
 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

 
 

 

 
 

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową,  

w każdy piątek o godz. 19:30  

 

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. dla rodzin, młodych małżeństw, studentów  

w każdą środę o godz. 20:00 
 

 

HERBACIARNIA „u Pana Boga za piecem” 

Niedziela, godz. 11:00 - 14:30 oraz po wieczornej  

Mszy Św.  

 

Zapraszamy na wspólne rozmowy przy herbacie, kawie 

oraz wyśmienitych wypiekach!!! 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

SIATKÓWKA  

W KAŻDY                 

PONIEDZIAŁEK 

GODZ. 19:30 

W KAŻDY PIĄTEK O GODZ. 20:30 
WSPÓLNE WYJŚCIE NA PIŁKĘ. 
ZBIÓRKA NA TERENIE KOŚCIOŁA

  
    
    
    

 

 

 

WIECZORY FILMOWE 

W każdy trzeci piątek 

miesiąca.  

Start: godz. 20:00 

Miejsce: Herbaciarnia 

„u Pana Boga za piecem” 

SPOTKANIA 

1. SINGLE - w środy, godz. 19:15 
 

2. MŁODE MAŁŻEŃSTWA-w poniedziałki, 
godz. 19:15 

 
3. STUDENCI - w środy, godz. 20:30 

 
4. LICEALIŚCI - w soboty, godz. 19:30 
 

WSZYSTKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ 
W DOMU KATECHETYCZNYM 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

KULTURALNY ROZKŁAD JAZDY 

28.II.2010r. - spotkanie z Markiem Jurkiem 

 

 

   

   

   

   

  

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

Rozważania   

Droga  Krzyżowa  

Adoracja  

  

Karnawał 2010  

Relacja z kuligu  

Wywiad miesiąca  
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„PARAFIALNIAK” - miesięcznik Parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Warszawie 

Adres Redakcji: ul. Wysockiego 8, 03-235 Warszawa 

Opiekun duchowy: ks. Marcin Ożóg 

Redakcja: Anna Gucwa, Ewa Gwiazda, Jan Przybysz 

Zdjęcia: Anna Gucwa, Beata Grabowska 
 

Słowo od Redakcji... 

Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego 

przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk 

pokutnych - modlitwy, jałmużny i postu - abyśmy jak najlepiej mogli 

przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy 

Boga, który - jak będziemy słuchać podczas Wigilii Paschalnej - „oddala 

zbrodnie , z przewin obmywa, przewraca niewinność upadłym a 

radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i 

ugina potęgi” 

Niech zatem Wielki Post posłuży każdej rodzinie i każdej 

chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia wszystkiego co rozprasza 

ducha, i pogłębia tego, co karmi duszę otwierając ją na miłość Boga i 

bliźniego (Benedykt XVI)         

 

Zachęcamy do lektury naszej gazetki parafialnej.  

W numerze pierwszym znajdują się m.in. refleksje nad Ewangelią, a w 

okresie Wielkiego Postu rozważania Drogi Krzyżowej.  W tym numerze 

również można zobaczyć fotorelację z Balu Karnawałowego, który odbył 

się w naszej herbaciarni „u Pana Boga za piecem” a także poczytać co 

ciekawego wydarzyło się na KULIGU 2010 w Choszczówce. 

 

 Życzymy miłej lektury i owocnych wielkopostnych zmagań!!! 

 

 

 

REDAKCJA 

 

 

 

Z KRONIKI WYDARZEŃ 
„Kulig 

„Kulig 
„Kulig 

–
–

–
 

 
 
wszystko, co do bre s zybko  się kończy.. .”

wszystko, co do bre s zybko  się kończy.. .”
wszystko, co do bre s zybko  się kończy.. .”
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  To było pewnego sobotnio-zimowego popołudnia. Na dworze zimny wiatr, przez ostanie kilka dni 

dający się wszystkim we znaki, zupełnie ustał. Powietrze wydawało się być ciepłe, na szczęście straciło już swą 

mroźną moc. Przy kościele M.B. Różańcowej o godz. 14.40 zaczęli pojawiać się pierwsi kuligowi znajomi-

nieznajomi. Dwadzieścia minut później z uśmiechem na twarzach i pogodą ducha w sercach grupa 30-tu śnieżnych 

