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Nowa patronka młodzieży polskiej

Patronem roku liturgicznego 2013/2014 została bł. 
Karolina Kózkówna. Ma to związek z przypadającą na 
dzień 18 listopada 2014 roku setną  rocznicą jej męczeń-
skiej śmierci. W odnoszącym się do tych wydarzeń liście 
pasterskim Biskupa Tarnowskiego, Andrzeja Jeża, czyta-
my następujący komunikat: ”Podczas październikowe-
go Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
zwróciłem się do księży biskupów z  propozycją, aby 
bł. Karolinę Kózkównę obwołać – obok św. Stanisława 
Kostki – Patronką młodzieży polskiej. Propozycja ta 
została przyjęta przez Episkopat Polski. Decyzję tę musi 
jeszcze zatwierdzić watykańska Kongregacja ds. Kultu 
i Dyscypliny Sakramentów. W dobie szerzącej się ide-
ologii gender, postać Błogosławionej Dziewczyny obok 
Świętego Młodzieńca, będzie miała z  pewnością bar-
dzo pozytywny wpływ na kształtowanie się zdrowych 
postaw u młodego pokolenia Polaków. Bł. Karolina bę-
dzie naturalnym – kobiecym „dopełnieniem” Patrona 
polskiej młodzieży.[…] Niech osoba bł. Karoliny, przez 
którą Bóg ciągle do nas przemawia, pomoże nam na 
nowo odkrywać wartość i  piękno naszej wiary oraz 
żyć jej pełnią na co dzień”. Postać bł. Karoliny nie-
odzownie kojarzona jest z  czystością i  niewinnością, 
ponieważ oddziaływają na nas bardzo silnie wizerun-
ki Kózkówny przedstawiające młodziutką dziewczynę  
w białej sukience w towarzystwie białej lilii. Ale jej mę-
czeńska śmierć w obronie cnoty jest jedynie dopełnie-
niem niezwykle pobożnego życia oraz zauważalnym 
dla otoczenia dowodem głębokiej wiary w Boga.

Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 r. 
w prostej, wielodzietnej rodzinie w podtarnowskiej wsi 
Wał-Ruda. Dorastała w atmosferze żywej wiary, o któ-
rą w domu troszczyli się rodzice. Od najmłodszych lat 
pielęgnowała codzienną modlitwę, uczestniczyła w co-
dziennych Mszach świętych, często przystępowała do 
sakramentów. 

Jej dom rodzinny był miejscem spotkań w gronie 
rodziny oraz sąsiadów, podczas których oddawano się 
lekturze katolickiej prasy, żywotów świętych oraz Pisma 
Świętego. Karolina była osobą pracowitą i bezwzględ-
nie posłuszną rodzicom. Mimo młodego wieku działa-
ła aktywne na rzecz społeczności lokalnej. Pomagając 
w  prywatnej bibliotece wuja Franciszka, umożliwiała 
dorosłym dostęp do wiedzy. Katechizowała ponadto 
własne rodzeństwo oraz okoliczne dzieci. Posługiwała 
przy chorych, umierających przygotowywała do 
Wiatyku. W swojej parafii była członkiem Towarzystwa 
Wstrzemięźliwości oraz Apostolstwa Modlitwy 
i  Arcybractwa Wiecznej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Świadkowie jej życia zeznawali, że była 
dziewczyną niezwykle wrażliwą, zarówno na otrzy-
mane dobro, jak i  własne niepowodzenia. Niezwykła 
subtelność nie pozwalała jej na uczestniczenie w  nie-
przyzwoitych rozmowach rówieśników. Wyróżniała się 
w środowisku dojrzałością, a mimo to nie traciła swe-
go naturalnego, dziewczęcego uroku. Mimo młodego 
wieku postawą życiową zaskarbiła sobie powszechny 
szacunek i  podziw, zarówno wśród rówieśników jak 
i starszych mieszkańców Wał-Rudy. Krótki, bo trwają-



3

cy niespełna 16 lat żywot bł. Karoliny był inspiracją dla 
jej rówieśników. Inspiruje także młodzież współczesną, 
nie tylko do zachowania czystości przedmałżeńskiej, 
ale również do propagowania zwyczajnej moralności 
i codziennego życia w zgodzie z nauczaniem Chrystusa.

Dla lepsze-
go zrozumienia 
heroizmu,  ja-
kim wykazała 
się błogosławio-
na w obronie 
swojej czystości, 
należy poznać 
szczegóły śmier-
ci bł. Karoliny. 
Miała ona miej-
sce 18 listopada 
1914r, drugie-
go dnia pobytu 
wojsk rosyjskich 
w  Wał-Rudzie. 
Rankiem do jej 
domu rodzinne-

go przybył uzbrojony żołnierz. Obojętny na gościnne 
przyjęcie przez ojca Karoliny, nakazał im prowadzić 
się, rzekomo do komendanta. Wkrótce po wejściu 
do lasu, grożąc ojcu bronią, rozkazał mu powrót do 
domu. Osamotniona i  zastraszona Karolina, świa-
doma niegodziwych intencji żołnierza, wyrwała się  
i  rozpoczęła dramatyczną ucieczkę. Pogoń za dziew-
czyną trwała około 1 kilometra. Dalszy przebieg 
zdarzeń odtworzono na podstawie oględzin miejsca 
zbrodni i ciała.  Rozwścieczony napastnik ostatecznie 
wyciągnął kozacką szablę i zadał jej cios w tył głowy. 
Kolejne uderzenie bł. Karolina przyjęła zwrócona 
twarzą w stronę żołnierza i złapała ostrze ręką, tracąc 
przy tym palce. Ostatni, szósty z kolei cios, przebił jej 
aortę oraz tchawicę. 

Ciało męczennicy odnaleziono przypadkowo do-
piero po dwóch tygodniach od jej śmierci. Podczas ich 
oględzin dopatrzono się licznych ran ciętych, jej nogi 
okaleczone zostały przez ostre ciernie, potwierdzono 
z  całą pewnością, iż jej dziewictwo nie zostało naru-
szone. Dziś bł. Karolina stanowi wzór dla osób zrze-
szonych w  Katolickim Stowarzyszeniu Młodych oraz 
członków Ruchu Czystych Serc. Kult bł. Karoliny roz-
szerza się na cały świat. Do Sanktuarium w  Zabawie 
co roku przybywa tysiące pielgrzymów. W  Drodze 
Krzyżowej śladami ucieczki błogosławionej, odprawia-
nej 18-go dnia każdego miesiąca, uczestniczy nawet do 

5 tys. ludzi. Corocznie, na zakończenie rekolekcji RCS, 
ok. 300 osób składa przyrzeczenie trwania w czystości 
przedmałżeńskiej, wielu młodych ludzi przyjmuje tak-
że „pierścień" bł. Karoliny. 

W  homilii wygłoszonej w  czasie Mszy św. beaty-
fikacyjnej Jan Paweł II odnosząc się do czytanego 
w  ewangelii „Kazania na górze” tak podsumowywał 
żywot Karoliny Kózkówny:„Czyż święci są po to, ażeby 
zawstydzać? Tak. Mogą być i  po to. Czasem koniecz-
ny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka 
w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub od-
kryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny 
jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta mło-
dziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj 
będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmier-
cią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców 
i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet.

Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludz-
kiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym 
świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode 
ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie 
to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek 
ma osiągnąć w  Bogu wiecznym i  żywym, osiągnąć 
przez Chrystusa.[…] Żyła z tą świadomością i dojrze-
wała w niej. Z tą świadomością oddała wreszcie swoje 
młode życie, kiedy trzeba było je oddać, aby obronić 
swą kobiecą godność. Aby obronić godność polskiej, 
chłopskiej dziewczyny. „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądają” (por. Mt 5, 8).”.

oprac. B. M. STAL
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Tylko trzeba wytrwać w miłości, kochać Jezusa…

D. Bębenek: Trudno uwie-
rzyć, że ostatnie cztery lata 
minęły tak szybko. Przez ten 
czas mogliśmy, jako wspólno-
ta parafialna, czerpać wiele 
rad i wskazówek z  nauk, ja-
kie Ksiądz do nas kierował. 
Mogliśmy uczyć się, jak zawie-
rzać i  oddawać się Bogu oraz 
jak prosić Ducha Świętego o ro-

zeznanie i światłość umysłu. Myślę, że w pamięci wier-
nych pozostaną te cztery lata, jako czas łaski otwarcia 
się na Słowo Boże, ale także czujności wobec zagrożeń 
współczesnego świata. To taka bardzo ogólna myśl, która 
dzisiaj, w  przeddzień pożegnania Księdza, pojawia się 
pewnie w sercach wielu parafian. Czy i Ksiądz zechciał-
by pokusić się o podsumowanie tych kilku lat? Czy jest 
coś, co w ciągu tego okresu szczególnie utkwiło Księdzu 
w pamięci?

Ks. Paweł Pająk: Przede wszystkim wielkie działa-
nie Bożej łaski i coś czego się nie spodziewałem, bo Pan 
Bóg zawsze nas zaskakuje i to w sposób pozytywny, jak-
by to powiedzieć, jeżeli się wchodzi z  relację z  Jezusem 
i  współpracuje z  Jego planem to Pan Bóg coraz głębiej 
wprowadza nas w swoje tajemnice. Czyli tak naprawdę 
nie chodzi o to, co inni skorzystali, czy co ja skorzystałem 
i mogłem się dzielić z innymi. To jest takie moje odczucie 
teraz. Odbieram mój pobyt w tej parafii jako wielką łaskę 
dla mnie i cieszę się niezmiernie i wielbię Boga za to, że 
mogłem tu być.

D. Bębenek: W naszej parafii był Ksiądz nie tylko 
katechetą, ale wikariuszem. Co dawało najwięcej rado-
ści, a co było najtrudniejsze?

Ks. Paweł Pająk: Najważniejszą rzeczą w  posłu-
dze kapłańskiej są sakramenty święte i  Słowo Boże. 
Największa łaska, którą mam, łaska, która jest także da-
rem, to spowiedź święta. Wszystko co widziałem, nawró-
cenia ludzi, którym towarzyszyłem i to, co Pan Bóg zrobił 
w tych ludziach na moich oczach to jest wielka tajemnica 
między Panem Bogiem a mną. Ale dla mnie jest to rów-
nież źródło wielkiej radości. Kolejną ważną rzeczą jest 
to, że Pan Bóg poprowadził dzieci ku określonej wspólno-
cie modlitewnej – grupie modlitwy dzieci, jaką zatwier-
dził biskup. Jest ona pewnym znakiem i darem dla nas 
wszystkich, dla mnie osobiście, dla tej parafii, a może dla 

Wywiad z ks. Pawłem Pająkiem – obejmującym od 1 lipca probostwo w Olszance

całego świata. Modlitwa ma wielką moc. Dzieci poko-
chały Jezusa i modlą się. W ten sposób pomagają Matce 
Bożej. A trudności są zawsze, są wpisane w każde dzieło 
Boże. To jest rzecz normalna i zwyczajna, bo trudności 
są potwierdzeniem planów Bożych.

 D. Bębenek: Wśród wielu błogosławionych dzieł, 
które udało się Księdzu zainicjować i  tworzyć, jest nie-
wątpliwie wspomniana grupa modlitewna dzieci. Trudno 
w kilku słowach opisać radość, gotowość i  zaangażowa-
nie dzieci przybywających do kościoła co miesiąc na swo-
ją adorację. Trudno też wyobrazić sobie, że nie będzie 
kontynuacji tych spotkań.

Ks. Paweł Pająk: Będą kontynuacje. Ks. Prałat wy-
raził zgodę, że w  każdą ostatnią niedzielę odbywać się 
będą te adoracje. Nowy ksiądz przejmie moje zadanie, 
ponieważ ta grupa ma dekret księdza biskupa. Jest ona 
zatem przyporządkowana do naszej parafii i  każdemu 
mojemu następcy zostanie powierzona. Pan Bóg z pew-
nością go wyposaży w  odpowiednie dary, aby tę grupę 
poprowadzić. Bo to nie jest moje dzieło, ale dzieło Boże 
i Pan Bóg sam się o nie troszczy. Chociaż trudno się rozstać 
z tymi dzieciakami, które się kocha i które mnie kochają. 
Tworzą się ludzkie relacje. Taki jest jednak los kapłański. 
Raz się jest tutaj, a raz gdzie indziej. Muszę powiedzieć, 
że nie miałem też czasu na nostalgię. Dostałem tylko 
dwa tygodnie na przejęcie parafii, a w międzyczasie po-
jechałem na rekolekcje prowadzone w Wambierzycach, 
w diecezji świdnickiej, na których Pan Bóg pokazał mi, 
że ja sobie nie wyobrażam życia bez tych dzieci oraz bez 
grupy modlitwy wstawienniczej. Myślę, że Pan Bóg to 
jakoś uzdrowił i mam tę wewnętrzną wolność – jest to 
dzieło Boże, więc czuję, że będę mógł je oddać Jezusowi. 
Wierzę, że On się tym zajmie. 

D. Bębenek: A  czy mogę poprosić Księdza o  jakąś 
jedną, chciałoby się powiedzieć „złotą” myśl na przy-
szłość właśnie dla tych najmłodszych?

Ks. Paweł Pająk: Wytrwajcie w  postanowieniach. 
Będzie to trudne. Do zobowiązań tej grupy należą: no-
szenie medalika, modlitwa Aktem Zawierzenia i  jedna 
Msza Św. w  ciągu tygodnia, oprócz niedzieli. Nie sztu-
ką jest coś zacząć, zafascynować się emocjonalnie, ale 
trwać. Jeżeli będzie wytrwałość – będą owoce. Dzieci 
naprawdę przyczynią się do wielu dobrych rzeczy, może 
uratują świat, uratują Polskę. Maryja zawsze wybierała 
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dzieci, bo Maryja potrzebuje pomocy dzieci. Chcę tylko 
powiedzieć jedno, żeby dzieci kochały Jezusa i wytrwały 
w swoim postanowieniu.

D. Bębenek: Wracając jednak do przeszłości, pamię-
tam słowa, które wypowiedział Ksiądz na początku pra-
cy w  naszej parafii: „Nie mam planów na przyszłość. 
Pan Bóg planuje, mnie pozostaje Mu zaufać. Ja się 
daję Mu do dyspozycji.” Zatem Pan Bóg zaplanował dla 
Księdza zmianę parafii i jednocześnie objęcie probostwa. 
Jak przyjmuje Ksiądz tę decyzję?

