Komunię
poprzedził czas intensywnego
i owocnego przygotowania.
Chcielibyśmy bardzo podziękować Siostrze Kindze za trud
całorocznego przygotowania
Nas do przyjęcia Najświętszego
Sakramentu oraz Sakramentu
Pokuty. Siostra nie tylko odpytywała nas z modlitw, ale przede
wszystkim uczyła samodzielnego odkrywania sensu Słowa Bożego. Każdego z nas traktowała
indywidualnie i udzielała nam
bardzo prostych i obrazowych
rad, które zostaną z nami na
całe życie. Bardzo też jesteśmy
jej wdzięczni za to, że tak uroczyście zorganizowała dla nas
przekazanie różańców, medalików, książeczek do nabożeństw
oraz Pisma Świętego – dzięki
temu, że ich otrzymywanie było
rozłożone w czasie na cały rok
przygotowań - mogliśmy uświa-

domić sobie bogactwo oraz
ogrom łask, które spływają na
nas kiedy ich używamy. W naszych sercach zostanie także
pielgrzymka do Sanktuarium
w Czernej – w pięknie i ciszy tego
niezwykłego miejsca dopełniły
się w nas i poukładały wszystkie doświadczenia związane
z przyjęciem Przenajświętszego
Sakramentu oraz Sakramentu
Pokuty.
Dzień Pierwszej Komunii
Świętej – na pewno nie był dla
nas momentem , który się skończył. Bardzo długo i starannie
przygotowaliśmy się do przyjęcia do naszych serc Jezusa,
a teraz chcemy pogłębiać i dbać
o tę najważniejszą w naszym
życiu relację. Bardzo dużą pomocą jest dla nas bliska obecność i zaangażowanie naszego
księdza proboszcza Tomasza,
którego spotykamy często
w kościele oraz w naszej szkole.
Ksiądz Tomasz jest dla nas dobrym i cichym aniołem, który nie
tylko towarzyszył nam podczas
pierwszego przyjęcia Sakramentu Eucharystii oraz Pojednania, ale ufamy, że będzie nam
towarzyszył i pomagał nadal
w naszej drodze do Boga. Bardzo
też chcielibyśmy podziękować
księdzu Mariuszowi Rabczakowi, który pomógł nam uważnie
i spokojnie przygotować się do
pierwszej Spowiedzi Świętej,
a w czasie Białego Tygodnia ukazywał nam i tłumaczył piękno
Eucharystii oraz wielką hojność
oraz dobroć Boga wobec nas.
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fot. Kamil i Krzysztof Janik

Pierwsza Komunia Święta
Szkół z naszej Parafii
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Świadectwa i refleksje
po Pierwszej Komunii Świętej 2022 roku

fot. arch. SP nr 45 w Krakowie

mojego serca. Najpiękniejszy dzień w życiu, który mogłam kontynuować prze cały Biały Tydzień.
Bardzo się cieszyłam że w niedziele po mojej Komunii Św., będę mogła przystąpić do Komunii na
mszy Komunijnej mojej Kuzynki.
Jestem szczęśliwa, że już mogę w pełni
uczestniczyć we Mszy Świętej i z rodzicami przyjmować Jezusa.
Wiktoria
Serdeczne podziękowania dla o. Andrzeja
za ogromne serce, nieocenioną pomoc, cierpliwość i trud włożony w przygotowanie Wiktorii
i pozostałych dzieci, do pełnego uczestnictwa we
Mszy Świętej.
Dziękujemy o. Proboszczowi za piękną
i pełną przesłań Msze Świętą.
Bóg Zapłać.
Rodzice Wiktorii – Agnieszka i Adam
fot. arch. SP nr 45 w Krakowie

Świadectwo 2
Czekałam na pierwsze dni września, bo
wiedziałam że religia będzie już z księdzem, który będzie uczył i prowadził mnie do Pierwszej
Komunii. Był to czas, który będę bardzo miło
wspominać. Wspólna nauka z rodzicami modlitw, przykazań na zaliczenia była super czasem
spędzonym razem.
Również uczęszczanie w kościele na Różaniec, Drogę Krzyżową i msze niedzielne związanie z I Komunią, oraz poświecenie medalików,
były przeżyciem całej naszej rodziny.
Następnym wyjątkowym i bardzo wyczekiwanym momentem była pierwsza spowiedź
i pierwsze próby tuż przed Komunią.
I nadszedł ten wyjątkowy dzień, dzień
I Komunii Św. Ślicznie przystrojony Kościół, Ja
ubrana na biało, uśmiechnięci rodzice i oczekiwanie na przyjęcie pierwszy raz w życiu Jezusa do

