GOTÓW
Noc Wszystkich Świętych!
„Święci – mówił Jan Paweł II – którzy
w każdej epoce historii ukazywali światu blask światłości Bożej, są widzialnymi
świadkami tajemniczej świętości Kościoła. (…) Aby zrozumieć głębię Kościoła, musicie spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na
tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także na wszystkich świętych ukrytych, anonimowych, którzy starali się żyć
Ewangelią pośród zwykłych, codziennych
obowiązków. To oni ukazują, czym jest
Kościół w swej najgłębszej istocie, a jednocześnie chronią go przed miernością,
kształtują od środka, pobudzają do tego,
by był oblubienicą Chrystusa bez skazy
i zmarszczki” (Jan Paweł II, Przemówienie
do młodych z Lukki, 23 września 1989 r.).
Po raz kolejny Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, parafia pw. Bożego Ciała
w Łomży i alumni łomżyńskiego semina-

rium zorganizowali 1 listopada cudowne
uwielbienie Jezusa we wszystkich Jego
świętych. Był to czas dziękczynienia
i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad
szatanem, śmiercią, piekłem i grobem
oraz czas modlitwy za zmarłych i za tych,
którzy nocą poprzedzającą ten dzień lekkomyślnie poddają się złu. Znowu świątynia wypełniła się tymi,
którzy chcieli pokazać, że świętość nie jest ponura czy smutna.
Owszem, dążenie do świętości
jest może i trudne, ale to przede
wszystkim radość. Moment
wprowadzenia, który poprowadził diakon Łukasz Lipiński, katecheza ks. Adama Ulatowskiego,
animacje, wprowadzenie znaków ŚDM, a w końcu adoracja
Najświętszego Sakramentu przy
śpiewie zespołu Gaudeamus,
stając się jedną całością, spra-

Kolejna odsłona akcji:
„obrączka czystości
bł. Karoliny”
„Nie lękajcie się miłości, która stawia wymagania. Właśnie te wymagania są zdolne uczynić waszą miłość
prawdziwą miłością”.
św. Jan Paweł II
Dnia 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie
papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze
młodziutką męczennicę Karolinę Kózkę. W swoim krótkim 16-letnim życiu
zdobyła sobie powszechne uznanie
i szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno osobowości, a także społeczne i religijne
zaangażowanie w rozwój drugiego
człowieka. Prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności
lokalnej. Od ogłoszenia Karoliny Kózkówny błogosławioną na jej temat powstają
wiersze, pieśni, obrazy, prace naukowe,
itp. W ostatnich latach przeprowadzonych zostało wiele inicjatyw, których celem jest krzewienie kultu błogosławionej,
są to: ogólnopolska peregrynacja relikwii
bł. Karoliny, pierścień czystości, kaplica
męczenników, różaniec Karoliny, pomnik
Ofiar Wypadków Komunikacyjnych, Mia-

steczko Modlitewne, Debaty Walentynkowe i wiele innych.
Od kilku lat Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej organizuje
18 listopada uroczystą liturgię ku czci swojej patronki, w trakcie której młodzież przyjmuje „obrączkę czystości bł. Karoliny”.
Co to jest?
„Obrączka czystości” jest znakiem poszukiwania konkretnej wartości w życiu,

...NA WSZYSTKO
CO DAJE BÓG
wiły, że czas wspólnej modlitwy bardzo
szybko minął. Uczestnicy spotkania po
zakończonej modlitwie stali jeszcze w postawie dziękczynienia, po czym niechętnie
opuszczali kościół. Bogu niech będą dzięki
za ten święty czas. Do zobaczenia za rok.
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a zwłaszcza prawdziwej przyjaźni i czystej miłości, jest wyrazem zaufania we
wstawiennictwo bł. Karoliny, a także zewnętrznym znakiem, że mimo swoich
słabości jesteśmy w stanie dochować
wierności wartościom, którymi żyła bł.
Karolina.
Kto może przyjąć „obrączkę
bł. Karoliny”?
Obrączkę mogą przyjąć osoby, które
maja ukończone 16 lat i czują w sercu
pragnienie życia w czystości przedmałżeńskiej.
Kiedy można ją przyjąć?
Dnia 18 listopada br. w katedrze
łomżyńskiej podczas Mszy św. o godz.
18.00.
Jak brzmi treść przyrzeczenia?
– Czy chcesz w duchu Ewangelii
naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło
o Jego miłości i było znakiem przyszłego królestwa?
– Czy chcesz przy pomocy łaski Bożej
i wstawiennictwa bł. Karoliny troszczyć się
o czystość duszy i ciała?
– Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej, by podobać się Bogu i zachować tę czystość Jemu samemu bądź osobie, z którą Cię Bóg w przyszłości złączy
węzłem małżeńskim?
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