Ks. Paweł Pająk: To, że otrzymałem tę parafię, 
jest dla mnie Bożym znakiem. Dzieło Pomocników 
Maryi zaczęło się w  przedziwny sposób. Przyjechała 
do mnie pewna osoba do spowiedzi z  Instytutu Kard. 
Wyszyńskiego. Udaliśmy się na nową Drogę Krzyżową 
i  ona była zachwycona myślami Kard. Wyszyńskiego. 
Podczas wspólnych rozważań powiedziałem jej, że 
chciałbym założyć grupę modlitewną dzieci. Ona za-
sugerowała, żeby to byli Pomocnicy Maryi w  duchu 
Kardynała Wyszyńskiego, wg jego statutu. I tak się sta-
ło. Teraz idę do parafii Matki Bożej Królowej Polski. 
To jest ewidentny znak dla mnie. I jeszcze wiele innych 
znaków spostrzegam, które wskazują na określony Boży 
plan. Chciałbym, aby dzieci w mojej nowej parafii też 
były Pomocnikami Maryi. Tyle chcę, a resztę zostawiam 
Panu Bogu.

D. Bębenek: Proboszcz w  parafii jest jak kapi-
tan na okręcie. To on kieruje łodzią. Nie będę pytała 
Księdza o plany na przyszłość, ale raczej o wizję swo-
jego nowego posłannictwa. Na szczegóły pewnie za 
wcześnie, ale przypuszczam, że ogólny kształt powoli 
się rysuje. 

Ks. Paweł Pająk: Bycie proboszcze 
to jest odpowiedzialność przed Bogiem 
za dusze nieśmiertelne. Jedyna prosta 
zasada: Bóg powierza mi swoje dzieci. 
Daje mi dary, charyzmaty i łaski i mam 
sprawić, aby wszyscy byli w niebie. Mam 
ratować tych, którzy są zagubieni. To jest 
priorytet, a resztą się Pan Bóg zajmie.

D. Bębenek: Pożegnania nigdy nie 
są przyjemne, zwłaszcza, gdy żegna 
się kogoś cenionego i  lubianego. Mam 
jednak nadzieję, że nasze pożegnanie 
z  Księdzem, czy pożegnanie Księdza 
z  naszą parafią będzie miało charak-
ter bardziej formalny niż rzeczywisty. 
Wszak Olszanka leży blisko Nowego 
Sącza i różne okazje będą sprzyjać po-
nownym spotkaniom. 

Ks. Paweł Pająk: Myślę, że na pewno. Ksiądz Prałat 
wyraził zgodę na  to, żeby przyjechać do kina. Wstępnie 
założyłem, że z  nowymi parafianami przyjadę tutaj. 
Myślę, że jeżeli dzieci będą się modlić, to stworzymy ja-
kąś wspólnotę tych dzieci, aby się mogły poznać. To są 
moje marzenia.

D. Bębenek: Dziękując Bogu za czas obecności 
Księdza w naszej parafii, na koniec tej rozmowy chcia-
łabym w imieniu wszystkich parafian życzyć, aby kolejne 
lat duszpasterzowania były przepełnione Bożą światło-
ścią, miłością i błogosławieństwem. Niech Dobry Pasterz 
daje Księdzu ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których 
stawia na drodze kapłańskiego powołania. 

Ks. Paweł Pająk: Amen. Dziękuję bardzo. Wiem, że 
Pan Bóg tę parafię wybrał w  szczególny sposób.  I dzi-
siaj czuję pewne błogosławieństwo, Boże błogosławień-
stwo dla tej parafii. Tylko trzeba wytrwać w miłości, ko-
chać Jezusa, żyć Słowem Bożym, a On będzie prowadził 
wszystko.
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Jednym z zadań „Ochronki” jest pomoc rodzinie. 
Od wielu lat ten dzień był uroczyście obchodzony. 
W  tym roku szkolnym w  programie wychowawczym 
był szczególnie uroczyście obchodzony, bowiem ku 
radości Polaków Patronem Rodzin na całym świecie 
został Jan Paweł II. Nim został papieżem nosił imię 
Karol Józef Wojtyła. Jego ulubionym patronem był św. 
Józef i w każdą środę od najdawniejszych lat odmawiał 
litanię do świętego Józefa opiekuna Kościoła, rodzin 
i dobrej śmierci. Na okazję kanonizacji św. Jana Pawła 
II został zmodernizowany tzw. „Dolny Kościół”. Teraz 
powstała sala teatralno-kinowa im. Św. Józefa. Dobrze 
wiemy, że namiestnik Chrystusa Jan Paweł II bardzo 
interesował się sztuką i to zaangażowało go jako aktora 
w Teatrze Rapsodycznym. Będąc w swoim rodzinnym 
mieście, Wadowicach, wspominał szkolny teatr i  wy-
mieniał z imienia swoje koleżanki i kolegów. Chodziło 

o ”Antygonę” Sofoklesa. Kaplica Św. Józefa przypisana 
jest „Ochronce”. Dzieci mogły swoje umiejętności ak-
torskie wypowiedzieć przed rodzicami przy blasku te-
atralnego oświetlenia. W 1999 r. Św. Jan Paweł II napisał 
list do artystów, a jedno zdanie brzmi: „Śpiew pozwala 
przeżyć wiarę jako żywiołową radość i miłość.” Dzieci 
tą wiarę i  miłość do rodziców pokazywały przy pięk-
nych dekoracjach, bajkach i  życzyli mamom i  tatom 
dużo radości z  ich pierwszego stopnia edukacji, którą 
pobierały w „Ochronce”. Otrzymywały za to dużo braw, 
a na sali panowała atmosfera podniosłej radości. Święty 
Janie Pawle wypraszaj potrzebne łaski każdej rodzinie. 
„Komunia osób, która stoi u początku rodziny jest jako 
miłość małżeńska. Dopełnia się poprzez wychowanie 
i rozprzestrzenia się na dzieci.” /z listu do rodzin/

Ks. Józef Janas

Dzień Rodziny w Ochronce

Znany poeta polski 
Adam Asnyk powiedział 
wyjątkowo ważne słowa 
dla naszego narodu: „Nie 
niszczcie przeszłości oł-
tarzy”. Tradycje religijne i 
narodowe są święte i po-
winny być przekazywane 
z pokolenia na pokolenia. 

W tym roku wyjąt-
kowo barwnie wyglą-
dał kościół w Niedzielę 
Palmową. Palmy były 
przeróżne. Od miniatur 
do sufitu. Jury musiało 
wiele się napracować, aby 
„wyłowić" najpiękniej-
sze palmy: pochłaniające 
wiele czasu i umiejętno-
ści artystycznych przy ich 
robieniu. Dzieci otrzy-
mywały nagrody, obrazki 
jako pamiątkę z tego dnia.

Ostatecznie jury po-
stanowiło przyznać na-
grody:

„Nie niszczcie przeszłości ołtarzy”
I miejsce:

Stawiarski Szymon i Paweł
Dziedzic Jan
Zając Angelika i Szymon

II miejsce:
Popiela Paulina
Leśniak Szymon
Plata Dawid i Maksymilian

III miejsce:
Bargiel Julia i Arkadiusz
Piksa Dominik
Ruchała Karolina i Jakub

Wyróżnienia:
Biskupska Gabriela i Małgorzata
Raźny Jakub
Sobczak Anna
Radom Marcin.

