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Tarnowiec, 6 grudnia 2020 

Obrazy Bożej Miłości 
„Pierwsza dusza do nieba” - bł. Karolina 

Kózkówna 
W środę 18 listopada obchodziliśmy wspomnie-

nie bł. Karoliny Kózkówny. W naszym sanktuarium 
możemy znaleźć zarówno ukazujący ją witraż jak 
również jej relikwie. Karolina przyszła na  świat 
2 sierpnia 1898 roku w dniu wspomnienia Matki 
Bożej Anielskiej, jako czwarte  z jedenaściorga dzieci 
Jana i Marii. Rodzinną miejscowością dziewczyny 
była Wał-Ruda położona niedaleko Tranowa. Jej 
rodzice, choć byli ludźmi ubogimi, jednak pracowi-
tymi, uczciwymi oraz pielęgnującymi wartości reli-
gijne. Karolina od najmłodszych lat była wychowy-
wana w atmosferze autentycz-
nej wiary. Ich uboga chata była 
nazywana „kościółkiem”, gdyż 
często krewni i sąsiedzi gro-
madzili się w niej, aby wspólnie 
czytać Pismo święte, hagiogra-
fie i czasopisma religijne. W 
1907 r. dziewczynka przyjęła I 
Komunię świętą, a siedem lat 
później przystąpiła do sakra-
mentu bierzmowania, którego 
udzielił jej biskup tarnowski 
Leon Wałęga. Zginęła w 17. 
roku życia 18 listopada 1914 
roku, na początku I wojny 
światowej. Carski żołnierz 
uprowadził ją przemocą i 
bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc 
zachować dziewictwo. Została beatyfikowana 
10 czerwca 1987 roku w Tarnowie przez Jana Pawła 
II. 

Narodzinom ludzi niezwykłych, zwłaszcza świę-
tych często towarzyszą jakieś znaki, zdarzenia. Nie 
inaczej było w przypadku Karoliny. Matka dziewczy-
ny już w samym jej poczęciu dopatrywała się czegoś 
niezwykłego. Bóle porodowe przyszły do niej nie-
spodzianie, podczas pieczenia chleba, więc szybko 
położyła się do łóżka i bez czyjejkolwiek pomocy 
sama urodziła córkę. Nie czuła przy tym żadnego 
zmęczenia w przeciwieństwie do pozostałych poro-
dów, które były dla niej ogromnym wysiłkiem. Zaraz 
po porodzie była na tyle silna, że potrafiła włożyć do 
pieca na łopacie uformowane bochenki ciasta chle-
bowego.   

„Anioł i pierwsza dusza do nieba” – tak o Karoli-
nie mówił ks. Władysław Mędrala proboszcz parafii 
w Zabawie. Jej Gorąca miłość ku Bogu objawiała się 
w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Była zdolną 
i sympatyczną dziewczyną, chętnie się uczyła. 
Z bardzo dobrymi ocenami ukończyła cztery klasy 
szkoły powszechnej. Od najmłodszych lat czuła się 
apostołką Jezusa. Aktywnie uczestniczyła w życiu 
parafii, działa w Apostolstwie Modlitwy, Bractwie 
Wstrzemięźliwości, oraz Żywym Różańcu. Karolina 

była prawą ręką księdza proboszcza, który nie oba-
wiał się powierzyć jej roli katechetki. Uczyła dzieci 
katechizmu, a zajęcie to dawało jej wielką radość. 
Była lubiana przez gromadkę dzieci, którym pożycza-
ła religijne książki, objaśniała im tajemnice wiary 
katolickiej i uczyła ich różnych modlitw. Podobną 
apostolską gorliwość ujawniała w rodzinnym przy-
siółku, pomagając swemu wujowi Franciszkowi 
Borzęckiemu w prowadzeniu wioskowej czytelni. 
W pracy była niestrudzona: "robota paliła się jej 
w rękach" - mówiono. Nigdy nikomu nie odmawiała 
pomocy. Była bardzo wrażliwa na cierpienia drugich, 
zwłaszcza chorych, którym starała się pomóc na 
miarę swych możliwości. Szyła ubrania sąsiadom, 
kiedyś, gdy w lesie zbierała z dziewczętami gałęzie 

na opał, uzbieraną wiązkę oddała 
koleżance, mówiąc po prostu: 
„Tobie trzeba więcej, bo ci bie-
da”. 

Specjalne miejsce w jej życiu 
należało do Boga. Karolina bardzo 
lubiła się modlić. Modlitwa była 
dla niej rozmową z niewidzial-
nym, ale wszędzie obecnym 
Bogiem, którego obecność żywo 
odczuwała. Karolina Kózkówna 
w sposób szczególny czciła Mary-
ję – Matkę Jezusa. Kiedyś nawet 
wyznała, że chciałaby być podob-
na do Maryi; nie tylko w wymia-
rze duchowym, ale nawet 
w wyglądzie zewnętrznym. Nigdy 

nie rozstawała się z różańcem , na którym często się 
modliła.  „Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś 
mnie miłością, która podnosi z największych upad-
ków i leczy najboleśniejsze rany. Oczyść moje serce 
z wszelkiego zła, które nie pozwala mi doświadczać 
i cieszyć się darem czystej miłości.”- tymi słowami 
często modliła się  Karolina. 