śmiałków wyruszyła w kampinoskie knieje. Jeszcze tylko kilka dużych skrzyżowań, świateł, neonów, ostatni skręt w 

prawo na słynną ulicę Dębową, potem ulica Świerkowa i ..... bramy raju otworzyły się! Wszędzie była błoga cisza, 

powoli zachodzące słońce swoim ciepłem napełniało i przenikało las świerkowy pięknie osrebrzony śniegowymi 

gwiazdkami. Na końcu długiej i głęboko zatopionej w śniegu, ledwie przejezdnej, a dla 

niektórych wręcz nieprzejezdnej alei : -) wyłonił się cel naszej podróży: kurpiowska ka-

plica kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było blisko a wydawało się być gdzieś hen dale-

ko – za górami, za lasami, za siedmioma rzekami... Przygoda stała się naszym udzia-

łem.  

 Długo wyczekiwany kulig rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Wydawało nam się, że w 

tej  klimatycznej kaplicy, Słowo Boże trafia do nas z podwójną mocą. Kiedy ksiądz Mar-

cin opowiadał o kardynale Stefanie Wyszyńskim – mieszkającym przed laty w tym urokliwym miejscu – uświado-

miliśmy sobie, że będziemy podążać ścieżkami, które Kardynał znał doskonale. To są te same drzewa, pod którymi 

prawdopodobnie odpoczywał i pracował – nieme świadki Wielkiego Człowieka. Były one również  świadkiem licz-

nych spacerów i rozważań Ojca Świętego – Jana Pawła II.  

Po Mszy z głośnymi okrzykami wyruszyliśmy z sanną, po ośnieżonej, nierównej i wyboistej drodze. Niezwykle 

‘smakowało’ śnieżne szaleństwo, wśród uśpionej przyrody, w towarzystwie przyjaciół. Kiedy wjechaliśmy do pokry-

tego białym puchem lasu, chłody wiatr otulający nasze policzki nie przeszkadzał nam wcale. Ośnieżone drzewa 

tworzyły aleję pełną ostrych zakrętów. Kiedy na którymś z zakrętów sanki za-

wirowały, z wybuchami śmiechu i radości spadaliśmy w śnieżne zaspy. Gdy po 

pewnym czasie wydostaliśmy się z zaspy i rozejrzeliśmy się wokół, wszyscy wy-

glądaliśmy tak samo. Byliśmy podobni do śniegowych bałwanów, brakowało 

nam tylko marchewek… : -)  

Uwieńczeniem naszej przygody i wypełnionej śmiechem zabawy było ogromne 

ognisko pod gwieździstym niebem. Śpiew, smażenie kiełbasek i gorący grzaniec 

w termosie – nie potrzebowaliśmy niczego więcej do szczęścia. Hmm... może jeszcze jed-

nego- pysznej grochówki Pani Barbary.  

Nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć – do zobaczenia zaś! Może w jeszcze więk-

szym gronie?        

          

 

 

 

 

 

 

 

         Anna Gucwa (Prasa) 

         Ewa Gwiazda (Star)  
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Jawną się stała 

sprawiedliwość 

Boża (...) przez 
wiarę w Jezusa 

Chrystusa (Rz 

3, 21-22) 

WYWIAD MIESIĄCA 

Z Janem Przybyszem, magistrem ekonomii, redaktorem naczelnym 

gazetki parafialnej, członkiem Stowarzyszenia „Dom na Skale”, rozma-

wia Anna Gucwa (Prasa) 

ŻYCIOWE MOTTO: Nie bój się, nie lękaj… Wypłyń na głębię    

(Jan Paweł II) 

DZIEŃ ZACZYNAM OD: modlitwy 

NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W MOIM ŻYCIU: dzień narodzin 