Dziękujemy rodzicom. Składamy 
serdeczne „Bóg zapłać” za kultywowa-
nie tradycji.

Ks. Józef Janas
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Niewiele wiadomo o  świętym Józefie. Głównymi 
źródłami wiedzy są Ewangelie, ale mówią o  nim tak-
że niektóre apokryfy np. Protoewangelia Jakuba, 
Ewangelia Tomasza, Historia Józefa Cieśli. 

E w a n g e l i e 
wg św. Mateusza 
i wg św. Łukasza 
p o d a j ą  d w a 
różne rodowo-
dy Jezusa; we-
dług obu Józef 
w y w o d z i ł  s i ę 
z  rodu króla 
Dawida z  po-
k o l e n i a  Ju d y. 
Według trady-
c j i  katol ickiej 
Mateusz (rozdz. 
1) podaje rodo-
wód św. Józefa, 
a Łukasz (rozdz. 
3 )  r o d o w ó d 
Maryi. Po za-
ślubinach Matki 

(Jezusa), Maryi, z  Józefem, wpierw nim zamieszka-
li razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego (Mt 1,18). Józef chciał potajemnie oddalić 
Maryję, ponieważ wiedział, że nie jest ojcem dziec-
ka, jednak we śnie otrzymał nakaz, aby przyjąć ją do 
siebie. Nadał mającemu się narodzić chłopcu imię 
Jezus. Według żydowskiego prawa ojciec dziec-
ka mógł nadać mu imię – czynność ta była uzna-
niem dziecka za swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, 
ale przed ludźmi uczynił to Józef i  on jest uważa-
ny za ziemskiego ojca przez współziomków (czyż 
nie jest On sy-
nem cieśli?  Mt 
1 3 , 5 5 ) .  J ó z e f 
przyjął Maryję 
do swego domu 
w  N a z a r e c i e . 
Z a n i m  j e s z -
cze urodził się 
Jezus ,  ukazało 
się zarządzenie 
Cezara Augusta 
o spisie ludności. 

Patroni Rodzin - św. Józef i św. Jan Paweł II
Każdy mieszkaniec spisywany był w miejscu swego 
urodzenia, więc Józef udał się z  rodziną w  podróż 
do judzkiego Betlejem, skąd pochodził (Łk 2,1nn). 
Gdy dotarli na miejsce, Maryja urodziła Jezusa 
i położyła w żłobie, nie było bowiem dla nich miej-
sca w gospodzie. Św. Józef był świadkiem pokłonu 
pasterzy nowo narodzonemu dziecięciu. Po ośmiu 
dniach obrzezano dziecię, a  potem zaniesiono do 
Jerozolimy, by przedstawić je Panu i  złożyć ofiarę 
wykupującą. Złożyli ofiarę ubogich – parę synogar-
lic lub dwa gołębie, co by wskazywało, że nie byli 
zamożni. Mateusz (Mt 2) zrelacjonował pokłon mę-
drców ze Wschodu w Betlejem. Nie wiadomo, ile lat 
miał wówczas Jezus. Józef we śnie otrzymał nakaz 
natychmiastowego udania się do Egiptu, by ochro-
nić życie Jezusa. Powrócili dopiero po ponownym 
śnie Józefa, który dowiedział się, że Herod nie żyje. 
Osiedli w  Nazarecie w  Galilei. Łukasz wspomniał 
jeszcze Józefa, gdy dwunastoletni Jezus zagubił się 
podczas pierwszej pielgrzymki do Jerozolimy (Łk 
2,42). Później ewangelie o nim milczą.

W  Naszej parafii znajduje się obraz św. Józefa 
namalowany przez znanego malarza Bolesława 
Barbackiego zastrzelonego w pobliskich Biegonicach 
w lesie dąbrowskim. Obraz został ufundowany przez 
gen. Józefa Gizę urodzonego w  Dąbrówce Polskiej, 
który przyjął chrzest w Parafii św. Rocha. Także nasz 
Proboszcz ks. prałat Janas nosi imię Józef i w nowym 
kościele Trójcy Przenajświętszej znajduje się lipo-
wa rzeźba św. Józefa wyrzeźbiona także przez Józefa 
Ruchałę, miejscowego artystę – syna także Józefa 
Ruchały - stolarza. Jest to zawód św. Józefa opiekuna 
św. Rodziny.

Nasz Ojciec święty Karol Wojtyła jest także patro-
nem Rodzin. W Kaliszu koronowany obraz św. Józefa 
patrona Rodzin. 

Sanktuarium 
św. Józefa w  Ka-
l i s z u  n a z y w a -
ne jest polskim 
Nazaretem.

Jan M. Ruchała
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Dnia 7 czerwca w  Starym Sączu przy 
Ołtarzu Papieskim spotkanie miała cała mło-
dzież, która w  tym roku przyjęła sakrament 
bierzmowania i  która obchodziła pierwszą 
rocznicę tego wydarzenia.

   
Było naprawdę interesująco. O  godzinie 

10.15 koncert dał zespół klerycki Bethesda. 
Ich wykonania religijnych piosenek były ory-
ginalne i melodyjne, a przy tym napawały na-
dzieją i miłością. Poskakaliśmy i pobawiliśmy 
się: wspaniałe rozpoczęcie dnia.

Nadszedł czas na Mszę Świętą. Prze-
wodniczył jej sam ksiądz biskup Andrzej Jeż. 
Nie była to zwykła msza, wręcz przeciwnie. 
Dzięki oprawie muzycznej zespołu mło-
dzieżowego, otwartej przestrzeni, świeżemu 
powietrzu, obecności Biskupa, jego wzru-
szającemu i  interesującemu kazaniu oraz 
okolicznościom (podziękowanie za sakra-
ment bierzmowania) ta msza była wyjątkowa 
i  niepowtarzalna. Dało się czuć wspólnotę, 
bliskość ludzi zgromadzonych przy Ołtarzu, 
można było się przekonać, że nie jest się sa-
memu na świecie - mamy bliźniego, Boga, 
Maryję i Jezusa.

Po mszy i  poczęstunku mogliśmy 
znowu pobawić się na koncercie. Zespół 
Porozumienie przyjechał z daleka, poświę-
cił wiele, by z nami być. Członkowie grupy 
dawali świadectwo swojego życia, co zmu-
szało do zastanowienia się nad naszą wła-
sną postawą. To także był cudowny, głęboki 
koncert. 

Przez cały czas dopisywała nam pogoda - 
było pięknie, słonecznie i ciepło. 

Słowa, które najbardziej utkwiły mi w pa-
mięci, to słowa porównania księdza biskupa: 
tak jak nieskończona jest przestrzeń wokół 
nas, tak nieskończone są nasze możliwości 
i zasięg głoszenia prawd wiary i Słowa Bożego. 
Bardzo mi się to spodobało. 

Myślę, że warto było tam pojechać. Mimo 
że była to sobota, nie uważam, abym zmarno-
wała czas. Ten, kto nie był - niech żałuje .
       
