
CZYSTA CZYLI JAKA? 

Wyobraź sobie, że masz brudną bluzkę lub buty - jak się z tym czujesz? 
Wyobraź sobie, że ktoś proponuje Ci herbatę w zabrudzonej szklance - jak się z tym masz? 
Wyobraź sobie, że ktoś daje Ci dwa ręczniki do wytarcia rąk - brudny i czysty - który wybierzesz? 
A teraz z drugiej strony. Przypomnij sobie widok czystej, umytej szyby. Przypomnij sobie uczcie 
świeżo umytych rąk. Zobacz oczami wyobraźni biały obrus pięknie przyozdobiony. 
To są przedmioty, rzeczy, sytuacje, które budzą w nas określone uczucia. Czystość budzi w nas 
radość, pokój, pragnienie ładu, porządku, szczęście. Pragnienie czystości jest pragnieniem serca. 
Bóg jest Bogiem porządku. I tak jak możemy zaprowadzić porządek wokół siebie, tak też możemy 
pracować nad porządkiem w naszym życiu duchowym. Duchową czystość można doskonalić przy 
Bogu - trwając przy Nim. Będzie to wierność Bogu w małych rzeczach, służba Mu w codziennych 
obowiązkach, chwalenie Boga w małych gestach miłości, w sytuacjach powstrzymania się od 
przykrych słów względem innych. Bóg będzie przychodził z darem pragnienia czystego serca.  
Czym zatem jest czystość? 

CZYSTOŚĆ JAKO POSTAWA I JAKO ZACHOWANIE  

Jan Paweł II „Człowiek cnotliwy i czysty formuje się dzień po dniu, podejmując liczne i 
dobrowolne decyzje; dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio do etapów 
swojego rozwoju”. Człowiek czysty stara się być czujnym, aby dochować wierności wszystkim 
wartościom, jakie wiążą się z godnym moralnie życiem.  

Katechizm Kościoła Katolickiego jednoznacznie stwierdza, że istnieją różne formy czystości. 
„Wszyscy ludzie powinni odznaczać się cnotą czystości stosownie do różnych stanów swego życia; 
jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się 
niepodzielnym sercem Bogu; inni natomiast prowadząc życie w taki sposób, jaki prawo moralne 
określa dla wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie. Osoby związane 
małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we 
wstrzemięźliwości” (KKK)”. Do realizacji cnoty czystości jest więc wezwany każdy człowiek. 
Młodzi, którzy dopiero poznają tę delikatną sferę ludzkiego życia - seksualność i zadanie 
wychowania do czystości Bóg w sposób szczególny powierza rodzicom, którzy poprzez własny 
przykład i modlitwę pomagają dzieciom wzrastać w tej dziedzinie. „Rodzina chrześcijańska jest w 
stanie stworzyć atmosferę przenikniętą tą miłością Boga, która umożliwia autentyczny dar z siebie. 
Dzieci, które tego doświadczają, są lepiej przygotowane do życia według prawd moralnych, które 
widzą w życiu rodziców”. 

Analizując cnotę czystości, Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego wskazuje na fakt, iż „Coraz 
częściej widzimy, jak upowszechniają się wśród dorastających i młodzieży pewne przejawy typu 
seksualnego, które dysponują do całkowitego zbliżenia, (...) które stanowią nieład moralny, 
ponieważ dochodzą do głosu poza małżeńskim kontekstem autentycznej miłości”. Działania takie 
są wielkim zagrożeniem dla młodego człowieka, dlatego powinien on wiedzieć, jakie działania ma 
podjąć, aby przezwyciężyć w sobie egoistyczne podejście do miłości. K. Meissner, podejmując 
temat czystości, zwraca uwagę na fakt, iż ważna jest nie tylko odpowiedź na pytanie, jak młody 
człowiek ma zmierzać do czystości, przezwyciężając swoją ograniczoność, ale również 
wypracowanie umiejętności rozpoznania przyczyn owych trudności. 