fot. arch. SP nr 45 w Krakowie

Świadectwo 1
Na początku przygotowań do Komunii
niechętnie chodziłem do kościoła. Mimo, że często brałem udział w różnych nabożeństwach
kościelnych takich jak różaniec, Droga Krzyżowa czy Msza Święta, nigdy nie rozumiałem dlaczego trzeba się tak dużo modlić. Dopiero kiedy
przyjąłem Komunię Świętą, poczułem czystość
o której mówiła pani wicedyrektor: Zanurzamy się
z grzechami w miłości Pana Jezusa, a wynurzamy
się czyści. Dlatego zostałem aspirantem, aby być
jeszcze bliżej Jezusa.
Ignacy
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Świadectwo 3
Sobota 14 maja 2022r. Dla wielu ludzi
zwykły dzień a dla naszej Rodziny to szczególna
data. Dzień, kiedy nasza córka po raz pierwszy
przyjęła do swojego serca Pana Jezusa.
Pamiętam jak o. Andrzej napisał na librusie, że rozpoczynają się przygotowania do
I Komunii Świętej. Byłam bardzo przejęta, trochę
przerażona, czy damy radę dobrze przygotować
naszą córkę do sakramentu Komunii świętej. Kupiłam najrozmaitsze książki, co jest ważne, jak
powinien wyglądać ten dzień, ale i tak odczuwałam niepokój, lęk. I wtedy na niedzielnym spotkaniu o. Andrzej powiedział, żeby zaufać Panu
Bogu, modlić się, dawać świadectwo sobą. Ogarnął mnie spokój, wyciszyłam się. Oddałam moją
córkę Matce Bożej, powierzyłam Panu Bogu ten
czas. Przed każdą niedzielą wieczorem rozważałyśmy Ewangelię, tak by móc być bliżej Boga,
by otworzyć Jej serce i umysł na Słowa Pana.
W moim sercu też dokonywała się zmiana…
Dzień spowiedzi świętej był wyjątkowy.
Kiedy patrzyłam na swoją córkę, widziałam, że
naprawdę przeżywa, że dzieje się coś ważnego
w Jej sercu. Tak bardzo modliłam się, aby była to
dobra spowiedź, bo przecież Jej pierwsza w życiu. I tak się stało. Z konfesjonału wyszła promieniejąc, była szczęśliwa. Powiedziała mi: ,,Mamo
-było pięknie, mam już czyste serce”. Dziękuję
o. Jackowi za tę spowiedź.
Dziękuję, za Pierwszą Komunię Świętą.
Dzień wielkiej radości w naszej rodzinie.
Nasza córka przyjęła Pana Jezusa. Widziałam na
Jej twarzy skupienie, powagę i wielką radość.
Jestem wdzięczna Panu Bogu za ten czas przygotowań, za pierwszą spowiedź, Komunię Święta, za Biały Tydzień. Za każde słowo i świadectwo
naszych Ojców Pijarów, za pomoc w drodze do
przyjęcia Pana Jezusa.

fot. arch. SP nr 45 w Krakowie

fot. arch. SP nr 45 w Krakowie

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY o. Andrzejowi,
o. Tomaszowi- Proboszczowi, o. Jackowi i wszystkim Ojcom, za modlitwę, dobre słowa i pomoc
w prowadzeniu naszej córki do Pana Jezusa. DZIĘKUJEMY Siostrom i p. Eli, za piękny śpiew.
Rodzice szczęśliwej 9 latki,
w której sercu zamieszkał Pan Jezus

Świadectwo 4
Jako dziecko komunijne nie do końca rozumiałam, co znaczy ten sakrament. Próbowałam
modlić się o zrozumienie. Zauważyłam duże zaangażowanie mojej mamy podczas przygotowań.
Prosiła, abym spróbowała uwierzyć w ten sakrament. Widziałam, jak w każdą drugą niedzielę
miesiąca podczas naszych specjalnym Mszy czyta
w kościele, przygotowuje się do tego, modli się ze
mną codziennie, chodzi na różaniec w październiku i na Drogę Krzyżową podczas Wielkiego Postu.
Zaczęłam uważnie słuchać czytań, sama
nosiłam dary ołtarza, czytałam modlitwę wiernych i z każdej Mszy zostawało mi coś w głowie- myśl o Bogu, że zbliża się do mnie spotkanie
z Nim, że to coś jednak wyjątkowego, skoro mojej
mamie tak zależy. Uważam, że stałam się grzeczniejszą i milszą, bo czułam ze przeżywam z moją
rodziną coś wyjątkowego. Niepotrzebne sprzeczki z mamą czy tatą wydawały mi się nieodpowiednie – widziałam, że wszyscy się starają dla mnie,
wiec ja starałam się dla nich. Za to dziękuję Bogu,
bo ciągle czułam przy mnie obecność rodziców!
Julia
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fot. Tomasz Głaz

