BŁOGOSŁAWIONA
KAROLINA KÓZKÓWNA
Pieśń: Dotknij Panie moich oczu
(czytanie tekstu z podkładem muzycznym)
Z woli Boga, dzięki Jego miłosiernej miłości
spotykamy się tu po raz kolejny, by spotkać
Chrystusa ukrytego w monstrancji pod postacią
Hostii i wielbić Go całym sercem. Adoracja ta jest
pięknym czasem łaski dla nas, którzy
przychodzimy by karmić się Jego miłością prosząc
o łaskę życia Nim, na co dzień. Zapraszamy
Świętych Patronów tego miejsca wraz duszami błogosławionymi i tymi, które
cierpią w czyśćcu a także Aniołów, Archaniołów i Matkę Najświętszą prosząc
Ją, aby zechciała przytulić nas do swego Niepokalanego serca.
Gościem szczególnym dzisiejszego spotkania jest błogosławiona Karolina
Kózkówna. To ona pokaże nam jak być czystym w oczach Boga, by On mógł
narodzić się w naszych sercach.
Prosimy Cię Panie, za przyczyną błogosławionej Karoliny, abyś spełnił
względem nas dzisiaj swoje zamiary i dał nam tę łaskę byśmy otworzyli się na
to, co Ty sam chcesz czynić w naszych duszach. Otwórz nasze oczy, uszy
i oczyść serca byś mógł przyjść tak jak Ty tego chcesz, bo to Ty Jesteś Królem
tego zgromadzenia.
Cd. Pieśni Dotknij Panie moich oczu
Panie Jezu Ty chcesz, aby każdy z nas tak jak błogosławiona Karolina żył dla
Ciebie. Skupiając się na tym, czego chce Duch Święty, ucząc się z Nim
współpracować możemy nieść uzdrawiającą moc Chrystusowej Miłości ludziom
poranionym i wyzwalającą moc Jego Ewangelii usidlonym przez grzech.
Wszystko to ma miejsce, gdy staramy się otwierać na działanie Ducha Świętego
zarówno na modlitwie jak i w życiu codziennym.
Jezu Miłosierny w naszych uszach dziś na tej adoracji wybrzmi Twoje delikatne
zaproszenie i zarazem wezwanie do czystości wydające się ponad nasze ludzkie
możliwości. Jednak Ty Panie pragniesz napełniać nas swoją łaską abyśmy mogli
wołać za świętym Pawłem: „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”.
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Prosimy, więc Ciebie Duchu Święty, abyś działał w nas tak, jak działałeś
w błogosławionej Karolinie – czystym kwiecie ziemi tarnowskiej. Prosimy
uzdolnij nas byśmy coraz bardziej upodobniali się do młodej błogosławionej
w prawdziwej czystej miłości.
Prosimy Cię Duchu Święty abyś w czasie tego spotkania jeszcze bardziej
rozpalał w nas płomień miłości, byśmy potrafili odpowiadać na każde Boże
wezwanie. Pragniemy żyć dla Ciebie i nieść światu Twoją Moc. Przyjdź przez
serce Maryi, bo tam gdzie jest Najświętsza Panna Ty zawsze Jesteś. Kochana
Mamusiu pomóż nam żyć w czystości, abyśmy byli przykładem dla innych.
Prosimy Cię pokornie Duchu Święty przyjdź.
Pieśń: Duchu Święty wołam przyjdź
Błogosławiona Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku jako
czwarte dziecko Jana i Marii Kózków. Wiodła ona skromne, wiejskie życie
naznaczone jednak wielką pobożnością. Bardzo gorliwie uczestniczyła we Mszy
Świętej. I tak długo jak to było możliwe adorowała Jezusa w tabernakulum.
Miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej w każdy pierwszy piątek miesiąca
przystępowała do spowiedzi i przyjmowała Komunię Świętą Wynagradzającą.
Codziennie odmawiała różaniec. Gorąca miłość ku Bogu objawiła się
w posłuszeństwie Bożym Przykazaniom i w służbie innym z wielką
życzliwością i dobrocią. Znajomość prawd Bożych pogłębiała przez czytanie
Pisma Świętego.
Jakże piękna i czysta dusza, można by śmiało powiedzieć: „prawdziwy anioł”,
„pierwsza dusza do nieba”. Skąd taka pobożność u 16 letniej dziewczyny? Jak
ona kochała Boga!!!