W podziale cnót czystość jest odmianą umiarkowania, które jest jedną z czterech cnot 
kardynalnych.Umiarkowanie, jak każda cnota, jest doskonaleniem siebie. Dzięki cnocie 
umiarkowania, którą człowiek nabywa, można stwierdzić, jakie są jego mocne i słabe strony. Nie 
można wzrastać w cnocie, ignorując słabości, a dostrzegając jedynie mocne strony swojej 



osobowości. Umiarkowanie daje człowiekowi sprawność w panowaniu nad pożądaniami 
zmysłowymi, przede wszystkim szukającymi zadowolenia w dotyku. Ma ono kierować uczuciami i 
przyjemnościami zgodnie z ich celem.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego jednoznacznie stwierdza się, iż „czystość oznacza osiągniętą 
integrację płciowości w osobie”. Jest więc ona przyjęciem tego wszystkiego, co płciowość w sobie 
zawiera i odniesieniem tego do świata wartości. Jednocześnie dokonuje się w niej włączenie 
wartości związanych z płciowością w relacje osobowe, czyli we wzajemny dar mężczyzny i 
kobiety. Analizując czystość, K. Meissner wskazuje dwojaką możliwość jej pojmowania: 1) jako 
postawy, 2) jako zdolności dochowania wierności tej postawie w praktyce, czyli zachowanie 
czystości w życiu. 

Czystość jako postawa wynika z przyjęcia określonego pojmowania osoby ludzkiej jako istoty, 
która z natury swojej obdarzona jest płciowością. Takie pojmowanie zakłada także uznanie jej 
wszystkich funkcji, jak i związanych z nimi wartości. Natomiast czystość jako zachowanie jest 
realizacją przyjętej postawy. 

Analizę sensu czystości przedmałżeńskiej J. Salij rozpoczyna od rozważań nad pierwotnym 
znaczeniem słowa czystość. Odnosi je do wartości i rzeczy, które szczególnie narażone są na brud i 
rozkład. Taką dziedziną jest właśnie płciowość ludzka, której nie należy się bać, jako czegoś z 
natury brudnego, ale należy troszczyć się, by przeżyć ją w sposób jak najpiękniejszy, jako że jest 
ona istotnym wymiarem naszego życia. 

K. Meissner mówi: „Gdy mówimy o kimś, że jest "człowiekiem czystych rąk", wyrażamy 
przekonanie, że jest to człowiek prawy moralnie. Ten wyraz odniesiony do rzeczywistości 
seksualnej wyraża to samo: chodzi o prawość moralną w tej delikatnej dziedzinie ludzkiego życia”. 
Negatywnym zjawiskiem zauważanym współcześnie jest traktowanie życia seksualnego inaczej niż 
wszystkiego, co jest ludzkie i pozbawianie tej sfery wstrzemięźliwości i kultury. Mówi się o 
kulturze jedzenia, słowa, zachowania i zwykle wszyscy się do nich stosują. Jedynie w sferze 
seksualności coraz powszechniej postępuje się według stwierdzenia: „masz potrzeby – zaspokajaj 
je”. Takie postępowanie pozbawione jest zasad, a emocjonalność i jej zaspo- kajanie staje się 
wartością nadrzędną. 

K. Meissner, podejmując analizę czystości jako postawy, zauważa, że postępowanie, które z 
personalistycznego punktu widzenia należy uznać za niewłaściwe, oparto na niewłaściwych 
założeniach. Stanowi je przekonanie, że jedyny sens życiu nadaje przyjemność. Działanie seksualne 
jako źródło szczęścia dostarczające przyjemności jawi się jako cel sam w sobie, którego należy 
szukać bez względu na inne wartości. Taka postawa charakterystyczna jest dla społeczeństwa 
konsumpcyjnego, którego znamiona tak powszechnie możemy dostrzec w otaczającym nas świecie.