    Agata Wójsik

Gimnazjaliści potrafią dziękować…
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Dnia 21 czerwca młodzież i dzieci z grup parafial-
nych – w  liczbie 50 osób wraz z księdzem i siostrami 
wybrali się do Zabawy. Odwiedzili rodzinny dom bł. 
Karoliny, parafialny kościół, w  którym przeżyli mszę 
świętą. Karolina Kózka urodziła się 2 sierpnia 1898 we 
wsi Wał-Ruda koło Radłowa. 

kult męczeństwa i świętości. 18 listopada 1917, na po-
lecenie biskupa Leona Wałęgi, dokonano przeniesienia 
zwłok Karoliny z miejsca jej pochówku do specjalnego 
grobowca położonego w pobliżu kościoła parafialnego 
w Zabawie. Starania kolejnych biskupów tarnowskich: 
Jana Stepy i Jerzego Ablewicza zainicjowały proces be-
atyfikacyjny, rozpoczęty ostatecznie w 1965. 30 czerw-
ca 1986 został przyjęty dekret o męczeństwie Karoliny. 
Podczas wizyty w  Tarnowie, 10 czerwca 1987, papież 
Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas uroczy-
stej mszy świętej. Z okazji 15 rocznicy wyniesienia jej 
na ołtarze, biskup tarnowski Wiktor Skworc, ustano-
wił kościół parafialny w Zabawie Sanktuarium błogo-
sławionej, gdzie spoczywa ona obecnie pod ołtarzem 
głównym. 

Pochodziła z  ubogiej, chłopskiej rodziny; była 
czwartym z jedenaściorga dzieci. Angażowała się w ży-
cie parafialne, gdzie należała do Apostolstwa Modlitwy 
i  była zelatorką Koła Żywego Różańca. Była apostoł-
ką kultu Najświętszego Sakramentu i  Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przez Komunię św. wynagradzającą. 
Pomagała także w prowadzeniu wiejskiej świetlicy i bi-
blioteki. 

Została zamordowana, jako 16-latka, 18 listopada 
1914, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskie-
go żołnierza na początku I  wojny światowej. Zmarła 
na skutek wykrwawienia spowodowanego przecięciem 
szablą arterii szyjnej. Ciało Karoliny odnaleziono do-
piero 4 grudnia. W pogrzebie, który odbył się 6 grud-
nia wzięło udział około 3 tysięcy osób. Zmarłą otoczył 

Została patronką Ruchu Czystych Serc oraz 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz patron-
ką diecezji rzeszowskiej. Każdego 10 dnia miesiąca 
w Sanktuarium w Zabawie odprawiana jest msza świę-
ta w intencji jej kanonizacji, natomiast każdego 18 dnia 
miesiąca odprawiana jest Droga Krzyżowa szlakiem jej 
męczeństwa.

Magda Ziaja 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Karolina_K%C3%B3zka - cite_note-2
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26 kwietnia 2014 roku młodzież z naszej parafii spo-
tkała się pod kościołem skąd wyjechaliśmy do Jurkowa 
k. Dobrej. Mieliśmy w  planach wyjść na Łopień (951 
m. n.p.m.) - jeden ze szczytów Beskidu Wyspowego - 
szlakiem św. Jana Pawła II. Było to nasze przygotowanie 
przed kanonizacją.

Na początku nie padało, niebo było zachmurzone, 
ale myśleliśmy, że wytrzyma.  Kiedy wysiedliśmy z au-
tobusu lekko padał deszcz. Jednak nie zniechęciło to 
nas. Zaopatrzeni w parasole zaczęliśmy wychodzić na 
górę tym „łagodniejszym szlakiem”. 

Jednak ten „łagodniejszy szlak” okazał się miejsca-
mi dość stromy. 

Pomimo opadających sił nie poddaliśmy się i zdo-
byliśmy „szczyt”, gdzie przy ołtarzu polowym (ufundo-

Zdobywamy szczyty!
wanym przez mieszkańców Jurkowa na pamiątkę be-
atyfikacji Jana Pawła II) ks. Piotr odprawił  Msze Świętą. 

Po Mszy nadszedł czas na naładowanie energii. 
Na szczęście pogoda się ustabilizowała. Zaczęło nawet 

lekko świecić słońce. Rozpaliliśmy ognisko i  upiekli-
śmy kiełbaski.

Potem  było trochę ruchu w tańcu i zabawach  i za-
częliśmy wracać z powrotem. Wracaliśmy szlakiem Jana 
Pawła II, który jak się okazało był bardziej stromy niż ten, 
którym wychodziliśmy. W dodatku zaczął padać deszcz, 
więc ślizgając się po błocie zeszliśmy na dół. Można po-
wiedzieć, że dzięki temu było więcej zabawy. Cali brudni, 
ale zadowoleni wróciliśmy do Nowego Sącza. 

Katarzyna  Bocheńska
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Stanisław Kulig – Patriota z Dąbrówki 
– Członek Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej c.d.

Należy zaznaczy, iż nowa Świątynia w  parafii św. 
Rocha w  Dąbrówce Polskiej znajduje się na Ziemi 
Rodzinnej Zofii Kulig-Giza i  Jana Kuliga - rodziców 
Stanisława Kuliga (bohatera artykułu) zakupionej przez 
ks. prałata Janasa na własność parafii. Świątynia ta i pra-
cujący tutaj kapłani szczególnie ks. Michał Kuc prefekt 
(dziś nazwalibyśmy go katechetą) odcisnęli mocne pięt-
no na młodym Stanisławie Kuligu, który umiał dzię-
ki temu dokonywać właściwych wyborów życiowych. 
Opiekunem pracy wyróżnionej przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Krakowie maturzysty Stanisława Frączka 
rodem z Pisarzowej była Pani Anna Berowska mgr hi-
storii, Nauczyciel w  I LO w Nowym Sączu. Materiały 
do pracy dostarczył Jan M. Ruchała. W  imieniu 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO 
i  wyróżnionego licealisty chciałbym podziękowa ks. 
Janasowi za możliwość publikacji wyróżnionej pracy.

Jan M. Ruchała PTH O/N. Sącz

Aresztowanie i proces

Stanisław Kulig, zgodnie z  rozkazem wydanym 
przez Stanisława Krocha, funkcjonariusza Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, został zatrzy-
many w dniu 9 IX 1948 r. Był wówczas uczniem kla-
sy pierwszej I  Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Długosza w Nowym Sączu. 

W dokumentach wystawionych przez PUBP nie ma 
dowodów na to, że Stanisław Kulig był osobą, która za-
graża państwu polskiemu. Mimo to, po przesłuchaniu 
10 IX 1948 r. przez oficera śledczego Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, ppor. 
Jana Zborowskiego i wydaniu postanowienia o wszczę-
ciu śledztwa wobec podejrzanego o przynależność do 
nielegalnej organizacji  PPAN, już  11 IX  wojskowy 
prokurator rejonowy w  Krakowie postanawia o  tym-
czasowym aresztowaniu do dnia 11 XI 1948 r. 

Zachowane przez P.U.B.P. dokumenty nie infor-
mują nas o traktowaniu podejrzanego, a później oskar-
żonego. Inny z  członków organizacji P.P.A.N., żyjący 
do dziś Stefan Kulig wspomina ,,W tym czasie wielo-
krotnie byłem przesłuchiwany i bity na UB w Nowym 
Sączu. Przesłuchania były przeważnie w nocy… Bity 
byłem rękami, kopany nogami a potem stylami od ło-
pat[…].4 Takich faktów nie ujawniano podczas śledztw 

ani procesów przed komunistycznym wymiarem spra-
wiedliwości.