Triduum Paschalne

11

12
Mateusz Łyczko

Liturgiczna Służba Ołtarza
O Lektorach i Ceremoniarzach
Ostatnie miesiące dla naszej Służby Liturgicznej bardzo mocno owocowały faktem, że
wzbogaciliśmy się o 7 nowych lektorów, 3 ceremoniarzy i 15 aspirantów.
Błogosławieństwo lektorskie miało miejsce 23 kwietnia br. w Kościele pw. Przemienienia
Pańskiego przy ul. Pijarskiej, gdzie 7 naszych ministrantów: Michał, Oskar, Kosma, Maciej, Jan, Filip
i Antoni z rąk Ojca Prowincjała Mateusz Pindelskiego przyjęło błogosławieństwo do pełnienia
funkcji lektora. Roczny kurs lektorski obejmował
zajęcia z teologii życia wewnętrznego, biblistyki,
liturgiki, fonetyki i dykcji.
Kim jest Lektor?
Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej,
a gdy nie ma kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew
przed Ewangelią.
14 maja 2022 w Katedrze na Wawelu, trzech
naszych lektorów Tomasz, Bartłomiej i Franciszek
przyjęło z rąk ks. bp Jana Zająca błogosławieństwo do pełnienia posługi Ceremoniarza parafialnego. Odbyli oni roczny kurs ceremoniarski
w którym zgłębiali zagadnienia liturgiczne, biblijne, teologiczne, dogmatyczne, a także praktyczne uczestnicząc w tygodniowych rekolekcjach.
fot. Marzena Mazgaj

Kim jest Ceremoniarz?
Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy: - przeprowadzenie
próby liturgii, - czuwanie nad przebiegiem liturgii,
- dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co
należy w danym momencie zrobić, - podawanie
modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, ustawianie procesji na wejście i wyjście, - obsługa
mikrofonu, - rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy
Świętej, - interweniuje w nietypowych sytuacjach,
które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać
osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarze wyróżniają się przy
ołtarzu posiadając czerwony pas.
Maj to czas pierwszej Komunii Świętej
i przy tej okazji zawsze zapraszamy chłopców by
wstąpili w nasze szeregi. I w tym roku nie było
inaczej, gdyż 15 chłopców zdecydowało się wstąpić do LSO ( czyt. Liturgicznej Służby Ołtarza).
I od tego czasu do Uroczystości Chrystusa Króla,
chłopcy będą się formować, by przyjąć komżę.
Prosimy Was drodzy Parafianie, o modlitwę byśmy wiernie i wytrwali mogli służyć Chrystusowi
przy Ołtarzu.
Chłopców, którzy by chcieli dołączyć do
grona ministrantów serdecznie zapraszamy! Czekamy na Was w zakrystii oraz podczas zbiórek ministranckich.
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Relacja z Parafiady Środowisk Pijarskich
Sukcesy drużyny z naszej Parafii
W dniach 29.04-02.05 nasza Liturgiczna
Służba Ołtarza uczestniczyła w Parafiadzie Środowisk Pijarskich, która odbyła się w Krakowie przy
ul. Dzielskiego. W Parafiadzie wzięło udział 16 ministrantów i lektorów z naszej parafii, a także reprezentacje z innych miast Poznania, Elbląga, Bolszewa, Bolesławca, Łowicza, Krakowa Rakowic
i Rzeszowa. Przez te dni mocno towarzyszyło nam
hasło Parafiady „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Podczas zawodów nasza reprezentacja brała
udział we wszystkich konkurencjach sportowych
jak i wiedzy. Nie zabrakło także wspólnego czasu
integracji oraz udziału w nabożeństwach.
Nasze osiągnięcia Parafiadowe:
1 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej dla kl. 4-6 SP
1 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej dla kl. 7-8 SP
2 miejsce w Turnieju Koszykówki dla kl. 4-6 SP
2 miejsce w Biegu Przełajowym dla kl. 4-6 SP
3 miejsce w Biegu Przełajowym dla kl. 7-8 SP
4 miejsce w Konkursie Wiedzy „Polskie Ikony
Sportu”
Dziękujemy wszystkim dzięki, którym mogliśmy
pojechać na te zawody.
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Katechezy Katechizmowe (5)