Dzięki specjalnej pomocy od Pana, Karolina 
obroniła swą godność dziecka Bożego. Wybrała 
śmierć, by pozostać czysta, cała dla Boga, który ją 
ukochał i przygarnął do siebie.Jest ona patronką 
dziewcząt i chłopców, którzy pragną doświadczyć 
radości czystej miłości, oraz Ruchu Czystych Serc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Iz 40,1-5.9-11   Ps 85   2 P 3,8-14   Mk 1,1-8 
 
Dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas do po-
stawy oczekiwania, która ma mieć charakter 
czynny, tzn. ma być przygotowywaniem 
drogi do serca dla naszego Pana – czyli na-
wróceniem – odwóceniem się od grzechu, 
wyznaniem go przed Bogiem, by mógł go 
odpuścić. Bóg chce przyjść do nas ale prze-
szkodą są „góry i doliny” grzechu, które 
powodują, że nasze drogi stają się kręte i 
nierówne. To wezwanie do nawrócenia 
niech dotknie naszych serc w tych dniach 
kiedy będziemy przeżywać spowiedź para-
fialną.  

 

Katecheza  
 

/Warunki dobrej spowiedzi:/ 
 

1. Rachunek sumienia. 

2. Żal za grzechy. 

3. Mocne postanowienie poprawy. 

4. Szczera spowiedź 

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim. 
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Intencje Mszy Świętych 

Poniedziałek 07.12 św. Ambrożego 

6:30 + Maria Matuszek (int. od wnuczki Sandry) 

+ Małgorzata Gunia (int. od kuzynki z rodziną) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od przyjaciela 
Piotra Bonara z rodziną) 

+ Kazimierz Podsiadło 

+ Janusz Wyderka (int. od kuzyna Mariana 
Muzyki z rodziną) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od koleżanki Ewange-
liny Olbrot) 

+ Bożena Stopyra (int. od Eweliny Kupka z 
rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od rodziny Wojnarowi-
czów) 

+ Julia Ziemska (int. od Krystyny Muzyki z 
rodziną) 

Wtorek 08.12 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  

6:30 Dziękczynna w 19. rocz. założenia Róży św. 
Jadwigi Królowej 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od rodziny z 
Bielska Białej) 

+ Zenon Hap (w 12 rocz. śm.), Kazimierz 
Stefanik 

O boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej dla Mariana w 34. urodziny 

O zdrowie i błogosławieństwo Boze dla sióstr 
oraz ich rodzin z Róży NMP Niepokalanie 
Poczętej 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od wnuczki z rodzi-
nami) 

+ Bożena Stopyra (int. od Marioli i męża 
Kazimierza) 

+ Zenon i Zofia Woźniak (int. odBarbary i 
Kazimierza Dzbęk z rodziną)  

+ Julia Ziemska (int. od Mariana z rodziną) 

Środa 09.12 

6:30 + Maria Matuszek (int. od sąsiadów Adrianny i 
Jakuba) 

+ Janusz Wyderka (int. od szwagierki Krystyny 
z Piotrówki z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Mazur (greg. –int. od Małgosi 
Michalskiej i rodziców) 

W 40. rocz. urodzin Magdaleny 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od wnuczki z rodzi-
nami) 

+ Bożena Stopyra (int. od kuzynki Urszuli z 
rodziną) 

+ Zenon i Zofia Woźniak (int. odBarbary i 
Kazimierza Dzbęk z rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od rodziny Mattiej z 
Gierałtowia) 

Czwartek 10.12 

6:30 + Janusz Wyderka (int. od kuzyna Mariusza 
Muzyka z rodziną) 

+ Marian Himiak (int. od sąsiadów) 

+ Stanisław Świdrak (int. od córki) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od Leśników z 
Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie 
Środowiska) 

+ Małgorzata Gunia (int. od kuzynek Krystyny i 
Haliny z rodzinami) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Krystyny i Andrzeja 
Filip) 

+ Julia Ziemska (int. od Dariusza Artura i 
Agnieszki Kuźniarowicz) 

+ Emilia Sajdak (int. od rodziny Ziembów) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny Paszy-
nów) 

Piątek 11.12 

6:30 + Janusz Wyderka (int. od kuzynki Lidii Rączka 
z rodziną) 

+ Małgorzata Gunia (int. od sąsiadów Bębnów 
i Ziomków) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od sąsiadów 
Justyny i Krzysztofa Sanockich) 

Z okazji 80. urodzin z podziękowaniem i 
prośbą o dalszą opiekę dla Łucji 

+ Krystyna Bujak 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Jolanty Cygan z 
rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od rodzeństwa zięcia 
Daniela) 

+ Emilia Sajdak (int. od Henryka Wietechy z 
rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny Warchoł 
i Bugiel) 

