
Bł. Karolina Kózkówna, patronka młodzieży oraz Katolickiego Stow. Młodzieży 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 
1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii z 
domu Borzęckiej. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele 
parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodar-
stwo. Pracowała z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i 
autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modli-
twie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewa-
niu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestni-
czeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była 
nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często 
na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych 
czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okre-
sie Bożego Narodzenia - kolędy. 

Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie 
rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - 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. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, 
którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy 
razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe 
oceny, była pracowita i obowiązkowa. 

Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i 
zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Siostrzenica pomagała mu w prowa-
dzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowa-
dzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano 
utwory wieszczów. 

Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę 
wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała 
swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i 
zachęcała do życia według Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zaj-
mowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma 

religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku. W swojej parafii była 
członkiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecz-
nej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

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. Po kilkunastu dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasa-
krowane ciało. Tragedia jej śmierci nie miała świadków. 
Uroczystym rozpoczęciem kultu bł. Karoliny była translokacja relikwii - przeniesienie trumny 
z przedsionka kościoła i złożenie jej w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza jej parafial-
nego kościoła. 

WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;  

www.parafiakielpino.pl; nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”) 
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S Ł O W O  N A  N I E D Z I E L Ę …  

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 

przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 

powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 

patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». 

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać 

zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 

przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "Nadszedł czas". Nie 

chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 

najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie 

naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi,  

a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 

Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was 

będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 

świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja 

bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie 

będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice  

i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu 

mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. 

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. 

KOMENTARZ 

Dzisiaj, Ewangelia mówi nam o ostatnim przyjściu Syna Człowieczego. Oto przybliża się 
koniec roku liturgicznego i Kościół przedstawia nam paruzję, a jednocześnie wyraża 
pragnienie, abyśmy myśleli o sprawach ostatecznych: o śmierci, sądzie, piekle i niebie. 
Cel podróży warunkuje jej przebieg. Jeśli chcesz iść do piekła, możesz zachowywać się w 
określony sposób zgodny z celem takiej podróży. Jeśli wybierasza niebo, musisz żyć 
zgodnie z Chwałą, którą pragniesz osiągnąć. Zawsze w wolności. Do piekła nikt nie 
dostaje się na siłę; ani też do nieba. Bóg jest sprawiedliwy i daje każdemu to, na co 
zasłużył, ani mniej ani więcej. Nie karze ani nie nagradza arbitralnie kierując się 
sympatiami lub antipatiami. Szanuje naszą wolność. Mimo tego, należy pamiętać, że 
wraz z zejściem tego z świata kończy się wolność wyboru. Drzewo będzie leżeć na tym 
boku, na który upadnie. 

Ewangelia: Łk 21, 5-19 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste Poświęcenie oraz Otwarcie Biblioteki  

i Świetlicy w budynku przy plebanii. Serdecznie dziękuję ks. Biskupowi Arkadiu-

szowi, władzom samorządowym oraz wszystkim biorącym udział w tym waż-

nym dla Kiełpina wydarzeniu.  

 W środę o godz. 17.30 nowenna przygotowującą do Koronacji Obrazu Matki 

Bożej Pielgrzymującej na Królową Jedności Rodzin. 

 W piątek nabożeństwo do św. Rity po mszy o godz. 18.00. 

 W przyszłą niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla podczas mszy świętej  

o godz. 11.00 nastąpi uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów.  

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła. 

 W dniach 7 – 8 grudnia organizowany jest w naszej parafii wyjazd do Często-

chowy na uroczystość zawierzenia się Matce Bożej. Wszystkich tych, którzy 

szczególnie potrzebują wstawiennictwa Maryi w ważnych dla siebie sprawach 

zapraszamy do wspólnej modlitwy i pielgrzymowania. 

W programie zwiedzanie sanktuariów : Świętej Rodziny  w Studziannie - Świętej 

Anny Samotrzeć w Świętej Annie - Matki Bożej Bolesnej w Oborach.  

Koszt wyjazdu z noclegiem 190 zł 

 Stowarzyszenie Szkoła w Borczu spełnia marzenia zaprasza wszystkich uczniów  

z rodzicami lub dziadkami na spotkanie integracyjne w piątek 22 listopada  

o godz. 17.00.  