fot. www.mbostrobramska.pl

Wiara we wspólnocie [ KKK 166-198 ] 25.03.22

Wiara jest osobistą odpowiedzią objawiającemu się Bogu. Nie jest aktem wyizolowanym.
Nikt nie może wierzyć sam. Pierwsze spotkanie
z Chrystusem-Bogiem nie następuje na drodze
filozoficznej, lecz w wierze Kościoła. Temu, kto
wierzy wraz z Kościołem, Chrystus udziela się
osobiście w modlitwie i sakramentach. Wiara
Kościoła lokuje się zaraz po zmartwychwstaniu
Chrystusa – u uczniów wszystkich czasów. Bywa,
że Jezus żąda od kogoś czegoś więcej, niż Kościół odważa się żądać. Nazywamy to wówczas
wiarą radykalną np. Antoni Pustelnik, Franciszek
z Asyżu – ewangelię przyjęli dosłownie. Kto tego
nie czyni ucieka się do kazuistyki – tak jak bogaty
młodzieniec.
Wiarę otrzymujemy od innych i powinniśmy ją przekazywać innym. Nie mogę wierzyć jeśli nie będzie mnie prowadziła wiara innych.
Co ci daje wiara? Odpowiedź – życie wieczne.
Zbawienie pochodzi od samego Boga. Wierzymy
w Kościół jako Matkę naszych nowych narodzin,
a nie w Kościół jako sprawcę zbawienia.
Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistość,
które one wyrażają. Kościół przechowuje i strzeże słów Chrystusa i przez pokolenia przekazuje
wiarę Apostołów.

Mówimy – credo /wierzę/ symbol wiary
– znak rozpoznawczy, że jest jedna droga prowadząca do zbawienia wiodąca przez cały świat
i opiekują się tą drogą ludzie wszystkich czasów,
języków i narodów. Mówimy o utrzymaniu drogi
to właśnie to.
Wiara w Kościele, moja wiara często bywa
porównywana do łodzi. Na łodzi panować musi
porządek, pracowitość, wzajemne zaufanie,
wspólna troska, regulamin i przede wszystkim –
kapitan jest tylko jeden.
Próba rozszerzenia zasady większości na
wiarę i obyczaje, a więc zdecydowana „demokratyzacja” Kościoła. Wydaje się, że to, czego nie poprze
większość nie może obowiązywać. Jaka większość,
zapytamy. Czy jutro będzie jakaś inna większość niż
jest dzisiaj? Wiara, którą sami możemy ustanowić,
nie jest wiarą. Tak samo żadna mniejszość nie ma
powodu, aby pozwolić narzucać sobie wiarę wyznawaną przez większość. Wiara i praktyka religijna, albo pochodzą od Pana i otrzymujemy je przez
Kościół, albo nie ma ich wcale. Wielu ludzi porzuca
swoją wiarę, ponieważ wydaje im się, że ustanawiają ją jakieś instytucje i że jest swego rodzaju programem partyjnym. Kto ma władzę, decyduje o tym,
w co należy wierzyć. Chodzi więc o to, by w Kościele
zdobyć władzę lub-po prostu nie wierzyć. [ w: Wiara, prawda, tolerancja, J.]
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Kalasancjusz - konwertyta i mistyk
POZNAJ ŚWIĘTEGO! MIEJ ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA ZA BLISKIEGO ORĘDOWNIKA!
Zapraszam Was do dalszego poznawania Założyciela Zakonu Pijarów. Tym razem popatrzmy na
Świętego Wychowawcę jako nawracającego się i mistyka.
KALASANCJUSZ KONWERTYTA
Chociaż św. Józef Kalasancjusz nigdy nie utracił wiary,
można nazwać go konwertytą.
Dlaczego? Dane, które do nas
przetrwały dotyczące jego pobytu w Hiszpanii świadczą, że
był dobrym kapłanem, tak w kuriach diecezjalnych, w których
pracował, jak i w wiejskiej parafii.
Jednak kontakt w Rzymie z dziećmi i dorosłymi odsuniętymi na margines społeczeństwa, skłonił go do życia
jeszcze bardziej zaangażowanego duchowo. Z dziećmi spotykał się podczas swych wizyt
w osiedlach i kościołach jako
aktywny członek pięciu Bractw
Rzymskich. Po Soborze Trydenckim Wieczne Miasto wrzało
w społecznym zapale i wielu ludzi poszukiwało nowych form
dotarcia do najbardziej ubogich.
Kalasancjusz
odrzucił
kanonię, o którą się wcześniej
ubiegał i którą nawet już otrzymał. Zmienił posadę i srebrne
sprzączki kapłana świeckiego,
doktora z przyszłością, na surowy habit zakonny. Przyjął najwyższe ubóstwo. Opuścił Pałac
Colonna, w którym mieszkał
i osiadł w zwykłych miejskich
pokojach. Skromność jego
celi można podziwiać i dzisiaj
w domu św. Pantaleona.