CHWILE, KTÓRE SPĘDZAM W SAMOTNOŚCI SĄ DLA 

MNIE: trudne, nie lubię ich… 

MARZĘ O: wyprawach, odkryciu nowych miejsc 

SZCZĘŚLIWY SIĘ CZUJĘ, GDY: uda mi się coś ważnego i do-

brego zrobić, niekoniecznie dla siebie 

W CHWILACH ZWĄTPIENIA: staram się modlić 

NIE WIERZĘ: w przesądy i kabały 

SIŁĘ CZERPIĘ Z: otaczającej przyrody 

DENERWUJE MNIE W SOBIE: chęć bycia najlepszym 

WYZWANIEM DLA MNIE JEST: gdy jestem dowartościowany 

INTERNET TO DLA MNIE:  bardzo dużo, aż za bardzo… 

NAJWAŻNIEJSZA KSIĄŻKA: „Zraniony Pasterz” Daniel An-

ge, „Mały Książę” Antonie’a de Saint - Exupery’ego 

ULUBIONA POTRAWA: pierogi z mięsem, oraz różnego rodzaju 

sałatki 

AUTORYTET: Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyński, Rodzice 

CEL: szukam go 

 

 

        Dziękuję za rozmowę 

Rozważania Słowa Bożego 
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„Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mo-

cy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas 

na uśmiech - to muzyka duszy” 

Matka Teresa z Kalkuty 

 

„Błogosławieni 

jesteście wy, 

ubodzy, 

albowiem do was 

należy królestwo 

Boże” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ewangelia wg Św. Łukasza 6,17 20-26) 

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na rów-
ninie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z ca-
łej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.  
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:  
„Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy króle-
stwo Boże.  
Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyce-
ni.  
Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będzie-
cie.  
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w 
pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, 
bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie 
ich czynili prorokom.  
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.  
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będzie-
cie.  
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać 
będziecie.  
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 
ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”. 

 

 

               

 

 

             Popatrz wokół siebie, popatrz na samego siebie: w tobie też jest nadzieja. Czy spełniasz swoje codzienne 

obowiązki tylko z musu? Tylko dla zarobku? Dla popisania się przed ludźmi? Tyle twoich dobrych czynów pozo-

staje w ukryciu… Nieraz nawet najbliżsi ich nie zauważają. A przecież nie przestajesz czynić dobrze. Dlaczego? Bo 

masz w sercu zapisaną nadzieję, której uczy Jezus. Bywa, że dobre czyny otoczenie odpłaca złem. Buntujesz się 

wtedy. Ale gdy minie pierwszy odruch, znowu czynisz dobrze. Dlaczego? Bo jest w sercu nadzieja, którą zaszczepił 

Jezus, nadzieja ostatecznego zwycięstwa.  

(Źródło: Opoka) 
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Krzyż -  znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi; 

większy niż nasza zawodność , jest ratunkiem 

nawet w największej klęsce - życie jest silniejsze 

niż śmierć 

( Jan Paweł II)   

Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny 

Kózkówny 

STACJA I - Pan Jezus na śmierć skazany 

Panie Jezu, dlaczego milczysz?. Przecież wiesz, że jesteś niewinny, że ludzie wydali na Ciebie niesprawiedliwy 

wyrok. Jednak Ty, o Jezu, tak bardzo kochasz ludzi, że miłość ta zamyka Ci usta. Cierpisz ogromnie bo my- 

ludzie-skazaliśmy Ciebie za to, że tak bardzo nas kochasz. A czy ja nie postępuję podobnie?. Czy w swoim życiu 

nie skazuję na śmierć i nie niszczę w sobie tych ogromnych łask, które od Ciebie otrzymałem? 

Przypatrzmy się tej wiejskiej, prostej dziewczynie. Jak wspaniale umiała rozporządzać darami otrzymanymi od 

Boga! Jak jej proste, dobre serce umiało okazywać każdemu życzliwość i ciepło, którego ludzie tak bardzo 

potrzebują.  