Sobota 12.12 

6:30 + Janusz Wyderka (int. od Mariana Lepuckie-
go) 

+ Małgorzata Gunia (int. od rodziny Kochan-
ków) 

+ Stanisław Świdrak (int. od żony) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od Agnieszki i 
Adama Mendrala) 

+ Barbara i Roman (w 1. rocz. śm. Barbary) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od kuzynki Beaty z 
rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od rodziny Sorysów) 

+ Emilia Sajdak (int. od Sabiny i Adama 
Grzesików) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny Borysów 
i Polaków z Podniebyla) 

Niedziela 13.12 

7:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od koleżanek i 
kolegów z Nadleśnictwa z Cisnej) 

8:30 + Stanisław Majka 

10:00 + Halina Bondaronek 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Jarosława Cygan) 

+ Julia Ziemska (int. od rodziny Ziemskich z 
Łężyn) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od sąsiadów z 
granicy) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od całej rodziny 
Machowskich) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Orlow(w 30. rocz. śm.), Cecylia 
Faber (w 28. rocz. śm.), Stanisław  

16:30 + Bolesław i Andrzej Baran (w 28. rocz. śm. 
Bolesława) 

 

😊😊😊 

„Żarty Mileny”  
 

Przychodzi Indianin do wodza Apaczów: 
- Dlaczego Amerykanie 

mają takie ładne imiona, a 
my takie brzydkie? 

- Brzydkie? Czy nie podoba 
ci się moje imię Orle Pió-

ro? 
- Podoba. 

- A imię twojego brata: Wielki 
Niedźwiedź? 

- Podoba. 
- To dlaczego zawracasz mi głowę, Śmier-

dzący Mokasynie? 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o 16 Różaniec i zmiana tajemnic różań-
cowych. Z racji pademii tajemnice można wy-
mienić między sobą bez przychodzenia do 
kościoła. 
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 
6:30. W niedziele nie ma Rorat – Msze święte o 
zwykłych godzinach. 
3. We wtorek Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia. Na Mszy świętej wieczornej przyjęcie do 
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
4. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 
20:00 i całonocna adoracja. Adoracja kończy się 
w piątek o godz. 11:30. 
5. W tygodniu rozpoczynamy spowiedź świą-
teczną w naszej parafii – w każdy dzień prze-
znaczony dla mieszkańców innej wioski. W tym 
tygodniu: poniedziałek  Wrocanka (spowiedź do 
godz. 17:30 w kaplicy we Wrocance, i od 18:30 
do 20:00 w kościele w Tarnowcu), wtorek Pota-
kówka, środa Brzezówka, piątek Tarnowiec. 
Pozostałe wioski w przyszłym tygodniu. Rozpo-
częcie o godz. 15:00 Koronką do Bożego Miło-
sierdzia. Spowiedź będzie trwałą do godz. 20:00 
z przerwą na Mszę świętą o godz. 18:00. Co 
kilkanaście minut będzie udzielana Komunia 
święta. 
6. W sobotę 12 i 19 grudnia będzie możliwość 
spowiedzi chorych w ich domach. Nie będziemy 
jeździć według dotychczasowych zgłoszonych 
chorych. Odwiedzimy tylko tych, którzy zgłoszą 
potrzebę. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie. 
Prosimy, aby przekazać tę informację wszystkim 
chorym i starszym. 
7. Dary na akcję „Paczuszka dla maluszka” 
prosimy składać koło choinki. 
8. Dary dla potrzebujących z parafii składamy 
tradycyjnie do kosza na tyle kościoła i w skle-
pach na terenie parafii. 
9. Po Mszach niedzielnych przy wyjściu z kościo-
ła można nabyć świece Caritasu.   
10. W zakrystii można nabyć gazety oraz 
„Ewangelie na każdy dzień: Droga, Prawda, 
Życie” można nabyć w zakrystii. Dostępne są w 
małym formacie po 10 zł i w dużym po 20 zł. 
11. Koło Biblijne będzie można znaleźć na na-
szym kanale Youtube oraz na Facebooku. 
12. Mimo sytuacji epidemicznej prosilibyśmy o 
przyjście do posprzątania kościoła. Prosimy 
parafian z kolejnych grup tj. 16, 17 i 18 z Tar-
nowca. Pamiętajmy o zasadach sanitarnych.  
13. Dziś obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy 
Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Pamię-
tajmy w modlitwie o naszych misjonarzach 
pracujących na Wschodzie Można wesprzeć ich 
działalność ofiarami do puszek, które są wysta-
wione na stoliku przy wejściu. 
14. Prosimy, aby nie zabierać do domu kartek 
wyznaczających liczbę osób w kościele. Zabie-
ramy je wchodząc do kościoła i odkładamy 
wychodząc. Dziękujemy. 
15. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 
pogrzebowych za śp. Wojciecha Okrzesę i Sta-
nisława Tomasika. Można je znaleźć także na 
stronie parafii. 
16. Składka mszalna do koszyków za ławkami. 
17.Wszystkie ogłoszenia w gazetce parafialnej. 

 