W świetle tej wypowiedzi czystość jest „sprawnością moralną i polega na takiej postawie w 
dziedzinie płciowej, która wyraża szacunek dla wartości moralnych związanych z płciowością, tj. 
dla rodziny, małżeństwa, miłości i dla ciała ludzkiego, jako obdarzonego zdolnością do 
przekazywania życia ludzkiego”. 

Fundamentalną zasadą odnoszącą się do cnoty czystości jest wyzbycie się egoistycznego 
zniewolenia, które prowadzi do używania innego człowieka dla osiągania własnych celów. Osoba 
akceptująca postawę czystości nie jest skupiona na samej sobie, lecz jest pełna miłości i szacunku 
do drugiego człowieka, bo czystość jest nieodzowna od prawdziwej miłości. Jeśli kogoś się kocha, 
chce się jego dobra, dlatego osobiste korzyści przestają mieć pierwszorzędne znaczenie. Osoba 
prawdziwie kochająca chce być czysta i stara się o to.  Jan Paweł II w Familiaris consortio 
podkreśla, że czystość „oznacza raczej energię duchową, która potrafi bronić miłości przed 



niebezpieczeństwem ze strony egoizmu i agresywności oraz potrafi kierować ją ku pełnemu 
urzeczywistnieniu”. 

Troska o czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, gdyż w przeciwnym wypadku 
popędy prowadzą do zniewolenia i sprawiają, że człowiek staje się nieszczęśliwy. Takie panowanie 
nad sobą wiąże się z unikaniem okazji prowokujących i zachęcających do grzechu, jak i z 
umiejętnością przezwyciężania instynktownych impulsów własnej natury. Wtedy człowiek 
zapewnia panowanie rozumnej woli nad popędem, który nie pozwala na oddanie się ukochanej 
osobie w pełni. W tym kontekście Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „Cnota czystości 
pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania, która zmierza do przeniknięcia 
rozumem uczuć i popędów ludzkiej zmysłowości”. 

Działanie płciowe wiąże się z przyjemnością, która nie jest wartością autonomiczną. Przyjemność 
uzyskuje wartość moralną w zależności od wartości czynu, któremu towarzyszy. Jeśli czyn jest 
moralnie dobry, to przyjemność jest dobra, i odwrotnie, jeśli czyn jest zły, przyjemność również jest 
zła. Dlatego osoba, chcąca podejmować moralnie właściwe działanie, powinna postępować zgodnie 
z prawem miłości, której celem jest dobro drugiej osoby. Czystość, która nie wypływa z miłości, nie 
jest wartością, a tam, „gdzie jest wielka miłość, tam łatwo o czystość”. Czystość stanowi wyraz 
miłości zarówno do przyszłej żony, jak i do przyszłych dzieci. 

„Czystość jako postawa ma zasadnicze znaczenie dla czystości jako zachowania”. Bez 
wykształconej w sobie postawy czystości człowiek nie posiada motywacji do zachowania czystości. 
Nie rozumie, dlaczego powinien zachować wstrzemięźliwość płciową i dlatego w sposób 
nieuchronny popada w rozwiązłość, idąc w stronę przyjemności. Należy jednak zauważyć, że nawet 
człowiek, który wykształcił w sobie cnotę czystości, może w praktyce okazać niewierność wobec 
tej postawy i uznanej hierarchii wartości. 

Młody człowiek, który chce dochować wierności, musi stale podejmować walkę o nią, gdyż 
dochowanie wierności tej postawie nie jest rzeczą łatwą i rodzi problemy. Katechizm Kościoła 
Katolickiego stwierdza: „Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. (...) Zakłada ono 
wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia. Wymagany wysiłek powinien być bardziej 
intensywny w pewnych okresach – gdy kształtuje się osobowość, w dzieciństwie i w młodości”. 