Stanisław Kulig po przesłuchaniach w  P.U.B.P. 
w Nowym Sączu został oskarżony o przestępczą dzia-
łalność w ramach nielegalnej organizacji za to, że dwoje 
partyzantów z P.P.A.N. zaprowadził na plebanię do ks. 
Michała Kuca, nie wiedząc, że nie należeli do tej orga-
nizacji. Nieznane mu osoby prosiły księdza o pożycze-
nie pieniędzy na działalność PPAN.

W  akcie oskarżenia, jako podstawę prawną prze-
stępczego czynu Stanisława Kuliga, prokurator poda-
wał art.14 § 1 Dekretu z dnia 13 VI 1946  r. w związku 
z art. 86  par. § 2 KKWP.

Nasuwa się pytanie o treść tych artykułów.
Otóż pierwszy z nich mówi, że „Kto bierze udział 
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w związku mającym na celu zbrodnię lub udziela mu 
pomocy, w szczególności przez zaopatrywanie w środ-
ki ułatwiające osiągnięcie zamierzonego celu, podlega 
karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub więzie-
nia dożywotniego.”. Drugi zaś stanowi, że „Kto usiłuje 
przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego, podlega 
karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 
śmierci.”. 

Czy zatem, wymienione w  protokole rewizji 
uczniowskie przybory takie jak pióro czy ołówek na 
cyrklu mogą być dowodami usiłowania zmiany ustroju 
państwa polskiego? 

19 XI 1948 roku Stanisław Kulig został osadzony 
w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie, gdzie 
przed Wojskowym Sądem Rejonowym toczył się proces 
w sprawie nr 883/48 - jego sprawie. Przewodniczył skła-
dowi sędziowskiemu kapitan Ludwik Kiełtyka, znany 
w środowisku krakowskim z  służalczej postawy wobec 
władz PPR. Ławnikami byli strzelcy; Stefan Spadarzewski 
i Stefan Izworski, oskarżał prokurator wojskowy kapitan 
Stanisław Węglarz, a protokołował mgr Zygmunt Glanc. 
Oskarżony Stanisław Kulig oświadczył, że ,,akt oskarże-
nia zrozumiał, przyznaje się do czynu lecz do winy się 
nie poczuwa”. W złożonych wyjaśnieniach potwierdził 
wcześniejsze zeznania. Wczytując się w protokół rozpra-
wy głównej, łatwo wywnioskować, że obrońcy w  tym 
procesie nie mieli pozycji równej prokuratorowi.

 Wyrok ogłoszono 29 listopada 1948 r. Sąd skazał 
St. Kuliga, w myśl wcześniej cytowanych artykułów, na 

karę więzienia przez lat 5 oraz utratę praw publicznych..
[….] na okres lat 2.

Pobyt w więzieniu

Dzień, w którym wydano wyrok, rozpoczął kolej-
ny niezwykle trudny okres w życiu S. Kuliga. Odbywał 
karę w kilku więzieniach; w Nowym Sączu, Krakowie, 
przy Montelupich, CKW Rawicz., WP Potulice, WOP 
Wapienniki Strzelce Opolskie, WKS nr II Strzelce 
Opolskie.     

Informacje uzyskane z dokumentacji IPN znajdują 
potwierdzenie w wywiadzie siostrą Stanisława Kuliga, 
panią Marią Kulig-Mółką: 

S.F: Czy Pani uczestniczyła w procesie ?
M.M: Tak. Odbywało się to w słynnym więzieniu na 

Montelupich w Krakowie.
S.F: Czy ten sąd był cywilny, czy wojskowy ? Jaki był 

przebieg procesu ? Czy istniała możliwość obrony ?
M.M: Brata sądził sąd wojskowy, zapamiętałam, 

że sędziami było 3 wojskowych. Stanisław wyglądał na 
rozbitego, ale temu nie ma się co dziwić. Pierwszy ze-
znawał ks. Kuc. Zeznał, że tych dwoje ludzi, którzy zja-
wili się u niego na plebanii, podających się za członków 
organizacji niepodległościowej przyprowadził właśnie 
Stanisław. Sam Stanisław zeznał, że do przystąpienia do 
PPAN zachęcił go Jan Witowski. Z obroną zaoferowała 
się Julia Kącka, która przysłała list, do rodziców Staszka. 
Za jej usługi przyszło zapłacić 10.000 zł. To była suma 
jak na czasy tuż po wojnie duża i aby ją zdobyć mama 
musiała sprzedać część majątku. Nie wiem, czy obrona 
była skuteczna, ale w  porównaniu do innych oskarżo-
nych Stanisław dostał wówczas najniższy wyrok 5 lat po-
zbawienia wolności.

S.F: Czy ma Pani jakieś informacje dotyczące 
pobytu w  więzieniu Stanisława  i  panujących w  nim 
warunków ?
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M.M: Stanisław przewinął się przez szmat Polski. 
Był w  więzieniach w  Strzelcach Opolskich, Krakowie, 
Potulicach (Pomorze), potem wrócił do Strzelec Opolskich, 
gdzie też jego wyrok się skończył i skąd go wypuszczono na 
wolność. Podczas pobytu w Strzelcach Opolskich pracował 
w Wapiennikach, przy wydobywaniu kamienia i przy wy-
palaniu wapna. Była to praca bardzo ciężka, pracowano 
po 12 godzin w bardzo trudnych warunkach. Więźniowie 
dosłownie pluli krwią. Pewnego dnia Stanisław powie-
dział, że do pracy nie pójdzie, za co umieszczono go w kar-
cerze. Brat opowiadał mi, że przykuwano mu łańcuchami 
ręce i nogi do ściany. W pozycji stojącej przebywał bez pi-
cia i jedzenia 48 godzin. Po tej karze przeniesiono go do 
więzienia w Potulicach, gdzie pracował w  fabryce zaba-
wek, gdzie praca była o wiele lżejsza.

S.F: Jak odnoszono się w Dąbrówce do Stanisława po 
powrocie z więzienia? 

M.M: Po powrocie Stanisław nie był zbyt lubiany. 
Posądzano go o to, że przyczynił się do aresztowania  ks. 
Kuca. Całą naszą rodzinę zaczęto wytykać palcami.

S.F: Jak się potoczyło dalsze życie Pani brata?
M.M: Trudno mu było znaleźć pracę, bowiem mało 

kto chciał zatrudnić byłego więźnia politycznego. Wciąż 
był ponadto inwigilowany, a donosić miał na niego nie-
jaki „Jurek”. W końcu znalazł pracę i się ożenił. W 1980 
roku,  zaangażował się w  działalność Solidarności 
w Starym Sączu. 

Świadkiem doświad-
czeń S. Kuliga jest jego ko-
lega z  P.P.A.N., współwię-
zień w  WOP Wapienniki 
w  Strzelcach Opolskich, 
wspomniany powyżej Stefan 
Kulig. Podkreśla on trudne 
warunki pracy, dokuczliwe 
zimno, deszcz, śnieg i  pracę 
w każdy dzień. 

