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Spotkanie z bł. Karoliną  

i wspólny wypoczynek 

 

 

 

W sobotę 17 września dzieci oraz młodzież  

z grup parafialnych, które są w naszej parafii 

(KSM, Oaza, Schola dziecięca, Ministranci) 

uczestniczyli w pielgrzymce do Zabawy, gdzie 

znajduję się sanktuarium poświęcone 

bł.Karolinie Kózkównie, która jest patronką 

młodzieży i dzieci . 

Po przyjeździe na miejsce mieliśmy możli-

wośd zapoznania się z historią życia  

bł. Karoliny, którą chętnie się z Wami 

dzielimy. 

 
Karolina to młoda dziewczyna pochodząca  

z niedaleko położonej wsi od Zabawy,  

a dokładniej Wał-Ruda (gdzie do dziś stoi jej 

dom). Urodziła się ona 2 sierpnia 1898 roku. 

Od dziecka była oddana Bogu już jako 

dziewczynka sama poznawała różne 

modlitwy oraz nauczała inne dzieci. Ojciec 

nieraz spotykał Karolinę gdy ta klęczała po 

nocy przy swoim łóżku i modliła się. 

Dziewczynka w starszym wieku stała się 

prawą ręką swojego proboszcza, pomagała 

mu w przygotowaniu dzieci, młodzieży  

a nawet dorosłych do sakramentów 

świętych. Była bardzo zdolną, inteligentną 

dziewczyną dlatego ukooczyła szkołę  

z wyróżnieniem, w zamian za to dostała 

modlitewnik, który był dla niej bardzo cenną 

pamiątką. Prowadziła także lekcje religii, 

odbywające się pod gruszą, która stała obok 

jej domu. 

 
Podczas I Wojny Światowej do wsi przybyli 

żołnierze Rosyjscy, którzy rabowali domy, 

gwałcili i podpalali dobytek ludzki. W dzieo 

swojej śmierci dziewczyna przeczuwała, że 

coś złego się wydarzy i chciała iśd wraz ze 

swoją matką, oraz jej młodszą siostrą do 

kościoła na nabożeostwo do Św. Stanisława 

Kostki. Matka jej zakazała. Po wyjściu matki 

do domu Kózków wszedł żołnierz, który 

wyprowadził Karolinę wraz z jej ojcem  

w kierunku lasu. Tam zaś kazał ojcu opuścid 

Karolinę i powrócid do domu. Mężczyzna, pod 

wpływem wymierzonej w jego stronę broni, 

odszedł. Żołnierz natomiast zabrał Karolinę  

i zaprowadził na bagna. Dziewczyna wyrwała 

się z rąk oprawcy w celu uchowania swojego 

dziewictwa i zaczęła uciekad. Zdarzenie to 

widziało 2 młodych chłopców, którzy paśli 

konie w odległości 500 metrów lecz nie 

rozpoznali Karoliny. Pomimo wysiłku 

dziewczyny oprawca dopadł ją ciosem  

w nogę, który ją osłabił. Następne ciosy były 

wymierzane w klatkę piersiową, w rękę aż do 

mięśnia i ten jeden najbardziej dla dziewczy-

ny bolesny, który przyczynił się do jej śmierci, 

a dokładnie w tętnice szyjną. 

We wsi o dziewczynie ślad zaginął, wszyscy 

jej szukali, lecz ich trud był na marne, aż do  

4 grudnia 1914 roku (w wspomnienie św. 

Barbary). 

Mężczyzna zbierający opał niedaleko bagien 

natknął się na ciało młodej 16 letniej 

Karoliny, które było całe w błocie, krwi  

i zamarznięte. Zabrał dziewczynę do jej domu 

 rodzinnego gdzie pod gruszą, pod którą 

nauczała złożono jej ciało i przeprowadzono 

na nim badanie, które miało potwierdzid czy 

jej cnota została uchroniona. Gdy badanie 

potwierdziło się, złożono jej ciało na 

pobliskim cmentarzu. Obecnie jej ciało  

spoczywa w ołtarzu w kościele w Zabawie. 

Do bł. Karoliny pielgrzymuje dużo ludzi 

powierzając jej wstawiennictwu swoje 

problemy i choroby. Bł. Karolina jest również 

patronką Ruchu Czystych Serc. 

Po wysłuchaniu jej życiorysu udaliśmy się do 

jej domu rodzinnego, gdzie mieści się ołtarz 

oraz łóżko, przy którym klęczy modląca się 

Karolina. 

Po zwiedzeniu jej domu poszliśmy  

w stronę gruszy, gdzie nauczała, a następnie 

ruszyliśmy do miejsca męczeostwa Karoliny, 

które mieści się w lesie niedaleko jej domu. 

 
Po zwiedzaniu udaliśmy się do Tarnowa,  

a dokładniej do FlyParku, gdzie spędziliśmy 

czas na super zabawie i odpoczynku.  

Do domów wróciliśmy ubogaceni i radośni. 