 

STACJA II - Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona 

Panie Jezu, na Twoich ramionach spoczął ciężki krzyż -krzyż naszych grzechów. Gdybyś tylko chciał mógłbyś 

zrzucić ten ciężar, poczuł byś ulgę. Ty jednak wiesz dobrze, że ten krzyż jest potrzebny, wiesz dobrze, że 

każdemu z nas towarzyszy codzienny krzyż. A czy ja nie wymiguję się od niego?. Czy nie narzekam na jego ciężar 

zamiast dzielnie wraz z Tobą go dźwigać?. Czy rozumiem sens krzyża, cierpienia i czy doceniam jego wagę? 

Krótkie życie Karoliny Kózkówny przepełnione było codzienną, żmudną pracą. Często - jak każdy - była zmęczona. 

Nie narzekała jednak. Wręcz przeciwnie. Uczy nas i zawstydza równocześnie jak wspaniale- mając Pana Boga w 

s e r c u -  m o ż n a  n i e ś ć  s w ó j  k r z y ż  i  p o m a g a ć  n i e ś ć  g o  i n n y m . 

Spraw Jezu byśmy umieli zapatrzyć się w Ciebie i w Twoich świętych z jaką pokorą dźwigali krzyż. 

I naucz nas codziennego dźwigania krzyża. 

 

STACJA III - Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem 

Panie Jezu już poznałeś ciężar tego krzyża. Widzisz wielu ludzi, którzy śmieją się z Ciebie, wyszydzają, 

wskazują palcem jakbyś był najgorszym przestępcą i złoczyńcą. Ty jednak Jezu powstajesz bo wiesz, że 

musisz dojść do końca tej drogi bo tak bardzo kochasz nas, ludzi. A czy ja potrafię powstać ze swoich 

grzechów, słabości, czy może wolę leżeć na ziemi i odwrócić się plecami do bliźnich i dbać tylko o 

w ł a s n ą  s k ó r ę  i  i n t e r e s y ? . 

Karolina uczy nas jak wspaniale można zrealizować swe życiowe powołanie. Jak być wspaniałym 

człowiekiem i walczyć z własnymi grzechami.  

Adoracja Najświętszego Sakramentu - 

niewyczerpanym źródłem świętości 

Cała Twoja istota nasta-

wiona jest na szczęście. 

Bóg bowiem wpisał jego 

pragnienie i głód w serce 

każdego człowieka. Zosta-

łeś stworzony dla szczę-

scia , a to wołanie jest wo-

łaniem Boga dochodzącym 

do ciebie z głębin wieczno-

ści.  

 

Twoja droga do szczęścia 

nie prowadzi od osoby lub 

rzeczy ku tobie. Ona wy-

chodzi od ciebie, a prowa-

dzi do bliźnich. Radość ro-

dzi się w tej samej chwili, w 

której przestajesz szukać 

siebie i własnego szczęścia, 

by próbować dawać je in-

nym.   

ADORACJA 

NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU - 

czwartek godz. 

20:00 - 21:00 

W niespokojnym sercu człowie-

ka głód szczęścia nie jest ni-

czym innym, jak głodem Boga. 

Biada zaspokojonym, którzy 

syci przyjemności zagłuszyli 

prawdziwość swych pragnień. 

Błogosławieni, którzy jeszcze 

łakną… 

 

Przyjemność, to szczęście cia-

ła. Im więcej jej doznajesz, 

tym bardziej jesteś głodny.     

A głód przyjemności potęguje 

twój smutek. Radość to szczę-

ście duszy: może iść w parze 

nawet z cierpieniem.  

 

FOTORELACJA Z BALU KARNAWAŁOWEGO 
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Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 

Drodzy bracia i siostry! 

 

Każdego roku przy okazji Wielkiego Postu Kościół zachęca nas do szczerego przeanalizowania własnego życia 

w świetle wskazań Ewangelii. W tym roku pragnę wam przedstawić parę refleksji, dotyczących rozległego 

zagadnienia sprawiedliwości, obierając za punkt wyjścia słowa św. Pawła: «Jawną się stała sprawiedliwość 

Boża (...) przez wiarę w Jezusa Chrystusa» (Rz 3, 21-22). 