JÓZEF OD MATKI BOŻEJ
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny było ważną cechą jego życia, którą przekazał Szkołom Pobożnym. Od
chwili, gdy został zakonnikiem,
nie podpisywał się więcej „Doktor Kalasancjusz” lecz „Józef od
Matki Bożej”, a Zakonowi nadał
tytuł „Kleryków Regularnych
Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych”.
Napisał i rozpowszechnił Koronkę Dwunastu Gwiazd,
modlitwę na cześć Matki Bożej,
w której trzy wieki przed ogłoszeniem dogmatu wychwalał
Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie Maryi!!!
Swoim zakonnikom polecił odśpiewywać codziennie
pięć psalmów na cześć Maryi,
nakazał codzienne odmawianie
Różańca i polecił uroczyście obchodzić - wraz z uczniami - siedem świąt Najświętszej Maryi
Panny.
Wybił medalik z Maryją wręczając zakonnikowi znak
„związku nierozerwalnego ślubów”. Popierał różnorakie bractwa mariańskie dla uczniów i dorosłych.

pracach o Kalasancjuszu wyraźnie stwierdzają, że był
on prawdziwym konwertytą
i mistykiem.
Jeszcze bardziej potwierdza to Salvador López w swym
dziele Osobowość mistyczna
Kalasancjusza. Utrzymuje on,
że konwersja jaka dokonała się
w Kalasancjuszu około roku
1595-96 objawiła się w jego
nowej postawie wobec Boga
(przyjęcie radykalizmu ewangelicznego), wobec ludzi (poświęcenie najmniejszym i najbardziej
potrzebującym) i wobec rzeczy
(ubóstwo).
Kalasancjusz nigdy nie
byłby pedagogiem, gdyby najpierw Bóg nie wyszedł mu na
przeciw i za pośrednictwem
silnego doświadczenia mistycznego, o którym on sam będzie
mówił wiele lat później, nie
uwrażliwił go na sytuację dzieci
bez szkoły, pozbawionych Chrystusa i zbawienia. Pedagogia
kalasantyńska jest ze swej istoty służebna w stosunku do boskiego planu zbawienia; nie jest
zwykłą metodą. Oto jej hasło:
„Pobożność i Nauka”.
Ci, którzy znają biografię Kalasancjusza wiedzą o wyŚW. JÓZEF KALASANCJUSZ darzeniach mistycznych. Ale to
- MISTYK?
całe jego życie - jego idea i miNa takie pytanie można łość do dzieci - jest tym, co dla
odpowiedzieć twierdząco. To Salvadora López byłoby nie do
prawda, że nie należy on do pan- pomyślenia bez łaski mistycznej.
teonu największych mistyków Jest ona widoczna szczególnie
chrześcijaństwa, ale...
w tej Kalwarii, jaką przeżywał
Dwaj
historycy
pi- w ostatnich latach życia.
jarscy - ojcowie Bau i Sapa - 					
w swoich dwóch wielkich 			
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HISTORIA PROCESJI BOŻEGO CIAŁA
W Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej
Pierwsza
wzmianka Południową i Ładną. W kronice
o procesji Bożego Ciała w na- zauważono, że parafianie przyszej parafii pochodzi z roku brali domy dając świadectwo
1977. W kronice zapisano: wiary. W latach 1985 i 1988 uroW uroczystość Bożego Ciała czystość był wzbogacona Mszą
po Mszy św. o godz. 12.00 od- św. prymicyjną. W roku 1985,
była się procesja do 4 ołtarzy o godz. 18.00 taką Mszę celebroz Najświętszym Sakramentem. wało 4 wyświęconych pijarów:
W nabożeństwie wzięło udział Tadeusz Suślik, Stefan Wojda,
sporo wiernych, a szczegól- Eugeniusz Grzywacz i śp. Jónie dziatwy komunijnej i rocz- zef Joniec, a w roku 1988 Mszę
nicowej. W roku
1978 dodano, że
procesja
odbywała się na placu
przykaplicznym.
W kolejnym roku
kronika podaje, że
procesja wyruszyła na ulice: Śliczną,
Południową, Ładną i Ostatnią. Dodaje, że sprawiono
kilka feretronów
procesyjnych.
W roku 1981 procesja przeszła ulicami: Ostatnią, Śliczną,
Ogrodniczą
i Ładną. Rozpoczęła się po Mszy św.
o godz. 10.00, kazanie miał rektor
kaplicy ks. Jan
Frączek. Kronika
dodaje
opisując
uroczystość
Bożego Ciała w roku
1982: Zorganizo- fot. Archiwum Parafii
waliśmy ministrantów, dzieci prymicyjną celebrował, również
komunijne i rocznicowe, małe o godz. 18.00, o. Grzegorz Rutdzieci sypały kwiaty. W roku kowski – Cysters, pochodzący
1984 procesja ponownie prze- z naszej parafii. W roku 1986
szła ulicami: Ostatnią, Śliczną, nastąpiła zmiana trasy proce-