Klaudia 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 26.09 

7:00 + Helena Gancarz (int. od córki 
Grażyny z rodziną) 

18:00 + Anna i Julian Sanocki (w 30 rocz. 
śm. Anny) 

+ Andrzej Klisiewicz 

+ Józef Marzec (int. od Marii  
i Kazimierza Garbacik) 

Poza 
 

+ Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od kolegi  
z rodzicami) 

+ Augustyn Sabal (int. od rodziny 
Żaoczaków) 

Wtorek 27.09   św. Wincentego a Paulo 

7:00 + Helena Gancarz (int. od córki 
Grażyny z rodziną) 

18:00 + Andrzej Klisiewicz 

+ Marian Sanocki 

+ Józef Marzec (int. od wnuczki 
Moniki i wnuka Wojciecha z rodziną) 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od kolegi  
z rodzicami) 

Środa 28.09   św. Wacława 

7:00 + Helena Gancarz (int. od rodziny 
Koziołów) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Wacław Bożek (z okazji imienin) 

+ Józef Marzec (int. od Zofii  
i Zdzisława Garbacik z rodziną) 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od koła 
Gospodyo Wiejskich z Wrocanki) 

+ Augustyn Sabal (int. od rodziny 
Jodłowskich i Sepioł) 

Czwartek 29.09   Święto Świętych Archanio-
łów Michała, Gabriela i Rafała  

7:00 + Helena Gancarz (int. od sąsiadów 
Drożdżów, Gorczyca i Trynieckich) 

+ Stanisław Malinowski (int. od córki 
Izabeli) 

18:00 + Józefa Wietacha (w 6. rocz. śm.) 
 i zmarli rodzice: Weronika i Jan 

+ Zofia, Michał i Grzegorz 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od wychowaw-
czyni, kolegów i koleżanek z klasy 
Wiktora) 

+ Augustyn Sabal (int. od rodziny 
Juszczyków) 

Piątek 30.09 św. Hieronima 

7:00 Dziękczynna za 50 lat pożycia 
małżeoskiego Kazimiery i Jana,  
z prośbą o błogosławieostwo Boże  
i dalszą opiekę Matki Bożej 
Zawierzenia 

+ Stanisław Malinowski (int. od 
sąsiadów z Mielca) 

18:00 + Zofia Machowska (int. od syna 
Marcina z rodziną) 

+ Helena Gancarz (int. od Marii 
Rakoczy z rodziną) 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od pracowni-
ków firmy Polbox) 

Sobota 1.10   św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

7:00 + Zofia Świdrak 

16:30 
Wro-
canka 

+ Jan i Bronisława Grasela 

18:00 + Maria Ziemska i Jan Madejczyk 

Dziękczynna w 24. rocz. sakramentu 
małżeostwa Barbary i Adama 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od pracowni-
ków firmy Polbox) 

Niedziela 2.10 

7:00 + Józefa i Władysław Hajduk  
(w 40. rocz. śm.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Józef Musiał (int. od córki) 

10:00 + Kazimiera i Tadeusz Kochanek 

Poza + Maria Goleo (greg.) 

+ Kamil Niezgoda (int. od Marty  
i Wiesława Betlej) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Klekot (w 4. rocz. śm.) 

16:30 + Teresa Bek 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Am 6,1a.4-7   Ps 146   1 Tm 6,11-16  

 Łk 16,19-31 
Dzisiejsze Słowo jest kontynuacją  
i poszerzeniem zagadnieo z poprzed-
niego tygodnia. Zaprasza nas ono do 
zastanowienia się nad sposobem 
przeżywania swojego życia – na ile 
żyjemy w świadomości zdążania do 
życia wiecznego. Trzeba nam odpo-
wiedzied sobie na pytania: czy moje 
życie nie jest beztroskie i ukierunko-
wane na egoistyczne przyjemności?  
Czy dostrzegam innych wokół mnie? 
Co liczy się w moim życiu? Św. Paweł 
przypomina nam, że jesteśmy ludźmi 
Bożymi i jako tacy mamy zdobywad 
życie wieczne, do którego jesteśmy 
powołani.  
Czy podążam za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwa-
łością i łagodnością? Czy walczę  
o wiarę? 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
 
1. W tym tygodniu wypada: w czwartek 

święto Świętych Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała. 

2. Dziś o godz. 16:00 Nieszpory Ludowe. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 

na plebanii. 
4. W tym tygodniu spotkania 

kandydatów do Bierzmowania z klas 
VIII we wtorek i czwartek o godz. 18:45 
w domu pielgrzyma. 

5. Osoby zainteresowane tematem 
troski o trzeźwośd, o życie w wolności 
od następstw uzależnieo, a także ci, 
których zainteresowały katechezy o 12 
krokach według wspólnoty św. Jakuba, 
ksiądz proboszcz zaprasza na spotkanie 
do domu pielgrzyma w środę po 
wieczornej Mszy św. 

6. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, po niej adoracja, która 
trwa do Mszy św. wieczornej w piątek. 

7. W piątek po Mszy św. spotkanie  
KSM-u. 

8. W sobotę o godz. 9:00 Oaza dla dzieci  
z klas VI-VIII, o 11:00 Oaza dla dzieci  
z klas I-V, a o godz. 10:00 Schola 
dziecięca. 

9. Najbliższa sobota to pierwsza sobota 
miesiąca. Do południa odwiedzimy 
chorych. O godz. 17:00 nabożeostwo 
pierwszosobotnie i rozpoczęcie nabo-
żeostw różaocowych. 

10. Najbliższa niedziela to pierwsza 
niedziela miesiąca. Możliwośd adoracji 
przez 15 minut po Mszy św. o godz. 
7:00 i 8:30, przed Mszami o godz. 
10:00 i 11:30 Szkoła Modlitwy.  
O godz. 16:00 Różaniec i zmiana 
tajemnic różaocowych. 

11. Przez miesiąc październik począwszy 
od soboty będzie także Różaniec we 
Wrocance w dni powszednie o godz. 
16:00, a po nim Msza święta. 

12. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 4. i 5. z Potakówki. 

13. Na Radio Via zebraliśmy w ostatnią 
niedzielę 1248 zł. 

14. Dziękujemy za włączenie się  
w zbiórkę elektrośmieci, z której 
dochód przeznaczony jest na misje. 

15. Wszystkie ogłoszenia w gablotce, 
gazetce i na stronie parafii.  

 
 