Sam akt płciowy nie jest moralnie jednoznaczny. Może on wyrażać różne postawy. W małżeństwie 
zbliżenie płciowe może być znakiem więzi między kobietą i mężczyzną, wyrazem serdeczności, 
czułości i przyjemności, natomiast poza małżeństwem, gdzie brak jest całkowitego oddania się 
osobowego, przyjemność towarzysząca aktowi seksualnemu skupia osobę w nim uczestniczącą 
tylko na jej własnych przeżyciach. Ma to miejsce w takim stopniu, że osoba pozostaje nieczuła na 
inne wartości poza doznawaną przyjemnością. Taka przyjemność seksualna może uzależnić, w 
wyniku czego ograniczona zostaje wola człowieka, przez co staje się on „w pewnym sensie 
umniejszony w swoim człowieczeństwie, ponieważ nie ludzkie, osobowe wartości, lecz 
przyjemność staje się dla niego celem samym w sobie: w zbliżeniu płciowym traktuje on drugą 
osobę jako podporządkowaną swemu własnemu przeżyciu”.  (Na podstawie Paweł Brzozowski. 
Wychowanie do czystości w ujęciu Karola Meissnera. Studia Gdańskie XVIII-XIX 2005-2006) 

Posłuchaj historii polskiej błogosławionej, która jest patronką czystości. Zobacz jej czyste intencje 
działania, czystą mowę i serce. 

Karolina Kózkówna 
W pogrzebie Karoliny Kózkówny, mimo trwającej I wojny światowej i panującego chłodu, 
uczestniczyło ponad 3000 osób. Wszyscy byli przekonani o świętości tej szesnastoletniej 



dziewczyny. Jej męczeńska śmierć była tylko narodzinami dla królestwa Bożego. Już za życia 
skromna i pobożną Karolinę nazywano „dusza pierwsza do nieba" albo „aniołem w ludzkim ciele”. 

Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 r. w święto Matki Bożej Anielskiej. 
Miejscem jej narodzin była mała galicyjska Wal-Ruda, liczyła 117 domów, w których żyło 588 
osób. 
Kilka dni po narodzinach, 7 sierpnia 1898 г., Karolina została ochrzczona w kościele parafialnym w 
Radłowie. Była córką Jana Kózki i Marianny z Borzeckich (którą nazywano Marią). Młodzi wzięli 
ślub 9 września 1890 г. w Radłowie. Małżonkowie mieli jedenaścioro dzieci, ale pięcioro z nich 
zmarło przedwcześnie. Karolina była ich czwartym dzieckiem. Rodzice trudnili się ciężką pracą na 
roli. Dla zarobku najmowali się też do pracy w pobliskim dworze. Mieszkali w domu, który 
wybudowali rok po zawarciu małżeństwa w drewnianej chacie pokrytej strzechą. Jan był dobrym i 
spokojnym ojcem, szczególnie związanym z Karoliną, która zwracała się do niego „tatko". Maria 
stanowiła jego przeciwieństwo - była energiczna, surowa oraz wymagająca od siebie i innych. 
Oboje jednak kochali się i szanowali. U Kózków, jak w typowej ówczesnej rodzinie, kładziono 
nacisk na posłuszeństwo dzieci wobec rodziców, a ciężka praca i modlitwa były codziennością. 
Dziewczyna pasła bydło i pracowała w polu od najmłodszych lat, a gdy podrosła, opiekowała się 
młodszym rodzeństwem. Wykonywała wiele ciężkich prac, wymagających siły dorosłego 
człowieka. Jej dzieciństwo nie różniło się niczym od życia rówieśników z początków XX w. Już 
czteroletnie dziewczynki pasły gęsi, a sześcioletnie wypasały krowy na łące. Karolina do szkoły 
uczęszczała w latach 1905-1912. Ze wspomnień zarówno samego dyrektora, jak i sąsiadów 
dziewczynki wyłania się obraz pilnej uczennicy. Mimo pewnych trudności w matematyce, 
ukończyła szkolę z oceną celującą. Szczególnie dobrze radziła sobie z religii. Na lekcjach była 
cicha i pilna. Sposród innych wyróżniała się inteligencją, świetną pamięcią i starannością, 
dokładnością w działaniu. Była uczynna dla koleżanek, sumienna w obowiązkach. Potrafiła 
upominać kolegów i koleżanki za niewłaściwe zachowanie, np. za przeklinanie czy plotkowanie. 
Dbała o czystość języka. Chłopcy wspominali później, ze czuli respekt wobec upomnień Karoliny i 
bali się przy niej przeklinać. Karolina bardzo lubiła czytać książki, ale nie miała na to zbyt dużo 
czasu, podobnie zreszta jak na naukę. Warunki panujące w domu nie były sprzyjające: jedna izba, w 
której bawiło się też młodsze rodzeństwo. Mimo to dziewczyna była bardzo zmotywowana, by się 
uczyć. Nigdy nie zaniedbywała rodzinnych obowiązków. Po ukończeniu podstawowej edukacji 
poszła na kursy uzupełniające. Karolina nie lubiła się stroić, malować jak inne dziewczęta. Nie 
chciała, by zbytnia dbałość o wygląd oddaliły ją od modlitwy. Na zaczepki odpowiadała: „Wolę być 
taka, jaka jestem". Często siadała z innymi dziećmi pod gruszą i opowiadała im o Bogu. Grusza ta 
rośnie w Wal-Rudzie do dziś. 
Karolina wychowała się w niezwykle religijnej atmosferze, za która odpowiadali jej rodzice. Dom 
Kózków nazywano „małą Jerozolimą", „betlejemką" lub „kościółkiem". Jan i Maria byli ludźmi 
bogobojnymi, a swoja silną wiarę przekazywali dzieciom. Karolina od najmłodszych lat uczyła się 
katechizmu od matki, później przekazywała wiedzę młodszemu rodzeństwu. Na lekcjach religii 
wyróżniała się znajomością zasad wiary, dlatego rodzice uczniów prosili ja o korepetycje dla 
swoich dzieci. Kózkowie wraz z dziećmi w każdą niedzielę uczestniczyli we Mszy św., a Karolina, 
często przystawała przy miejscowej kapliczce, aby zaśpiewać Matce Bożej. Modlitwa zawsze była 
na pierwszym miejscu przed obowiązkami i jedzeniem. Dzień zaczynał się bardzo wcześnie. Jan z 
Marią w lecie wstawali już o 4.00 rano, w zimie o 5.00 i śpiewali godzinki. Przy tym śpiewie 
budziły się dzieci i razem z rodzicami odmawiały poranną modlitwę. Dopiero pózniej zasiadano do 
śniadania, w południe cala rodzina odmawiała Anioł Pański, Dzień kończył się wieczornym 
pacierzem, który prowadził ojciec albo - w czasie jego nieobecności - matka. 



Kózkowie rygorystycznie przestrzegali obostrzeń związanych z Wielkim Postem. W czasie jego 
trwania nie jedli mięsa, a nawet mleka i jego przetworów. Dom Kózków mial bogaty zbiór książek 
religijnych. Mimo biedy prenumerowali tez czasopisma religijne. Karolina i jej matka swoją 
religijność rozwijały, będąc tercjarkami. Ważną postacią dla Karoliny, a także znaczącym 
świadkiem w jej procesie beatyfikacyjnym był ks. Władysław Mendrala. W 1913 r. przybył on jako 
proboszcz nowo utworzonej parafii w Zabawie. Zaprzyjaźnił się z Karoliną, został jej 
spowiednikiem, podziwiał jej katechizację wśród dzieci, a później także i dorosłych. Na prośbę ks. 
Mendrali dziewczyna prowadziła nauki przedślubne dla narzeczonych. Nie bez powodu więc 
nazwał ją swoją prawą ręką. Doniosłymi wydarzeniami w życiu Karoliny było przyjęcie 
sakramentów świętych. W 1907 r. przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Natomiast 18 maja 
1914 r. otrzymała sakrament bierzmowania. 