Gorzej nie mogło być jak 
w Wapiennikach. Ani we wię-

zieniu ani[….] za karę jakąś też […] to przecież strasz-
ne w  skale robić. Świątek, piątek, sobota, niedziela, 
Boże Narodzenie…wszystkie też.5  

Wspomnienia siostry Stanisława Kuliga o proteście 
brata wobec nieludzkich warunków pracy więźniów, 
potwierdzają same władze więzienne. W  karcie ewi-
dencyjnej więźnia, z dnia 22 VI. 1952 r. odczytujemy: 
więzień Kulig Stanisław[…..] jest więźniem niezdyscypli-
nowanym, gdzie był już karany karami dyscyplinarnymi 
2 razy. Osadzony na oddziale izolacyjnym jako element 
niebezpieczny dla obecnej rzeczywistości. Naczelnik wię-
zienia w Strzelcach Opolskich, w rok później pisze o S. 
Kuligu zachowanie było naganne, karany dyscyplinarnie 
3 razy.

Życie na wolności

Stanisław Kulig został zwolniony z  więzienia 
11 IX.1953 roku. Powrócił do Nowego Sącza, do ro-
dzinnego domu, w którym zastał już tylko matkę. Długo 
nie mógł znaleźć pracy. Przez wiele lat inwigilowała go 
służba bezpieczeństwa, o  czym świadczą dokumen-
ty; ,,Doniesienie informatora’’ podpisane Jurek z  7 XI 
1953 r., Raport o  zarejestrowaniu w  ewidencji ogólno-
-informacyjnej, a także akta KWMO w Krakowie.   
      

Przeżycia lat młodości, pięcioletnie więzienie, re-
presje komunistycznych władz, nie osłabiły u Stanisława 
ducha patriotyzmu wyniesionego z domu i szkoły. 

We wrześniu 1980 roku zaangażował się w  two-
rzenie Komitetu Założycielskiego ,,Solidarności’’ 
w  Gminnej Spółdzielni w  Starym Sączu, gdzie od lat 
pracował. Oto jak w  tej sprawie wypowiada się pan 
Andrzej Szkaradek, kierownik Oddziału nr 1 Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ ,,Solidarność’’ z siedzibą 
w Nowym Sączu.

S.F:  Czy znał Pan osobiście Stanisława Kuliga?
A.Sz: Tak ,znałem. S. Kulig zakładał ,,Solidarność’’ 

w  Gminnej Spółdzielni w  Starym Sączu, gdzie był kie-
rownikiem magazynu w rozlewni piwa. Panowie preze-
si utrudniali mu założenie Komisji Zakładowej, której 
przewodniczył.

S.F:  Jaką postawę wobec tworzącej się ,,Solidarności’’ 
przyjmowali byli więźniowie komunistycznego systemu?

A.Sz: Przestrzegali nas, prosili o ostrożność, abyśmy 
nie stali się kolejnymi politycznymi więźniami. Tylko nie-
liczni włączyli się w działalność ,,Solidarności’’. Stanisław 
był jednym z nich.

S.F:  Czy prawdą jest, że motywem działania ludzi 
takich jak S. Kulig było pokazanie prawdy o funkcjo-
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nowaniu systemu komunistycznego i rehabilitacja jego 
ofiar.?  

A.Sz: Tak. Sądzili oni, że po zwycięstwie 
,,Solidarności‘’ nastąpi rozliczenie poprzednich władz 
i zadośćuczynienie poszkodowanym. 

Stanisław Kulig zmarł śmiercią tragiczną 26 lutego 
1981 roku. Na pogrzeb 2 marca przybyło wielu człon-
ków ,,Solidarności’’ z całej Małopolski wraz z władzami 
MKZ. 

Stanisław Kulig nie doczekał się za życia rehabi-
litacji. Dopiero 14 maja 1992 roku Sąd Wojewódzki 
w Krakowie wydał postanowienie o nieważności wyro-
ku Wojskowego Sądu Rejonowego z 29 XI 1948 r. 

W uzasadnieniu sąd stwierdził, że ,,Stanisław Kulig 
[…]wstępując i   należąc do niepodległościowej orga-
nizacji kierował się pobudkami patriotycznymi i [….] 
działał na rzecz niepodległego Państwa Polskiego.”

Zakończenie

Mimo, że Stanisław Kulig nie uczestniczył w akcjach 
bojowych Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, 
nie poległ w walce, to jednak wykazał się hartem ducha 
i  odwagą, jest dla mnie bohaterem. Musiał mieć świa-
domość jakie jego decyzja o wstąpieniu do PPAN niesie 
za sobą potencjalne zobowiązania wobec ojczyzny. Bez 
wątpienia wiedział też, że samo członkostwo w  organi-
zacji niepodległościowej może go kosztować co najmniej 
wieloletnim pozbawieniem wolności. Mimo wszelakich 
zagrożeń przyjął postawę patriotyczną. Stanisław Kulig to 
postać, która zasługuje na wyróżnienie i pamięć. W dzi-
siejszych czasach takie postawy jak bohatera tej pracy 
powinny być wzorem i  inspiracją dla młodych Polaków, 
żyjących na początku XXI wieku, którzy komunizmu już 
nie pamiętają. Nikt bowiem nie wie, kiedy będzie musiał 
dokonać wyboru między tym co trudne, a tym co łatwe…

oprac. Stanisław Frączek

Dziś przedstawię Kapliczkę na posesji Państwa 
Kościszów przy ul. Dąbrówki 39. Obecnie właścicie-
lem jest córka śp. Jana Kościsza seniora (tzw. Radcy 
skarbowego zamieszkała w  Krakowie) Krystyna 
Kościsz Polak małżonka Jana Kościsza juniora. Jest 
to prawdopodobnie 
najstarsza kapliczka 
w Parafii wedle tra-
dycji i  przekazów 
najstarszych miesz-
k a ń c ó w  O s i e d l a 
ufundowana jako 
p r z e b ł a g a l n a  z a 
przewinienia tzw. 
„Rabacji chłopskiej” 
1846. Znajdowała 
się niedaleko sta-
rej Plebani (dziś 
Ochronka). Wedle 
p r z e k a z ó w  m o -
dlił się przy Niej 
s ł y n n y  N i k i f o r 
Krynicki podczas 
II wojny światowej. 

Kapliczki Parafii św. Rocha w Osiedlu 
Dąbrówka Polska

Kapliczka jest murowana   umiejscowiona tuż przy 
ulicy po lewej stronie jadąc od ulicy Węgierskiej. 
Znajduje się mniej więcej w  połowie drogi między 
traktem węgierskim a Świątynią św. Rocha. 

Tymczasowo kapliczką opiekuje się Pani Helena 
Tomera. Za moich dziecinnych lat lokalizowano 
w tym miejscu jeden z ołtarzy na Boże Ciało. Dokoła 
Kapliczki jest ogród tonący w kwiatach, także w  jej 
wnętrzu zawsze znajdują się świeże kwiaty. Można 
domniemywać, iż fundatorem kapliczki był Ojciec tu-
dzież Dziadek śp. Jana Kościsza seniora. Brak jest hi-
storycznych danych w dwutomowym Schematyzmie 
Diecezji Tarnowskiej wydanym 30 lat temu przez tar-
nowską Kurię. Drogi czytelniku przeżegnaj się gdy 
zmierzając do prastarej Świątyni św. Rocha, tudzież 
nowego Kościoła Trójcy Przenajświętszej gdyż ten 
obiekt jest niemym świadectwem ważnych wydarzeń 
historycznych z  życia Parafii tj. czasów Powstania 
Styczniowego, Listopadowego, I  i  II wojny, odzy-
skania Niepodległości czy wojny bolszewickiej 1920 
roku.

