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35-LECIE BEATYFIKACJI



DZIECIŃSTWO...

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 
2 sierpnia 1898 r. jako czwarte dziecko Jana Kózki i Marii z
domu Borzęckiej. Jej rodzice posiadali niewielkie
gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w
atmosferze zẏwej i autentycznej wiary, która wyrazȧła się we
wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem 
i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym
przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy
takzė w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana
"kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na
wspólne czytanie Pisma świętego, zẏwotów świętych i
religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam
Gorzkie Zȧle, a w okresie Bozėgo Narodzenia - kolędy.



rodzinny dom bł. Karoliny



Karolina od najmłodszych lat
ukochała modlitwę i starała się
wzrastać w miłości Bozėj. Nie

rozstawała się z otrzymanym od
matki rózȧńcem - modliła się nie

tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We
wszystkim była posłuszna

rodzicom, z miłością i troską
opiekowała się licznym młodszym

rodzeństwem.

DORASTANIE...



Karolina była urodzoną katechetką. Nie

poprzestawała na tym, zė poznała jakąś
prawdę wiary lub usłyszała wazṅe słowo;

zawsze spieszyła, by przekazać je innym.

Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne

dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne,

odmawiała rózȧniec i zachęcała do zẏcia

według Bozẏch przykazań. Wrazl̇iwa na

potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się

chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając

im rózṅe posługi i czytając pisma religijne.

Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie

Wiatyku. W swojej parafii była członkiem

Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz

Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecznej

Adoracji Najświętszego Sakramentu.



Tragiczna śmierć...

Zginęła w 17. roku zẏcia 18 listopada 1914 roku, na
początku I wojny światowej. Carski zȯłnierz uprowadził
ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się
pragnąc zachować dziewictwo. Po kilkunastu dniach, 

4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej
zmasakrowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała

świadków.



Wypadek tragicznej tej śmierci zaszedł dnia 18 go listopada 1914 r., w czasie pochodu Rosyan na Kraków. - We wsi Śmietana [przysiółek
Wał-Rudy – przyp. K.S.], parafii Zabawa, wpadł rano do domu Jana Kózki uzbrojony Moskal i grozą̇c karabinem wypytywał się o

Austryaków. Kiedy tak ojciec, jak i obecna w izbie córka odpowiedzieli, zė wojska austryackie odeszły juz ̇przed tygodniem, kazał im iść z
sobą na zeznanie do komendanta. Urojony komendant mieszkał widocznie gdzieś w lesie, bo kozak wprowadził ojca i córkę w poblizki las
i nagle, gdy uszli z pół, kilometra od wsi, przyłozẏwszy ojcu karabin do piersi, rozkazał mu wracać „do dzieci”. Wówczas przerazȯny ojciec
uciekł do domu, a płacząca Kózkówna pozostała z dzikim zȯłdakiem w lesie. Kiedy wieść o uprowadzonej dziewczynie stała się głośną i o

całym wypadku dowiedział się miejscowy proboszcz, ks. Władysław Mendrala, rozpoczął natychmiast przy pomocy rosyjskiej komendy
dwudziestego pierwszego korpusu poszukiwania zaginionej. Polak, pułkownik Januszewski, dał w tym celu oficera i pięciu kozaków, lecz

niestety poszukiwania te pozostały bez skutku. 
Dopiero 4-go grudnia 1914 r., gdy gospodarz Franciszek Szwiec z Wał Rudy wyszedł do lasu zbierać drzewo, odnalazł zwłoki

zamordowanej Kózkówny. Znalezione ciało straszny przedstawiało widok. Dziewczyna lezȧła na wznak, prawą ręką wsparta na łokciu, z
dłonią zwróconą do góry i zaciśniętą. Lewa ręka spoczywała na ziemi, a w dłoni znajdowała się chustka z głowy. - Po wydobyciu ciała z

zamarzniętej ziemi, zauwazȯno pod głową i plecami duzė ślady krwi.  Rękawy koszuli przesiąknięte były zupełnie krwią i tak do ran
przymarznięte, zė je z trudnością zdołano oderwać. Wymienione rany i okoliczność, zė Kózkówna ratowała się ucieczką, bo zwłoki

znaleziono znacznie dalej od miejsca. gdzie ją zostawił ojciec, są wymownym dowodem, iz ̇dziewczyna broniła się dzielnie i wolała raczej
zginąć straszną śmiercią, anizėli utracić najdrozṡzy skarb, niewinność. 

Ś. p. Karolinę Kózkównę pochowano zrazu, zė to były czasy okupacyi rosyjskiej, na cmentarzu parafialnym, opodal kościoła w Zabawie,
równocześnie układano plan godnego uczczenia zamordowanej parafianki. 

 

W tygodniku "Nowości Ilustrowane" z 1916 roku
opisano to tragiczne wydarzenie.



 Uroczystości dla uczczenia Karoliny Kózkówny

odbyły się w dn. 18 VI 1916 r. w Zabawie. Przed

kościołem wystawiono okazały posąg

Najświętszej Panny Niepokalanej z

„pińczowskiego kamienia, z granitową tablicą i

odpowiednimi napisami”.