 

 

Sprawiedliwość: «dare cuique suum» 

Najpierw poświęcę trochę miejsca znaczeniu pojęcia «sprawiedliwość», które w języku ogółu jest tożsame z 

wymogiem, by «dać każdemu to, co mu się należy — «dare cuique suum», zgodnie ze słynną formułą Ulpia-

na, rzymskiego prawnika z III w. W rzeczywistości jednak ta klasyczna definicja nie precyzuje, czym jest owo 

«suum», które należy każdemu zapewnić. To, czego człowiek najbardziej potrzebuje, nie może być zagwa-

rantowane przez prawo. 

By mógł on cieszyć się pełnią życia, potrzebuje czegoś głębszego, co może mu być dane tylko darmo; mogli-

byśmy powiedzieć, że człowiek żyje miłością, którą może mu dać jedynie Bóg, bo stworzył go na swój obraz i 

podobieństwo. Z pewnością przydatne są i konieczne dobra materialne — Jezus sam zresztą uzdrawiał cho-

rych, karmił tłumy, które za Nim chodziły, i niewątpliwie potępia obojętność, która również dziś skazuje setki 

milionów istot ludzkich na śmierć z powodu braku żywności, wody i lekarstw — jednak sprawiedliwość «w 

rozdzielaniu» nie daje człowiekowi całego należnego mu «suum». Tak jak chleba i bardziej niż chleba potrze-

buje on bowiem Boga. Św. Augustyn pisze: Skoro «sprawiedliwość jest cnotą, która każdemu przyznaje to, 

co mu się należy (...) nie jest sprawiedliwością ludzką ta, która odbiera człowieka prawdziwemu Bogu» (De 

civitate Dei, XIX, 21). 

 

 

Skąd bierze się niesprawiedliwość? 

Ewangelista Marek przytacza następujące słowa Jezusa, które się odnoszą do toczącej się wówczas dysputy 

na temat tego, co jest czyste, a co nieczyste: «Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 

uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym (...). Co wycho-

dzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli» (Mk 

7, 15. 20-21). Abstrahując od kwestii ściśle związanej z żywnością, możemy dostrzec w reakcji faryzeuszy stałą 

pokusę człowieka, żeby upatrywać źródła zła w przyczynach zewnętrznych. W wielu współczesnych ideologiach, jak 

dobrze popatrzeć, występuje ta przesłanka: skoro niesprawiedliwość pochodzi «z zewnątrz», to aby zapanowała 

sprawiedliwość, wystarczy usunąć zewnętrzne przyczyny, które uniemożliwiają jej urzeczywistnienie. Ten sposób 

myślenia — napomina Jezus — jest naiwny i krótkowzroczny. Niesprawiedliwość, owoc zła, nie ma jedynie ze-

wnętrznych korzeni; rodzi się ona w sercu człowieka, w którym tkwią zalążki tajemniczej zmowy ze złem. Psalmi-

sta z goryczą uznaje: «Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka» (Ps 51 [50], 7). Tak, 

człowieka osłabia wewnętrzna siła, która ogranicza jego zdolność do komunii z drugim człowiekiem. Z natury swo-

jej otwarty na swobodną wymianę z innymi, czuje, że dziwna siła ciążenia popycha go do zamknięcia się w sobie, 

do wybicia się «ponad» innych i «przeciw» innym: jest to egoizm, konsekwencja grzechu pierworodnego. Adam i 

Ewa, zwiedzeni kłamstwem Szatana, gdy wbrew Bożemu przykazaniu sięgnęli po tajemniczy owoc, zastąpili logikę 

ufności w Miłość logiką opartą na podejrzliwości i rywalizacji; logikę tego, kto przyjmuje, ufnie oczekuje na coś od 

Drugiego — logiką tego, kto niecierpliwie zagarnia i postępuje według własnego uznania (por. Rdz 3, 1-6), co w 

rezultacie napełniło ich niepokojem i niepewnością. W jaki sposób człowiek może uwolnić się od tej egoistycznej 

skłonności i otworzyć na miłość? 