sji. Czytamy w kronice: Należy
tu podkreślić, że po raz pierwszy wyszliśmy z nowej kaplicy i nową trasą. Po Mszy św.
o godz. 10.00 procesja przeszła
ulicami: Ugorek, Ułanów, Łąkową i Meissnera. W roku 2000
odnotowano. Biły już nasze
dzwony z wierzy kościoła. W latach 2012 i 2013 procesja Bożego
Ciała połączyła dwie pijarskie
parafie. W pierwszym
roku procesja wyruszała z naszej świątyni
ulicami Ugorek i Ułanów, aby po przejściu
ulicą Akacjową zakończyć uroczystość przy
kościele
Najświętszego Imienia Maryi.
W kolejnym roku procesja przeszła w odwrotnym
kierunku.
I jeszcze w 2020 roku
procesja
wyruszyła do 4 ołtarzy, rozmieszczonych wokół
kościoła, w związku
z obostrzeniami sanitarnymi nałożonymi
na skutek pandemii.
W roku 2021 mogliśmy
ponownie wyruszyć
procesją ulicami Ugorek, Ułanów, Łąkową
i Meissnera. Wyrazy
uznania i szczególne
podziękowania należą
się Parafianom, którzy
od lat przygotowują i stroją ołtarze oraz organizują i czuwają
nad przebiegiem uroczystości
Bożego Ciała.
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Kwiat Polskiej Ziemi
Błogosławiona Karolina Kózkówna

Warto wiedzieć, kim była Karolina Kózkówna, z jakiej wywodziła się rodziny.
Urodziła się 2 sierpnia
1898 roku około godziny 15 jako
czwarte z jedenaściorga dzieci
w ubogiej, rolniczej i religijnej
rodzinie Jana i Marii Kózków w
przysiółku Śmietana w diecezji
tarnowskiej. Pięć dni później
(7 sierpnia) została ochrzczona
w parafialnym kościele św. Jana
Chrzciciela w Radłowie.

Maria Kózka, z domu
Borzęcka, wywodziła się z arystokracji wiejskiej, była bowiem
córką jednej z najbogatszych
rodzin w okolicy, zaś Jan Kózka,
osierocony przez ojca w siódmym roku życia, był zwykłym
ubogim wyrobnikiem, ponieważ
ojczym przetrwonił ich majątek,
a jego samego traktował bardzo
źle. Mimo tych różnic w pozycji
społecznej Kózkowie zgodnie
pracowali na swoim gospodarstwie, żyli skromnie i ubogo.
Dzień u Kózków rozpoczynał się bardzo wcześnie. Latem o czwartej, a zimą o piątej
godzinie. Krzątając się przy porannych obrządkach śpiewali
Godzinki, w tym czasie budziły
się dzieci i cichutko się ubierały.
Po odmówieniu pacierza pod
przewodnictwem matki zasiadano do śniadania, a następnie
młodsze dzieci szły do szkoły,
starsze zostawały do pracy w
gospodarstwie lub u sąsiadów,

podobnie jak rodzice. Karolina
chętnie pracowała na roli. W południe odmawiano Anioł Pański,
po czym następował skromny
obiad. Pracowity dzień kończył
się wieczerzą, którą poprzedzała modlitwa Anioł Pański. Około dziewiątej wszyscy klękali do
pacierza, po czym szli spać. Dom
rodzinny był miejscem, który
uformował duchowo Karolinę.
Dorastała w atmosferze autentycznej i żywej wiary,
która wyrażała się w jej rodzinie poprzez wspólną modlitwę,
śpiewanie Godzinek, częste
przystępowanie do sakramentów i udział we Mszy Świętej
nie tylko w niedzielę i święta,
ale również dni powszednie. Ich
ubogą chatę często nazywano
„Kościółkiem”, gdyż krewni
i sąsiedzi gromadzili się u nich
często na wspólnym czytaniu
Pisma Świętego, żywotów świętych oraz czasopism religijnych,
które prenumerowała Kózkofot. Reprodukcja: Henryk Przondziono/GN