Być może niektórzy z nas przyznają, że nie kochają Boga całym sercem.
I zadają pytanie jak to zmienić? Tego może dokonać tylko Bóg, ale w tych,
którzy naprawdę się modlą, tak jak błogosławiona Karolina. Jeśli chcesz być
taki jak ona, to módl się przed Najświętszym Sakramentem i powtarzaj Jezusowi
wytrwale: „Panie odwróć moje serce od marności, odwróć je od grzechu
a zwróć je wyłącznie ku Tobie.”
Takie trwanie, taka modlitwa oraz czytanie Pisma Świętego zmieniają serce
człowieka. Oddaj Bogu wszystko i nie lękaj się. Wsłuchaj się w głos Zbawiciela
i Jego najważniejszą wiadomość, jaka kiedykolwiek obeszła świat:
„NIE LĘKAJ SIĘ MAŁA TRZÓDKO GDYŻ SPODOBAŁO SIĘ OJCU
WASZEMU DAĆ WAM KRÓLESTWO.”
Pieśń: Nie lękaj się mój sługo...
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Błogosławiona Karolina oprócz tego,
że dużo się modliła, pomagała bliźnim,
zwłaszcza chorym i cierpiącym, to jeszcze
brała czynny udział w działalności
modlitewnych grup parafialnych.
W życiu tej niezwykłej dziewczyny
wyczuwa się namacalną obecność łaski
Bożej. Ci, którzy ją znali mówili, że nie
popełniła
nawet
grzechu
lekkiego.
Dusza jej odniosła zwycięstwo nad
skłonnościami
swego
ciała
dzięki
Jezusowi, który zaniósł wszelką grzeszną skłonność na krzyż, odbierając jej
moc. Kiedy mamy Jezusa jako przewodnika to mocą Jego Imienia możemy
pokonać wszelkie grzeszne skłonności, jakie chciałyby wziąć nas w niewolę.
Błogosławiona Karolinko byłaś zwykłą dziewczyną żyjącą zgodnie z wolą
Boga. Naucz nas takiej pokory i takiej gorliwości abyśmy mogli tak jak Ty
służyć Panu Jezusowi. Kwiecie tarnowskiej ziemi pomagaj nam stawać się
każdego dnia bardziej świętymi poprzez codzienne czynienie swoich
obowiązków. Błogosławiona Karolino wstawiaj się za nami, aby nasze serca tak
podobały się Panu Bogu jak podobało się Twoje serce. Błogosławiona Karolino
pomórz nam mówić zawsze jak Maryja „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie, według słowa Twego”.
Pieśń: Pomódl się Miriam
Rankiem 18 listopada Karolina przeczuwała lęk, chciała więc pójść
do Kościoła, ale mama dla dobra dziewczyny zabroniła jej tego. Była wtedy
wojna, wszędzie można było spotkać wielu żołnierzy i tak młodej dziewczynie
groziło niebezpieczeństwo. Mama uznała, że kiedy zostanie w domu to uchroni
córkę od nieszczęścia. Zabrała, więc młodszą siostrę Karoliny i we dwie poszły
do Kościoła. Około godz. 9.00 nieoczekiwanie wszedł do domu Kózków
uzbrojony rosyjski żołnierz. Kazał Karolinie i jej ojcu ubrać się i pójść z nim
w drogę - rzekomo do komendanta. Dziewczyna próbowała się wymknąć, ale
żołnierz szarpnął ją gwałtownie, ku drzwiom, zaledwie miała czas po raz ostatni
spojrzeć na obraz Matki Bożej, zarzucić na siebie kurtkę brata i chusteczkę
na głowę.
Na rozkaz żołnierza Ojciec mimo usilnych błagań Karoliny zostawił ją samą
w lesie z dzikim i uzbrojonym mężczyzną. Karolina zginęła śmiercią męczeńską
w obronie dziewictwa i czystości! Jej martwe ciało znaleziono po dwóch
tygodniach. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem jej kultu. Pomimo
trwających działań wojennych zgromadziło się ponad 3 tys. wiernych.
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Błogosławiona Karolino prosimy Cię abyś nam pomagała w umiłowaniu Boga
ponad wszystko, w trwaniu w czystości, byśmy mieli odwagę powiedzieć NIE
temu, co wstrętne i szkaradne w oczach Boga. Byśmy z odwagą tak jak Ty szli
pod prąd i jeśli trzeba będzie byśmy byli gotowi stracić swoje ziemskie życie,
by zyskać życie wieczne.
Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości
Bóg każdego z nas wzywa do świętości i czystości. CZYSTOŚĆ jest cnotą
moralną, która wymaga panowania nad sobą. Pomaga nam w tym: łaska Bożą,
sakramenty święte, modlitwa, poznanie siebie oraz opanowanie rozumem
namiętności.
Wszyscy powołani są do życia w czystości stosownie do swojego stanu życia:
jedni przyrzekają Bogu dziewictwo lub celibat; małżonkowie wezwani są do
czystości małżeńskiej, co wyklucza wszelkie formy antykoncepcji a pozostali
zobowiązani są do życia we wstrzemięźliwości.
Tymczasem jak wiele młodych osób decyduje się na współżycie przed ślubem,
modne stają się wolne związki, związki niesakramentalne tzw. konkubinaty,
małżonkowie stosują środki antykoncepcyjne. Wszystko to prowadzi
do odłączenia człowieka od źródła życia, jakim jest Bóg i powolnej śmierci
duszy.
A my? Czy możemy powiedzieć o sobie, że mamy czyste serca? Jeśli nie,
to prośmy Boga, aby dał nam łaskę do walki z nieuporządkowanymi
pragnieniami byśmy mieli czyste intencje, czyste spojrzenie, byśmy potrafili
czuwać nad swymi uczuciami. Tu i teraz stań u stóp krzyża popatrz na
obdartego z szat i przebitego gwoźdźmi Jezusa. Ofiaruj Mu swoje życie,
a potem proś, aby uporządkował je według swojej świętej woli.
( chwila ciszy)
Pieśń: Ofiaruje Tobie Panie mój…
LITANIA DO BŁ.KAROLINY KÓZKÓWNY (uklęknijmy)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
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Święta Maryjo, módl się za nami
Będziemy powtarzać : módl się za nami
Błogosławiono Karolino,
Męczennico w obronie czystości
Apostołko Krzyża Chrystusowego
Czcicielko Różańca Świętego
Świadku Ewangelii
Wzorze żywej wiary
Kwiecie Polskiej Ziemi
Troskliwa opiekunko świątyni
Nauczycielko prawdziwej pobożności
Niestrudzona w posłudze bliźnim
Przykładzie poszanowania rodziców
Gorliwa nauczycielko dzieci
Strażniczko kościoła domowego
Przykładzie pracowitości
Przykładzie uczciwości
Apostole dobroci
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
Światło dla zagubionych
Wzorze szczerej przyjaźni
Patronko ciężkiej pracy rolników
Patronko młodzieży
Przewodniczko w drodze do świętości
Będziemy powtarzać: prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze
O posłuszeństwo Słowu Bożemu
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów
O umiejętność dostrzegania dobra
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia
O pocieszanie w smutkach i udrękach
O siłę ducha w chwilach zwątpień
O męstwo w znoszeniu cierpienia
O wrażliwość sumienia
O wierność Bogu, bliźnim i sobie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -

przepuść nam Panie
wysłuchaj nas Panie
zmiłuj się nad nami
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Módlmy się:
Wszechmogący, miłosierny Boże Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy
zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości, pracy,
spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem
z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pieśń: Oto stoję u drzwi i kołaczę
(mruczenie + czytanie tekstu)
Karolina siły czerpała z ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU. Spójrz i Ty na Najświętszy Sakrament.
W tym małym, białym kawałku chleba ukryty jest sam
Bóg. I choć jest On Bogiem Wszechmogącym, to ma jedną
słabość. Jest słaby z miłości do Ciebie. Stań w obecności
Pana, On tu jest stoi przed Tobą, patrzy na Ciebie z wielką
miłością, tak jak tylko On potrafi, prosi Cię byś mu
otworzył serce. Jest jak żebrak, który płacze, błaga o naszą miłość. Tak często
uniża się na różne sposoby - tak jak uniżył się na krzyżu - by tylko sprawić
byśmy się nawrócili i wrócili do domu Ojca. Spójrz oczami wiary, Pan staje
przed Tobą, wyciąga do Ciebie swoje poranione dłonie i błaga:
„OTO STOJĘ U DZWI I KOŁACZE, JEŚLI KTOŚ POSŁYSZY MÓJ GŁOS I
DRZWI OTWORZY, WEJDĘ DO NIEGO I BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ A
ON ZE MNĄ„
Nie pozwól, by tak stał sam, odrzucony, poniżony, smutny, zaproś Go, przyjmij
z miłością, porozmawiaj z Nim, bo nikt Cię tak nie kocha jak ON!!!!