Źródło: Wiara.pl  

Jawną się stała 
sprawiedliwość 
Boża (...) przez 
wiarę w Jezusa 
Chrystusa (Rz 
3, 21-22) 

STACJA IV - Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną 

Panie Jezu, oto prawdziwa Matka. Ona jedna zawsze cię rozumiała, zawsze była przy Tobie. Miłość znaczy także czuwam, jestem przy kochanej osobie. Jakiż 
miecz przeszywa Jej serce widząc Ciebie tak okrutnie wyszydzonego i wzgardzonego. Serce matki- zawsze ciche i zachowujące wszystko w głębi tej nieprzebranej 

miłości. 

Karolina Kózkówna nigdy nie lubiła wysuwać się na pierwsze miejsce i zwracać na siebie uwagę. Wręcz przeciwnie. Zawsze ubierała się skromnie i ubogo. Pomimo 

iż nauka przychodziła jej łatwo, nie wynosiła się z tego powodu. Przeciwnie, chętnie pomagała innym, słabszym od siebie w nauce  

 

 

STACJA V - Szymon Cyrynejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi 

Panie Jezu, nikt nie odważył się pomóc Ci. Dopiero przymuszono pewnego człowieka, który akurat przechodził tamtą drogą. Jak to śmiesznie brzmi- 
przymuszono. Tobie, który jesteś Panem nas wszystkich. Jednak Ty, o Panie dajesz człowiekowi tę możliwość aby pomóc Ci obecnemu w biednym człowieku. 
Biednym nie tylko z powodu braku środków materialnych, ale także z powodu niemożności bycia kimś dla kogoś, z powodu samotności, ciężaru fizycznego i 

moralnego ubóstwa.  

Blask człowieka!. Blask, który świeci by innym rozjaśniać drogę. Karolina dobrze to rozumiała. Chętnie odwiedzała osoby starsze, chorych i samotnych. W nich to 
b o w i e m  ż y j e  J e z u s . 
Spraw Jezu byśmy umieli z radością nie tylko na ustach, ale także w sercu zauważać Ciebie w drugim człowieku i byśmy umieli Ci pomóc.  

 

 

STACJA VI - Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi 

Panie Jezu choć cierpisz ogromnie, jednak mimo tego straszliwego bólu nigdy nie zapominasz o człowieku. Twe bowiem serce, ciche i pokorne było przepełnione 
myślą o potrzebach Twoich braci. Odbijając swoją twarz na chuście Weroniki zostawiłeś nam jeszcze jeden dowód Twojej nieskończonej miłości. Pragniesz aby 

każdy zbliżył się do Ciebie na ile to tylko możliwe byś mógł odcisnąć w nas swe oblicze.  

Karolina Kózkówna lubiła się modlić. Nie skrywała tego. Mówiła dzieciom o Panu Bogu, przygotowywała je do Pierwszej Komunii Świętej. Pomagała proboszczowi 

w urządzaniu nowej parafii w Zabawie. Jej śpiew pieśni religijnych przy pasieniu był słyszany z daleka. Naucz nas tego Karolino!. 

 

STACJA VII - Pan Jezus upada po raz drugi 

Panie Jezu znów upadasz pod ciężarem krzyża. Jesteś poniżany i wzgardzony. Ty jednak chętnie to poniżenie przyjmujesz, nie krzyczysz, nie mówisz, że Ci 

ciężko.  

Spraw Jezu byśmy świadomi swoich grzechów umieli z nich powstawać i budować na nowo Twe królestwo w nas.  

 

STACJA VIII - Pan Jezus upomina płaczące niewiasty 

Panie Jezu na Twej drodze stają kobiety jerozolimskie. W ogromie swej dobroci i litości zatrzymujesz się nad nimi, kierujesz spojrzenie swych najświętszych oczu 

i wypowiadasz słowa pełne miłości i troski; "Córki jerozolimskie nie płaczcie nade Mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi." 

Bł. Karolina lubiła często powtarzać - "wolę być taką, jaką jestem". Jej życiową postawę przenikała naturalność i prostolinijność. Zawsze była taka sama, nigdy nie 

udawała. 