Na kolejnej fotografii dom Państwa Kościszów, 
na posesji których znajduje się Kapliczka. Nazwisko 
Kościsz jest pochodzenia węgierskiego co da się prze-
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tłumaczyć na język polski jako „woźnica”, „furman”. 
Można domniemywać, iż byli potomkami sług św. 
Kingi, która z orszakiem służby przyjechała do Polski. 
W  zamian za posługę księżnej zostali obdarowani 
nadaniami ziemskimi w Dąbrówce Polskiej jak podaje 
słynny kronikarz Jan Długosz pisząc o norbertańskiej 
Parafii św. Rocha.

Jan M. Ruchała Polskie Towarzystwo Historyczne 
O/N. Sącz

Nasza parafia dzięki staraniom ks. Proboszcza 
wzbogaciła się o  relikwie: św. O. Pio, bł. Hiacynty 
i Franciszka oraz bł. Matki Teresy z Kalkuty. Co to są 
relikwie?

RELIKWIE (z języka łac. „resztki, szczątki”) - to do-
czesne szczątki świętych lub rzeczy z nimi związane, a tak-
że relikwie Męki Pańskiej. Mówiąc o relikwiach świętych, 
możemy spotkać się z ich trójstopniowym podziałem: 
•	 Relikwie pierwszego stopnia - to ciało lub szcząt-

ki, które pozostały z ciała świętego. Może to być na 
przykład krew świętego, jego kości, skóra, włosy, pa-
znokcie. Są to najważniejsze relikwie.

•	 Relikwie drugiego stopnia - to przedmioty, który-
mi posługiwał się dany święty. Mogą to być: ubrania, 
rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt 
ze świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne 
przedmioty codziennego użytku.

•	 Relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały 
się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych relikwii, 
pierwszego lub drugiego stopnia. Mogą to być na przy-
kład rzeczy potarte o część ciała zmarłego świętego lub 
dotknięte przez samego świętego w trakcie życia. 
Kult relikwii świętych spotykamy już u  samych 

początków chrześcijaństwa. Początkowo odnosił się 
on wyłącznie do relikwii męczenników. Pochodzący 
z  II wieku „List Kościoła w  Smyrnie o  śmierci 
św. Polikarpa” mówi o  trzech powodach przechowy-
wania kości świętego biskupa męczennika: mają one 
uświęcać miejsce, w  którym spoczywają; mają po-
budzać do czci jego osoby; mają zachęcać wiernych 
do życia na wzór świętego, włącznie z  męczeństwem, 
gdy zajdzie taka potrzeba.

Chrześcijaństwo późnego antyku zaczęło zdobić 
groby męczenników i  świętych oraz pozyskiwać ich 
relikwie. To właśnie u  schyłku cesarstwa rzymskiego 
na grobach męczenników wzniesiono wspaniałe ba-
zyliki (Piotra, Pawła, Wawrzyńca, Agnieszki, Kosmy 
i Damiana), które przyciągały pielgrzymów. 

Święci na stałe w naszej parafii
Ceniono nie tylko relikwie męczenników, ale tak-

że relikwie krzyża Chrystusowego, znalezionego przez 
cesarzową Helenę w  324 r. w  Palestynie. Miasta po-
zbawione męczenników zaczęły sprowadzać relikwie. 
Chociaż edykt cesarza Teodozjusza z  IV w. zabraniał 
dzielenia ciał męczenników i  handlu nimi, to jednak 
już w V w. na Wschodzie relikwie bardzo często dzielo-
no na mniejsze cząstki. 

Największy rozkwit kultu relikwii nastąpił w  śre-
dniowieczu, wpływając na życie kulturalne, politycz-
ne i  religijne nie tylko tej epoki. Do znanych miejsc 
kultu ściągali pątnicy. Święci uzdrawiali, wybawiali 
z  pożarów, zarazy, a  na ich relikwie przysięgano i  za-
wierano wtedy pakty pokojowe. Zwyczaj obnoszenia 
relikwii w  rozlicznych procesjach zaczął się w  VII w. 
w Hiszpanii. 

Od IV w. relikwie umieszczano pod ołtarzem. 
Według Augustyna wyrażało to prawdę, że ciało świę-
tego stało się ołtarzem dla Boga. Chrystus to pierwszy 
z męczenników, a inni poszli w Jego ślady, oddając ży-
cie. Sięgano także po argument z Apokalipsy: „Ujrzałem 
pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i  dla 
świadectwa” (Ap 6,9-11). 

Z  czasem zaczęto umieszczać relikwie w  ozdob-
nych relikwiarzach, a  nawet budowano wystawne oł-
tarze i  kaplice dla kosztownych relikwiarzy. Kościół 
– pogłębiając rozumienie znaczenia relikwii dla życia 
chrześcijańskiego – na Soborze Trydenckim orzekł, że 
relikwiom należy się cześć, co przynosi wiernym poży-
tek. Przez wstawiennictwo świętych Bóg dokonuje nie-
jednego cudu, najczęściej w miejscu, gdzie przechowy-
wane są święte relikwie. Taki cud jest zawsze znakiem 
miłości i miłosierdzia samego Boga. 

Dzisiaj Kościół w  dużej mierze pozostawia kult 
oddawany relikwiom prywatnej pobożności wiernych, 
podkreślając, że można czcić np. poprzez ucałowanie 
tylko te relikwie, których  autentyczność jest potwier-
dzona przez władze Kościoła.

oprac. ks. Piotr



PRZYPOMNIENIA 
PARAFIALNE 

* * *
W  Niedzielę Palmową w  Parafi i po raz kolejny 
zostały wyłonione i  nagrodzone najładniejsze 
palmy. W tym dniu grupa młodzieży z Siostrami 
wzięła udział w  Światowym Dniu Młodzieży 
w Tarnowie.   

* * *
Grupa młodzieżowa przyjęła imię swojego 

patrona św. Jana Pawła II.

* * *
Dla grup w  parafi i została zmodernizowana 

i poświęcona przez Księdza Prałata nowa sala św. 
Jana Pawła II.

* * *
Młodzież męska wzięła udział w „Otwartych 

drzwiach” WSD w Tarnowie.
* * *

Młodzież klas III gimnazjum przy Ołtarzu 
Papieskim w  Starym Sączu wraz z  Biskupem 
Andrzejem Jeżem dziękowała za sakrament bierz-
mowania.   

* * *
Uroczystościom Odpustowym ku czci Trójcy 
Przenajświętszej przewodniczył i  głosił kazanie 
ks. dr Marcin Kokoszka.

* * *
Dzieci z  klas IV-VI szkoły podstawowej 

uczestniczyły w II Saletyńskim Spotkaniu Dzieci 
w Kobylance.

* * *
Dzieci i młodzież z grup działających w pa-

rafi i wzięła udział w  pielgrzymce do Wał Rudy 
i  Zabawy, gdzie żyła i  spoczywa bł. Karolina 
Kózkówny.

* * *
W  dzień św. Jana Chrzciciela parafi a wzbo-

gaciła się o  relikwie: św. O. Pio, bł. Hiacynty 
i Franciszka oraz bł. Matki Teresy z Kalkuty. 
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