W 1914 r. Polska nie istniła na mapie Europy. Jej terytorium było podzielone między trzy 
mocarstwa. Wal-Ruda znajdowała się w zaborze austriackim. Wiosną wybuchła I wojna światowa i 
na tereny Galicji wkroczyły wojska rosyjskie, chcąc wyprzeć Austriaków. Mieszkańców tych ziem 
siłą wcielano do obu armii. Wojska rosyjskie i austriackie toczyły ze soba zacięte walki. W 
listopadzie 1914 r. front pojawił się w Radłowie. Ludzie drżeli ze strachu przed Rosjanami. 
Wiedziano już, ze chodzą oni po domach nie tylko za prowiantem, ale i w poszukiwaniu młodych 
dziewcząt. 13 listopada 1914 r., we wspomnienie Św. Stanisława Kostki, w kościele parafialnym w 
Zabawie zaczęto odprawiać nowennę ku czci tego chrześcijańskiego męczennika. Od początku w 
nabożeństwach uczestniczyła Karolina. Codziennie od 13 do 17 listopada włącznie chodziła na 
Msze św. Bardzo chciała udać się do kościoła także 18 listopada, ale mama nakazała jej zostać w 
domu. Maria bała się, że mogą na nich napaść Rosjanie. Karolina ze smutkiem, ale jak zawsze, 
posłusznie przyjęła wolę matki. 
Tego dnia około godz. 9.00 w obejściu Kózków pojawił się Moskal. W domu oprócz Karoliny był 
ojciec i młodsze rodzeństwo. Karolina podlewała kwiaty, kiedy Rosjanin zobaczył ją w oknie i 
głośno zastukał do drzwi. Jan wpuścił go do środka i zaproponował coś do jedzenia. Kozak jednak 
odepchnął oferowany przez Jana chleb z masłem i zaczął go pytać, gdzie są austriackie wojska. 
Kózka powiedział, że nie wie, gdzie teraz stacjonują. Zezłoszczony Rosjanin chwycił go za gardło. 
W tym czasie Karolina próbowała wymknąć się z domu, ale Moskal błyskawicznym ruchem 
przytrzymał klamkę. Ponownie zapytał, tym razem przestraszoną dziewczynę, gdzie są wojska 
nieprzyjaciela. Karolina odpowiedziała: „Skoro tata nie wie, to ja tym bardziej". Wściekły Kozak 
kazał wyjść Janowi i córce z domu. Karolina zdążyła jeszcze przed wyjściem spojrzeć na wiszący 
nad jej łóżkiem obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W chacie zostały płaczące maluchy. 
Rosjanin prowadził Jana i Karolinę przed sobą, kierując ich w stronę lasu. Kiedy znaleźli się na 
skraju lasu, nakazał Janowi wracać. Ojciec nie chciał zostawić córki, zaczął więc błagać, by Kozak 
zabrał jego. Ten jednak stanowczo odrzucił prośby, zagroził mu bagnetem. W końcu Kózka nie mial 
wyjścia i zawrócił. Karolina patrzyła na odchodzącego ojca, ale zaraz poczuła popchnięcie 
nakazujące iść dalej. Po wejściu w głąb lasu żołdak zerwał z szyi Karoliny chustkę i chciał ją objąć, 
lecz dziewczyna zdołała mu się wyrwać. Zaczęła uciekać. Starcie z napastnikiem widzieli z ukrycia 
koledzy Karoliny, którzy chowali w lesie konie przed zarekwirowaniem. Z daleka nie rozpoznali 
swojej koleżanki, dopiero kiedy wrócili do wsi i ujrzeli Jana stojącego przy domu z błędnym 
wzrokiem utkwionym w las, zrozumieli. Karolina biegła przez bagniste leśne podłoże. Jeżyny 
kaleczyły jej stopy, a gałęzie drzew targały włosy. Nie zważała jednak na to, biegła, ile sił, gubiąc 
po drodze chodaki i kurtkę. Moskal dogonił ją i zamachnął się z bronię w reku... Ciosy trafiały 
Karolinę w różne części ciała - głowę, rękę. W pewnym momencie zatrzymała się i chwyciła ostrze, 
które rozcięło jej dłoń. Kolejny cios dostała pod kolano, a następny w przedramię. 