fot. wikimedia.org

Karolina Kózkówna zginęła w wieku zaledwie szesnastu lat, na początku pierwszej
wojny światowej, 18 listopada
1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko
zamordował, gdy broniła się,
pragnąc zachować dziewictwo.
Zmarłą Karolinę otoczył
kult męczeństwa i świętości. Od
razu była nazywana Pierwszą
Duszą do Nieba, Prawdziwym
Aniołem, Gwiazdą Ludu, Kwiatem Polskiej Ziemi oraz Apostołką Bożej Sprawy.
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wa. W okresie Bożego Narodzenia śpiewano u nich kolędy,
a w okresie Wielkiego Postu
Gorzkie Żale.		
Karolina Kózkówna od
najmłodszych lat kochała modlitwę i czyniła starania, aby
wzrastać w miłości Bożej. Nie
rozstawała się z różańcem
otrzymanym od matki. Modliła się na nim w ciągu dnia
i w nocy. Była posłuszna we
wszystkim swoim rodzicom
i z miłością oraz troską
opiekowała się licznym,
młodszym rodzeństwem.
W latach 1906-1912 uczęszczała do szkoły podstawowej, którą ukończyła
z wynikiem celującym.
Jako uczennica cechowała się inteligencją, poczuciem obowiązku, a powaga ponad wiek wyróżniały
ją spośród koleżanek. Po
ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczała jeszcze
na tzw. naukę dopełniającą, która odbywała się trzy
razy w tygodniu. Uczyła
się chętnie, z religii zawsze
otrzymywała
wzorowe
oceny. Była bardzo pracowita i obowiązkowa.
Karolina Kózkówna przystąpiła do Pierwszej Komunii
Świętej w 1907 roku w Radłowie. Dnia 18 maja 1914 roku została bierzmowana przez biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę
w nowo wybudowanym kościele parafialnym we wsi Zabawa.
Drugim domem, który ściągał ludzi, był dom brata
Kózkowej, Franciszka Borzęckiego, który był człowiekiem
nieprzeciętnym, zaangażowanym w działalność apostolską
i społeczną, dużo czytał, miał po
ojcu sporą bibliotekę. Czytano
u niego na głos książki. Czytał je
Franciszek lub Karolina, bo czy-

tała płynnie, miała dobry głos
i dykcję. Karolina pomagała także wujowi w prowadzeniu wiejskiej świetlicy i biblioteki, gdzie
przychodziła często młodzież
i osoby dorosłe. Prowadzono
tam kształcące rozmowy, deklamowano utwory wieszczów ora
śpiewano pieśni religijne i patriotyczne. Franciszek Borzęcki miał
duży wpływ na rozwój duchowy
swojej siostrzenicy Karoliny.

fot. https://www.tarnow.ksm.org.pl

Karolina
angażowała
się również w życie parafialne,
gdzie należała do Apostolstwa
Modlitwy, do Towarzystwa
Wstrzemięźliwości, była zelatorką Koła Żywego Różańca,
apostołką kultu Najświętszego
Sakramentu i Najświętszego
Serca Pana Jezusa przez Komunię Świętą wynagradzającą.
Karolina miała dar apostolstwa, gdyż po usłyszeniu
danej prawdy wiary lub ważnego słowa, zawsze śpieszyła aby
przekazać je innym. Była katechetką dla swojego rodzeństwa
i okolicznych dzieci, śpiewała
z nimi pieśni religijne, odmawia-

ła różaniec oraz zachęcała ich,
aby żyły według Bożych przykazań. Karolina była wrażliwa
na potrzeby bliźnich i chętnie
zajmowała się chorymi, a także starszymi. Odwiedzała ich,
oddawała im różne posługi
oraz czytała im pisma religijne.
Przygotowywała również na
przyjęcie Wiatyku, czyli komunii
świętej osobie, która była bliska
śmierci.
Podczas pierwszej wojny światowej, 18 listopada
1914 roku około godziny
dziewiątej, pojawił się w
obejściu Kózków rosły Kozak, który pytał, gdzie są
wojska austriackie. Przerażony gospodarz źle zrozumiał pytanie, to rozwścieczyło żołnierza, chwycił
biednego Jana za gardło,
trząsł nim i powtarzał swoje. Zza firanki przyglądała
się całemu zajściu Karolina. Żołnierz ją zauważył
i zaczął ją wypytywać o wojsko. Karolina próbowała
wymknąć się z izby, ale rosły drab stanął w drzwiach
i nie pozwolił. Wrzeszcząc
i przeklinając kazał ojcu
i córce natychmiast iść ze sobą
do oficera. Kózka ochłonąwszy
nieco, próbował skierować żołnierza w stronę wsi (dom Kózków stał na jej skraju), liczył, że
może chociaż córkę uda się jakoś
uratować, ale żołnierz wskazał
ręką pobliski las. Na jego skraju
przystawił Janowi broń do piersi
i mimo gorących jego protestów
i zaklinania się na wszystko, zagroziwszy śmiercią, rozkazał
wracać natychmiast do dzieci.
Sterroryzowany Kózka, ociągając się, zawrócił. Dowlókł się
do zagrody, oparł się o róg stodoły i stał tak blady, roztrzęsiony, patrzący przez łzy w stronę
lasu.
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na cmentarzu grzebalnym, jednak w 1917 roku biskup Wałęga
przeniósł jej ciało do grobowca
znajdującego się przy parafialnym kościele we wsi Zabawa.
W czasie procesu beatyfikacyjnego dnia 6 października 1981
roku przeprowadzono ekshumację oraz pierwsze rozpoznanie doczesnych szczątków Karoliny, które złożono w sarkofagu
w kruchcie kościoła w Zabawie.
Po ogłoszeniu dekretu o męczeństwie służebnicy Bożej,
w marcu 1987 roku przeprowadzono rekognicję kanoniczną
i przełożenie jej doczesnych
szczątków do nowej trumny.
Karolina została beatyfikowana 10 czerwca 1987 roku
w Tarnowie przez papieża Jana
Pawła II. Uroczyście rozpoczęto kult bł. Karoliny Kózkówny
poprzez przeniesienie relikwii
z przedsionka kościoła i złożenie ich w sarkofagu pod mesą
głównego ołtarza kościoła
w Zabawie. 10 czerwca 2002
roku biskup tarnowski Wiktor
Skworc wydał dekret, ustanawiając parafialny kościół Diecezjalnym Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie.
Bł. Karolina Kózkówna
jest patronką Ruchu Czystych
Serc i Katolickiego Stowarzysze-

