
 
 

WYDZIAŁ ds. NOWEJ EWANGELIZACJI KURII DIECEZJALNEJ w TARNOWIE 

KATOLICKA WSPÓLNOTA - MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA z TARNOWA 

SANKTUARIUM BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY z ZABAWY 

 

 

 

zapraszają 

na 
 

 

 
  

PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN 
do 

SANKTUARIUM  

BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY 

w  

ZABAWIE 

 
PROGRAM: 

 

g. 15.00 – DROGA KRZYŻOWA – Wał Ruda 

    (śladami męczeństwa bł. Karoliny) 

 

g. 17.30 – KONFERENCJA – DONALD TURBITT, USA -   

 Przewodniczący Ruchu Mężczyzn św. Józefa 

 

g. 18.15 – EUCHARYSTIA 

       -  MODLITWA O UZDROWIENIE 

 
 



 
 

IDEA PIELGRZYMKI 

 

Na drodze męczeństwa bł. Karoliny wielu mężczyzn zawiodło. Począwszy od 

żołnierza – oprawcy, który powinien bronić czci dziewczyny, a nie być zagrożeniem. 

Poprzez ojca Karoliny, który w swoim lęku o pozostałe dzieci i być może o siebie 

samego, nie stanął odważnie w obronie córki. Jak również poprzez młodych 

chłopców, którzy biernie przypatrywali się drodze męczeństwa Karoliny i w żaden 

sposób nie zareagowali. W końcu także lokalne społeczeństwo, zwłaszcza mężczyźni, 

którzy nie podjęli poszukiwań zaginionej dziewczyny. 

Te okoliczności pokazują, jak w krzywym zwierciadle, konieczność właściwej 

formacji mężczyzn. Stąd wybór sanktuarium na miejsce, w którym mężczyźni 

i ojcowie będą mogli otrzymywać duchowe wsparcie i budować właściwe męskie 

postawy.  

W związku z tym zapraszamy mężczyzn w każdym wieku, na pielgrzymkę do 

sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, dnia 18 października (niedziela) 2015 roku. 

Początek spotkania w Wał Rudzie, gdzie o godz. 15.00 rozpocznie się droga krzyżowa 

śladami męczeństwa bł. Karoliny z rozważaniami przygotowanymi przez ruch 

Mężczyzn św. Józefa z Tarnowa. Następnie zapraszamy do kościoła w Zabawie, gdzie 

o godz. 17.30 odbędzie się konferencja Donalda Turbitta z USA, przewodniczącego 

międzynarodowego ruchu Mężczyzn św. Józefa. Po konferencji o godz. 18.15 

rozpocznie się Eucharystia w intencji wszystkich mężczyzn.  

Po Mszy świętej zapraszamy na modlitwę o uzdrowienie. Wielu mężczyzn nosi 

w sobie jakiś ciężar, swego rodzaju kamień na sercu. Wzorem patriarchy Jakuba 

z Księgi Rodzaju (por. Rdz 28, 11- 22) zachęcamy, by każdy mężczyzna przyniósł ze 

sobą kamień. Zostawimy te kamienie na drodze męczeństwa bł. Karoliny na znak, że 

Bóg rzeczywiście tam zdejmuje z męskich serc ciężar i zamienia go w drogę 

błogosławieństwa Niech inspiracją i motywem towarzyszącym tej pielgrzymce będzie 

historia patriarchy Jakuba, a zwłaszcza jego słowa wypowiedziane do Boga - „I złożył 

tam Jakub ślub i powiedział: <<Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł 

w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szaty na odzienie, i powrócę 

w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim, a kamień, który 

postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym >>” (Rdz 28, 20-22).  

W międzyczasie będzie można skorzystać z posiłków oferowanych w „stodole”, 

znajdującej się w pobliżu kościoła w Zabawie. Proponujemy także zabrać swój własny 

prowiant.  
 

 

 

           Ks. Artur Ważny 

 
 

        Wydział ds. Nowej Ewangelizacji 

             Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 