Poraniona stanęła przed oprawcą, z bosymi stopami i potarganymi włosami, ociekająca krwią. 
Kozak nie pragnął już nic więcej, jak tylko dobić dziewczynę, która stawiała mu tak 
niespodziewany opór. Karolina nie miała już sił się bronić. Przyjęła cios w klatkę piersiowa i 
ostatni, śmiertelny, rozcinający jej gardło. Po tym upadła do tyłu w kałużę błota, która 
od jej krwawiących ran stała się czerwona. Moskal odszedł i nigdy nie ustalono, kim był. 

Ruszyły poszukiwania dziewczyny, w których uczestniczyli mieszkańcy Wal-Rudy, odnaleziono jej 
ciało. Stało się to 4 grudnia, czyli we wspomnienie sw. Barbary, jednej z ulubionych świętych 
Karoliny. Na zwłoki natrafił pewien mieszkaniec Wal-Rudy, który zapuścił się do lasu po chrust. 
Jan natychmiast zaprzągł wóz i pojechał po ciało. Dzięki mroźnej pogodzie ciało nie uległo 
rozkładowi. Kiedy potwierdzono tożsamość, przystąpiono do sekcji zwłok. Akuszerka potwierdziła 
też, że Karolina zachowała dziewictwo. Zabiegał o to szczególnie ks. Mendrala, który już dzień po 
pogrzebie wysłał do kurii pismo opisujące heroiczność cnót Kózkówny. 

6 grudnia 1914 r. odbył się pogrzeb Karoliny. Pochowano ją na miejscowym cmentarzu, w zwykłej 
mogile wykopanej w ziemi, na której ustawiono drewniany krzyż. Dwa lata po śmierci Karoliny 
rodzice postawili na jej cześć pomnik. Ufundowali go z pieniędzy, które stanowiły posag zmarłej. 
Biskup tarnowski Lech Wałęga zalecił, aby stanął on w pobliżu kościoła parafialnego w Zabawie. 
Na cokole pomnika widnieje napis: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. 
Tu spoczywa śp. Karolina Kózka, męczennica za swe panieństwo z ostatniej wojny światowej. 
Urodzona 2 VIII 1898 r., zamordowana 18 XI 1914 г. Duszo dziewicza, przed tronem Boga proś za 
nami i upraszaj nam więcej takich dusz niewinnych. Kochanej córce postawili rodzice. 
W listopadzie 1917 r., po uzyskaniu zgody władz kościelnych i świeckich, dokonano ekshumacji 
ciała, które - jak stwierdzili obecni przy ekshumacji lekarze - było nadal w dobrym stanie, i złożono 
je w nowym grobowcu na cmentarzu kościelnym. 18 listopada 1917 r. bp Wałęga odprawił 
uroczystą Mszę św. pogrzebową, zastrzegając, że nie jest to jeszcze oficjalne uznanie kultu. Ojciec 
Karoliny zmarł 25 sierpnia 1935 г., w wieku 70 lat, i do końca swoich dni obwiniał się o śmierć 
córki. Maria załamała się psychicznie. Mimo tylu trudów dnia codziennego i pochowaniu kilkorga 
dzieci przeżyli w małżeństwie 45 lat. 5 sierpnia 1948 r. ks. Mendrala przedłożył na III Synodzie 
Diecezji Tarnowskiej pisemną petycję o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Karoliny Kózkówny. 
W procesie przesłuchano 34 świadków, w tym 21 naocznych, pozostali byli tzw. świadkami ze 
słyszenia. Wśród nich znaleźli się sąsiedzi Karoliny, jej rodzeństwo, krewni, koleżanki i koledzy ze 
szkoły, osoby, które widziały zwłoki. Wszyscy zaświadczali o tym, że była dziewczyną zwyczajną, 
zawsze cieżko pracującą, posłusznie wykonującą swe obowiązki oraz bardziej niż inni dążącą do 
świętości. 
Kult świętości szesnastolatki rozwinął się krótko po jej śmierci. Już w 1916 r. wydano pierwsze 
opracowanie dotyczące jej życia, została stworzona sztuka oparta na historii Karoliny, a także 
wiersze poświęcone Kózkównie. W latach 70. zaczęły do Rzymu napływać listy popierające 
beatyfikację, m.in. od wójta Wal-Rudy, prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, czy 
ówczesnego arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyly. W 1985 r. ostatecznie uznano jako 
podstawę beatyfikacji męczeństwo, a 30 czerwca 1986 r. Papież Jan Pawel II ogłosił dekret o 
męczeństwie służebnicy Bożej Karoliny Kózkówny. Rok pózniej, dokładnie 10 czerwca 1987 r., w 
Tarnowie dokonał on uroczystej beatyfikacji Karoliny Kózkówny, podczas trzeciej pielgrzymki do 
Polski. Od tej pory Kościół katolicki nazywa ja błogosławioną. W czasie homilii podczas 
beatyfikacji Jan Paweł II powiedział m.in.: 
Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy 
wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na 
nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. 



Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego (…) mówi o wielkiej godności kobiety: o 
godności ludzkiej 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, jaka człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez 
Chrystusa. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o 
Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla nas i dla naszego zbawienia, to znaczy 
równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, 
jakie człowiek ma w Chrystusie. (…) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. 

Karolina Kózkówna jest patronką Ruchu Czystych Serc, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
rolników i jedna z patronek diecezji rzeszowskiej. Od 2013 r. wraz ze św. Stanisławem Kostką 
patronuje także polskiej młodzieży. Jej wspomnienie obchodzone jest 18 listopada. 



KARTA PRACY - CZYSTA CZYLI JAKA? KAROLINA KÓZKÓWNA 

Słowo przewodnie: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” Mt 5,8 

Pytania do refleksji:  
• Co mnie zachwyca w postawie Karoliny?  

• Czy mój dzień rozpoczynam modlitwą? Czy dbam o chodzenie w Bożej obecności? Jakie miejsce 
ma modlitwa w mojej rodzinie?  

• Czy modlę się o czyste oczy, uszy, serce, o to by przyjmować treści, które służą mojemu 
rozwojowi duchowemu (przyjrzę się temu, co czytam, co oglądam, jakich treści słucham)? 

• Jak dbam, inspiruję i motywuję do „czystego serca, oczu, uszu” w mojej rodzinie, wśród moich 
przyjaciół? 

• Jaki jest mój stosunek do czystości cielesnej? Czy uważam ją za cnotę? Czy w obronie tej 
wartości umiem podjąć jasne stanowisko zgodne z nauką Kościoła?  

Medytacja:  
• Litania do bł. Karoliny Kózkówny (załącznik) 

Dzielenie w grupie:  
• Jeśli czujesz, że możesz podzielić się jakimiś myślami pod wpływem dzisiejszej katechezy i 

medytacji, czuj się zaproszona do tego. 

Zadanie:  
• Na jaką cechę Karoliny najbardziej zwróciłam uwagę? 
• W jaki sposób mogę ją wprowadzić we własnym życiu? 
• W jaki sposób ja mogę służyć Kościołowi?  



LITANIA DO BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNEJ 

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas 
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami 
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami 
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami 
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami 
Święta Maryjo - módl się za nami 

Błogosławiona Karolino - módl się za nami 
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 

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny - 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 pocieszenie 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 - przepuść nam Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami 

Módlmy się. 
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam 
świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i 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.  