Pieśń: Oto stoję……..cd.
Bóg powołuje każdego z nas do realizacji swojego planu miłości. Wszyscy
mamy w sobie potrzebę kochania, dzięki, której dążymy albo do: założenia
rodziny albo poświęcenia się całkowicie Bogu.
Chrystus wyniósł małżeństwo do godności sakramentu. Jednak człowiek przez
grzech zerwał ze Stwórcą i wprowadził nieład w dzieło Boże. Miłość
małżonków została wystawiona na niebezpieczeństwo. Pojawiły się zdrady,
cudzołóstwa, zabójstwa, wielożeństwa, wykroczenia przeciwko czystości i wiele
innego zła. Módlmy się o taką miłość, do jakiej powołuje nas Bóg, aby była
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piękna, wierna, czysta, doskonała, by mógł przyjść najpiękniejszy oblubieniec,
JEZUS CHRYSTUS i szepnąć Ci do ucha:
„O JAKŻE PIĘKNA JESTEŚ PRZYJACIÓŁKO MOJA, JAKŻE PIĘKNA,
OCZAROWAŁAŚ ME SERCE JEDNYM SPOJRZENIEM TWYCH OCZU,
CAŁA PIĘKNA JESTEŚ PRZYJACIÓŁKO MOJA I NIE MA W TOBIE
SKAZY…
JAK PIĘKNA JEST MIŁOŚĆ TWOJA, OBLUBIENICO MA…”
Tak kochać potrafi tylko Bóg i prędzej góry ustąpią i pagórki się zachwieją niż
Jego miłość odstąpi od Ciebie.
Pieśń:

Bo góry mogą ustąpić…

(księga Izajasza 54)
Mówi Twój.BÓG:

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie
doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości.
Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan
Zastępów; Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywamy Go
Bogiem całej ziemi.
ZAISTE, JAK NIEWIASTE PORZUCONĄ I ZGNĘBIONĄ NA DUCHU,
WEZWAŁ CIĘ PAN.
NA KRÓTKĄ CHWILĘ PORZUCIŁEM CIEBIE, ALE Z OGROMNĄ
MIŁOŚCIĄ CIĘ PRZYGARNĘ.
BO GÓRY MOGĄ SIĘ PORUSZYĆ I PAGÓRKI SIĘ ZACHWIAĆ, ALE
MIŁOŚĆ MOJA NIE ODSTĄPI OD CIEBIE I NIE ZACHWIEJE SIĘ
MOJE PRZYMIERZE POKOJU”.
Modlitwa za przyczyną bł. Karoliny:
Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś,
że młoda dziewczyna poświęciła swoją
czystość wyłącznie Tobie przez ofiarę
ze swojego życia ginąc z rąk nieprzyjaciela,
spraw, prosimy, abyśmy
za Jej wstawiennictwem umieli
podejmować codziennie walkę z pokusami.
Wzbudź w nas mocne postanowienie
życia czystego i szlachetnego.
Spraw łaskawie, byśmy umieli rozpoznać
swoje powołanie i naśladować
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cnoty błogosławionej Karoliny
a spełniając Twoją wolę oczyszczali
swoje intencje i przez zachowanie
czystości ciała i duszy służyli
Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich
napaści nieprzyjaciół Kościoła.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Kończąc ten święty czas Adoracji, czas ogromnej łaski Boga,
dla nas, podziękujmy Mu za wszystko, co otrzymaliśmy i jeszcze
otrzymamy. Uznajmy, że tylko Jezus jest naszym Panem i Królem,
podnieśmy nasze serca, podnieśmy nasze dłonie i oddajmy mu
należną chwałę, cześć i uwielbienie.
Pieśń: Jesteś Królem..
Panie Jezu napełnij nasze serca swoim błogosławieństwem, aby pałały one
z miłości do Ciebie jak pałało serce Błogosławionej Karoliny.
Jezu błogosław nam…
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