
Karolina od czystego serca 

- kochane dzieci- zaczął ksiądz – wasza koleżanka Karolinka ma dziś imieniny, 

związku z tym chciałbym opowiedzieć wam o bł. Karolinie Kózkównie patronce dnia 

18 listopada.  

- to moja błogosławiona, proszę księdza- odezwała się niepewnie Karolina.- znam 

nawet do niej modlitwę.  

-cudownie- odmówimy ją później wspólnie-ucieszył się ksiądz.- a teraz 

posłuchajcie o jej życiu: 

Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako 

czwarte z jedenaściorga dzieci. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele 

parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała 

z nimi na roli. Wzrastała w atmosferze żywej i 

autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej 

rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w 

codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu 

do sakramentów i uczestniczeniu 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 okresie Bożego Narodzenia - kolędy. 

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. Karolina pomagała 

mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby 

dorosłe i młodzież. Prowadzono 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 wg Bożych przykazań. Wrażliwa 

na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, 

oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie 

potrzeby na przyjęcie Wiatyku. 

 

 Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej, 18 listopada 

1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy 

broniła się pragnąc zachować dziewictwo.  Tragedia jej śmierci nie miała ludzkich 

świadków. Pogrzeb Karoliny był wielką manifestacją okolicznej ludności, która z 

wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Pochowano 

ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 r. Jan Paweł II w Tarnowie 

beatyfikował Karolinę. Jest ona patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 

(KSM) i Ruchu Czystych Serc. 

- a teraz zakończył ksiądz- zanim przejdziemy do dalszej części lekcji wstańcie 

wszyscy  i pomódlmy się do bł. Karoliny Kózkówny. 

Karolinka tym razem pewnym już głosem zaczęła odmawiać modlitwę: 

Błogosławiona Karolino. Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj 

polecamy i prosimy cię, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała, 

ratowała we wszystkich potrzebach naszych i wyjednała nam łaskę wiernego 

naśladowania cnót twoich. Spraw to o droga nasza patronko, abyśmy Bogu 

dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na łaskę 

szczęśliwej śmierci. 

 -Amen.- odpowiedzieli uczniowie klasy drugiej. 

 