 Na miejscu znalezienia zwłok stanął natomiast

olbrzymi krzyz ̇dębowy, z wizerunkiem Zbawiciela

o podstawie z głazów kamiennych, w którą

wmurowano granitową, płytę z napisem i

wierszem ks. Pawła Wieczorka.

 

"Ku pamięci szesnastoletniej Karoliny
Kózkówny zamordowanej d. 18 listop.

1814 r. ziomkowie.
 

 Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala,
 jej wieś zalali, w las uprowadzona, 

 zginęła z ręki dzikiego Moskala, 
 po krwawej walce śmiertelnie zraniona, 
 Drozṡza, niz ̇zẏcie była dla niej cnota, 

 gdy w jej obronie stoczyła bój 
z wrogiem, 

 milsza, śmierć sroga, niz ̇grzechu
sromota -

 więc męczennicą stanęła przed
Bogiem!"

 



Rodzina Karoliny pod
pamiątkowym krzyzėm

Procesja na miejsce śmierci 
K. Kózkówny

Poświęcenie pamiątkowej
figury przed kościołem 

w Zabawie



Proces beatyfikacyjny

W trakcie procesu beatyfikacyjnego 6 października 1981 r.
przeprowadzono ekshumację i pierwsze rozpoznanie

doczesnych szczątków Karoliny; złozȯno je w sarkofagu 
w kruchcie kościoła w Zabawie. Rekognicję kanoniczną

 i przełozėnie doczesnych szczątków Karoliny do nowej trumny
przeprowadzono w marcu 1987 r., po ogłoszeniu dekretu 

o męczeństwie słuzėbnicy Bozėj.
 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie św. Jan Paweł II beatyfikował

Karolinę. W czasie Mszy beatyfikacyjnej powiedział: 
"Święci są po to, azėby świadczyć o wielkiej godności człowieka.
Świadczyć o Chrystusie ukrzyzȯwanym i zmartwychwstałym dla
nas i dla naszego zbawienia - to znaczy równocześnie świadczyć
o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym

powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie".



Ruch Czystych Serc jest coraz bardziej rosnącą 
w siłę duchową rewolucją miłości Jezusa. 

W obliczu wszechobecnej pornografii, propagandy
brutalnego egoizmu i moralnego zepsucia, wielu

młodych ludzi buntuje się i nie chce, aby nimi
manipulowano, wprowadzając 

w niewolę uzalezṅienia od doznań seksualnych.
Chcą kochać czystą miłością i dlatego dają się

prowadzić przez zẏcie tylko Jezusowi. Dlatego też
patronką Ruchu Czystych Serc jest bł. Karolina.

dziedzictwo
bł. karoliny 



Najwazṅiejszą misją jest kształtowanie dojrzałych
chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we

wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz
upowszechnianie katolickich wartości i zasad we

wszystkich dziedzinach zẏcia, zwłaszcza
społecznego.

KATOLICKIE

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY



Kazḋego roku na przełomie lipca i sierpnia
młodziez ̇z całej Polski gromadzi się w Zabawie, by

stworzyć pewne miasteczko. Jest ono inne niż
znane nam miasta, poniewaz ̇mieszkańcy mieszkają
w namiotach. Czas tych rekolekcji mozṅa nazwać
szkołą modlitwy u bł. Karoliny, która gromadzi

młodych poszukujących Boga.

MIASTECZKO
MODLITEWNE



Program obchodów 35. rocznicy beatyfikacji Karoliny Kózkówny
przygotowany przez sanktuarium w Zabawie jest bardzo rózṅorodny:

- Obchody rozpocznie 2 czerwca finał ogólnopolskiego konkursu
poetycko-plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam
przykładem”.

- Do Zabawy przyjadą 5 czerwca członkowie wspólnoty Wiara i
Światło, a 8 czerwca odbędzie się spotkanie parafii, szkół i
organizacji, którym patronuje bł. Karolina. 

- 10 czerwca zaplanowano konferencję naukową i Mszę św.
dziękczynną za beatyfikację Karoliny Kózkówny.

- Wydarzenia rocznicowe potrwają do 22 czerwca. Będą takzė
spotkanie bierzmowanych, Droga krzyzȯwa szlakiem męczeństwa, a
takzė finał konkursu wokalno-muzycznego i bieg.

obchody 35-lecia
BEATYFIKACJI





pora na
quiz!



W którym roku urodziła się bł. Karolina Kózka:
a) 1895
b) 1897
c) 1898



Ile lat miała bł. Karolina Kózka, gdy została
zamordowana?
a) 17.
b) 18.
c) 19.



Na miejscu znalezienia zwłok bł. Karoliny
postawiono w późniejszych latach:
a) figurę Matki Bozėj
b) dębowy krzyż
c) pomnik bł. Karoliny



Kiedy została beatyfikowana bł. Karolina:
a) 10 czerwca 1987 r.
b) 13 lipca 1987 r.
c) 10 sierpnia 1987 r.



Jak nazywa się jeden z ruchów, którego
patronką jest bł. Karolina?
a) Ruch Czystych Sumień
b) Ruch Czystych Serc
c) Ruch Oddanych Bogu



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Źródła:
https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3
https://ksszczucin.prv.pl/koz.htm
http://miasteczkomodlitewne.pl/omiasteczku/

Link do filmu "Zerwany Kłos" https://www.cda.pl/video/9014937ec  