nia Młodzieży (KSM). Jest także patronką osób molestowanych, rekolekcjonistów, diecezji
rzeszowskiej oraz Diecezjalnej
Diakonii Życia Archidiecezji Krakowskiej. Ponadto patronuje
polskiej młodzieży i wielu drużynom harcerskim.
Jej imię noszą różne placówki, a kilkanaście kościołów
i parafii w Polsce jest pod jej wezwaniem.				
Pragnę nadmienić, że
w tym roku, w okresie Wielkiego
Postu, zorganizowaliśmy w naszej parafii pielgrzymkę do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny
w Zabawie. Miejscowy przewodnik w ciepłych słowach, pełnych
miłości i czci opowiedział nam
o życiu, męczeńskiej śmierci
i kulcie bł. Karoliny Kózkówny.
Widać, że kult Błogosławionej
i pamięć o niej jest bardzo żywa.
My, jako pielgrzymi, uczestniczyliśmy we Mszy św., Drodze
Krzyżowej szlakiem męczeńskiej śmierci Karoliny, a także
zwiedziliśmy rodzinny dom,
w którym obecnie mieści się muzeum i kaplicę bł. Karoliny. 		
Zachęcam szczególnie
młodych do nawiedzenia miejsc
związanych z życiem i śmiercią
bł. Karoliny Kózkówny.

fot. w tle: https://wp.pl.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/web-zerwany-kc582os-film.jpg

fot. Roman Koszowski (https://www.malygosc.pl/
doc/2253016.Zginela-100-lat-temu)

Zmasakrowane ciało Karoliny znaleziono dopiero po
dwóch tygodniach, 4 grudnia
1914 roku, w pobliskim lesie. Gdy
ją wreszcie odnaleziono, nie
żyła już od dwóch tygodni. Leżała na wznak z otwartymi oczami
zwróconymi ku niebu, pośród
olch na mokradłach ledwie ściętych pierwszym mrozem, posypanych pierwszym śniegiem. Na
twarzy zastygło cierpienie. Na
szyi pod brodą widniał czarny
skrzep, a od lewego obojczyka
ku prawej piersi ciągnęła się głęboka rana. Bose, ubłocone nogi
były podrapane kolcami ostrężyn i głogów, przez które się
przedzierała uciekając. Ten, co
ją znalazł, nie miał wątpliwości:
była to poszukiwana od dwóch
tygodni szesnastoletnia Karolina Kózkówna, uprowadzona
18 listopada 1914 roku przez
rosyjskiego żołnierza. Dopiero
w domu, gdy obmywano ciało, ujawniła się cała prawda tej
śmierci. Odnalezione rany były
świadectwem dzikości napastnika, który nie mogąc jej zniewolić, szalał z szablą w ręku, rąbiąc,
gdzie popadło. Gdy upadła martwa, zbrodniarz schował szablę
i dołączył do swoich. Nigdy go
nie odnaleziono. Mimowolnymi
świadkami ostatniej drogi Kózkówny byli dwaj jej rówieśnicy:
Franek Zaleśny i Franek Broda,
którzy ukrywali w lesie konie
przed grożącymi wciąż rekwizycjami.		
Pogrzeb Karoliny odbył
się w niedzielę 6 grudnia 1914
roku i zgromadził ponad trzy
tysiące żałobników. Pogrzeb
był wielką manifestacją patriotyczno-religijną
miejscowej
i okolicznej ludności, która była
przekonana, że uczestniczy
w
pogrzebie
męczennicy.
W ten sposób rozpoczął się kult
Karoliny. Została pochowana