 

STACJA IX - Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem 

Panie Jezu czy aż tak ciężkie są nasze grzechy?. Upadasz pod ciężarem naszego zaparcia się Ciebie, naszej ludzkiej pychy, braku serca i współczucia. Ty Panie 
jednak powstajesz, dźwigasz się bo tak bardzo nas umiłowałeś. "Do końca nas umiłowałeś". A my ludzie nie mamy czasami czasu dla Ciebie, nie mamy czasu by 

dostrzec Ciebie w ludziach powalonych, zgnębionych i biednych.  

Karolino dopomóż nam aby serca nasze, chociaż małe, jednak najwspanialsze miały oczy najwytrwalsze i abyśmy tymi oczami umieli zauważyć tych ludzi 

biednych i pomagali im podnieść się z upadku.  

 

STACJA X - Pan Jezus z szat obnażony 

Panie Jezu patrzysz na nas spod zalanego krwią czoła. Widzisz nas upadłych wskutek grzechu. Nie!. Nie, Panie Jezu już Cię nie chcę krzywdzić. Obdarłem Cię z 

szat i wystawiłem na pośmiewisko. Obdzieramy innych z godności, z dobrego imienia chcąc przez chwilę poczuć się lepiej. 

Panie, a czy ja nie krzywdzę Cię przez grzech nieczystości?. Czy moje myśli, słowa i uczynki są godne aby być Twoim uczniem?. Czy nie jestem jak Ci żołnierze, 

którzy zdarli z Ciebie szatę okrywającą Twe zbolałe ciało?. Czy rozumiem cnotę czystości, którą Ty Panie tak bardzo miłujesz?. 

 

STACJA XI - Pan Jezus do krzyża przybity 

Panie, gdy patrzę na krzyż to lękam się go. Boję się cierpienia które przychodzi, boję się ofiary, która kosztuje. 

Karolina nie lękała się krzyża, nie uciekała od niego. Pragnęła być we wszystkim do Ciebie, Jezu, podobna. Pragnęła być świętą i konsekwentnie do tego dążyła 

stając się coraz lepszą i ukazując wszystkim sens i wartość krzyża. Mimo swego młodego wieku zadziwiała mądrością, ale nie tą ziemską, ale tą z nieba. Dzięki 

czemu?. Jaka siła wskazywała jej właściwą drogę?. To krzyż!. To jego zbawcza moc, która promieniowała do jej młodego, mądrego serca.  

 

STACJA XII - Pan Jezus na krzyżu umiera 

"Wykonało się". To była chwila na którą czekali oprawcy i złoczyńcy Jezusa. Już nic nie zrobisz- myśleli sobie. To jest już koniec. Bóg- człowiek umiera. Umiera 

na krzyżu. Błogosławiona śmierć. Śmierć, która przyniosła życie.  

 

STACJA XIII  - Pan Jezus z krzyża zdjęty 

Panie Jezu zdjęto już Twoje zbolałe ciało, które okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Już nie cierpisz, ale inni cierpią, którzy Cię dotykają i oglądają Twe straszliwe 

rany. Boleją nad Tobą, płaczą i zawodzą. Płacz miesza się z cierpieniem. 

STACJA XIV - Pan Jezus do grobu złożony 

Ta ostatnia stacja przypomina nam, że słudzy Boży- do których Karolina należała- nigdy nie przemijają. Że tak naprawdę opłaca się być tylko świętym. Święci 

u c z ą  n a s ,  ż e  w i e r n o ś ć  B o g u  i  J e g o  p r z y k a z a n i o m  c z y n i  n a s  w o l n y m i  i  p r a w d z i w i e  s z c z ę ś l i w y m i . 

Panie chcę być świętym. Tu i teraz chcę Ci powiedzieć, że oddaję Ci całe moje życie. Prowadź mnie, a nie zbłądzę. Wlej w me serce miłość prawdziwą, która stanie 

się sensem i siłą mojego życia. Daj bym wzorem błogosławionej Karoliny zasłużył na miano i radość świętego. 
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