 

 SPOTKANIA FORMACYJNE: 

 Spotkanie dla Młodzieży KSM wyjątkowo w poniedziałek o godz. 18.00 z okazji 

wspomnienia patronki bł. Karoliny Kózkówny. 

 Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w środę o godz. 18.30. 

 Spotkanie formacyjne dla dzieci prowadzone przez Panie katechetki  

w czwartek o godz. 18.00 (!). 

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 w piątek o godz. 19.00. 

 Spotkania Seminarium Odnowy Wiary w niedziele o godz. 18.50.  

 

PONIEDZIAŁEK 
Bł. Karoliny 
Kózkówny 
18.11.2019 

g. 7.15 + za zm. rodziców z obojga stron oraz męża Stefana 

g.17.00 + za Ryszarda Czerwińskiego (3 r. śm.) oraz rodziców Anielę i Teodora 

g.18.00 
1) W intencjach Kręgu MB Zwycięskiej 
2) + za Romana Czapp 

WTOREK 
 

19.11.2019 

g. 7.15 + za Bogumiłę Temp 

g. 17.00 + za Jadwigę, Anastazego Staroszczyk 

g. 18.00 + za Teresę Elas (4 r. śm.) 
ŚRODA 

Św. Rafała 
Kalinowskiego 

20.11.2019 

g. 7.15 
1) + za Paulinę Mering i zm. z rodzin Wrońskich i Cyrockich 
2) rez. Sopelak 

g. 17.00 + za Feliksa i Zbigniewa 

g. 18.00 + za Mieczysława Dymek i Józefę 
CZWARTEK 

Ofiarowanie 
NMP 

21.11.2019 

g. 7.15 + za Agnieszkę Domeracką (r. śm.), Teresę, Sławomira i rodziców z ob. stron 

g. 17.00 
1) W pewnej intencji 
2) rez. Teresa Zwara 

g. 18.00 
1) + za Edwarda Treder 
2) + za ojca chrzestnego Tadeusza Rytel 

PIĄTEK 
Św. Cecylii  
22.11.2019 

g. 7.15 + za Lecha Wudarskiego w 30 dzień po śmierci 

g. 17.00 

1) + za Jadwigę, Franciszka, Wandę, Alojzego i Jerzego 
2) + za Barbarę Marć w 3 rocz. śmierci 
3) O łaskę dobrej śmierci i zbawienie duszy 

g. 18.00 
1) W intencjach czcicieli św. Rity 
2) + za męża Mariana i zm. z rodz. Czerwińskich i Jacowskich 

SOBOTA 
23.11.2019 g. 7.15 

1) Z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla męża Marka w 
dniu urodzin 
2) + za Henryka Magulskiego (greg.) 

g. 17.00 
1) + za Wiktora i Leokadię Gogolińskich 
2) O łaskę dobrej śmierci i zbawienie duszy 

g. 18.00 

1) + za Martę i Bronisława Bobkowskich oraz Bernarda Miotk i dusze  
w czyśćcu cierpiące 
2) O błog. zdrowie i potrzebne łaski dla Kay’i i rodzin Formela, Klawikowskich i Utes 
(chrzest) 

XXXIV 
NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 
Jezusa  

Chrystusa 
Króla  

Wszechświata 
 

24.11.2019 

g. 7.30 + za Wojciecha i Helenę 

g. 8.30 
Borcz 

Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie z 
okazji 66 rocznicy ślubu dla Gertrudy  
i Bernarda Langów i całej rodziny 

g. 9.30 
1) + za Helenę (r. śm.) i dusze w czyśćcu cierpiące 
2) + za Henryka Magulskiego (greg.) 

g. 11.00 

1) + za Marię i Stanisława Karszny 
2) + za Monikę, Antoniego, Stanisława Konkol oraz Elżbietę i Krystynę Pawłowskie 
3) O łaskę dobrej śmierci i zbawienie duszy 

g. 12.15 
1) + za Teresę, Marka Nowaczyk i Andrzeja 
2) O szczęśliwe rozwiązanie dla Pauliny 

g. 18.00 + za Eugeniusza Stubińskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące 


