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Wieści Parafialne 
   
 

2021                            Wrzesień                                      Rok XX Nr 5 (211)    
Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 

 
Z coraz większym podziwem 

wspominam Rodziców 
pamiętam jak z goliatem życia 

brali się za bary 
dzień po dniu 
niczym Dawid 

uzbrojeni w modlitwę 
odnosili zwycięstwa 
bez fanfar i pochwał 

zdołali też dźwigać ciężary 
nierzadko ponad ludzkie siły 

bo miłością wypełniali 
bezmiar codziennych obowiązków 

i każde swoje działanie  
te wspomnienia 

to najcenniejsze relikwie 
które mi po nich zostały  

w chwilach trudnych 
przywołuję ich życie 

jako dowód 
że bez względu na okoliczności 

można wypełnić swoją codzienność 
wiarą, nadzieją i miłością 
która nie dochodzi swego 

i nigdy nie ustaje 
      ks. Piotr Dobak 

  
 

Nowy rok katechetyczny 2021/2022 
  
Hasło roku: „ŻYCIE TRZEBA PRZEŻYĆ GODNIE, BO JEST TYLKO JEDNO”. 
                                                      Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia 
Pieśń roku: „CHRZEŚCIJANIN TO JA…” 
  
1. Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów, 
Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia, 
Jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda, 
Że chrześcijanin to właśnie ja. 
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Ref. Więc żyjmy jak można najpiękniej, 
Czy wielkie, czy szare są dni. 
Bo życie to skarb w naszych rękach 
I przez nas ma świat lepszym być.  (2x) 
 
2. Wielka troska o budowę królestwa, 
Niechaj więc w każdym z nas na zawsze trwa. 
I przeze mnie także Kościół ma rosnąć, 
Bo chrześcijanin to właśnie ja. 
 
3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem, 
Który chce lepszym być każdego dnia. 
Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy, 
Bo chrześcijanin to właśnie ja. 
  
Uczniowie kl. IV-VIII mają za zadanie przeczytać i opracować ciekawe artykuły z prasy 
katolickiej. Będą także utrwalać sobie treści Małego Katechizmu i pieśni religijnych 
wyznaczonych na dany miesiąc. 
  

ZADANIA  MIESIĄCA:  
  

WRZESIEŃ – Wierzę w Boga, „Kto się w opiekę…”(3zwr); 
PAŹDZIERNIK – 10 przykazań Bożych, 2 przykazania miłości „Zawitaj Królowo 
Różańca Świętego…”(2zwr.), + Tajemnice Różańca Świętego; 
LISTOPAD – 5 przykazań Kościelnych, „Witaj Królowo, Matko litości...”(3zwr.),+ Księgi 
Nowego Testamentu; 
GRUDZIEŃ – 7 sakramentów św., „Archanioł Boży, Gabriel...”(2zwr.); 
STYCZEŃ – 5 warunków Sakramentu Pokuty, „Bóg się rodzi...”(2zwr.); 
LUTY - 7grzechów głównych, „Pod Twą obronę Ojcze na niebie…”(2zwr.); 
MARZEC – 8 błogosławieństw, „Ogrodzie Oliwny...”(2zwr.), +Stacje Drogi Krzyżowej; 
KWIECIEŃ – Główne prawdy wiary, „Zwycięzca śmierci...”(2zwr.); 
MAJ – Uczynki świąteczna oraz Msze św. szkolne w piątek o g.16.00 
·  Comiesięczne katechezy z księdzem Proboszczem 

·  Poświęcenie różańców – w czwartek 7 października miłosierne względem duszy i ciała, 
„Z dawna Polski Tyś Królową...”(2zwr.); 
CZERWIEC – 7 darów Ducha Świętego, „Twemu Sercu cześć składamy...”; 
  

Pomagajmy dzieciom uczestniczyć we Mszach św. szkolnych w piątek g.16.00 (we 
wrześniu, listopadzie, lutym i kwietniu z Pismem Świętym), w październiku z 
nabożeństwem różańcowym, w wielkim poście z Drogą Krzyżową, w maju z 
nabożeństwami majowymi. W grudniu niech dzieci biorą udział w Roratach (g.7.00, środa 
g.18.00), z okazji Wielkanocy w uroczystościach Triduum Paschalnego, a w  Oktawie 
Bożego Ciała w procesjach eucharystycznych i potem we Mszy św. odpustowej 27 
czerwca. 
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Na ten rok szkolny i katechetyczny ksiądz proboszcz zaplanował kilka konkursów: 
w październiku ze znajomości Tajemnic Różańca Świętego, w listopadzie – z kolejności 
Ksiąg Nowego Testamentu, a pod koniec Wielkiego Postu - ze znajomości stacji Drogi 
Krzyżowej. Rozstrzygnięcie konkursów będzie miało miejsce na szkolnych Mszach Św. w 
ostatnie piątki miesiąca. Na wszystkich chętnych uczestników czekać będą nagrody 
ufundowane przez ks. proboszcza. Nagradzany będzie też udział dzieci w nabożeństwach 
majowych, różańcowych, pasyjnych, udział we Mszy św. szkolnej (piątek o godz.16.00) i 
niedzielnej. Ksiądz proboszcz będzie zapisywać obecność wszystkich dzieci – od 
najmłodszych do najstarszych, a potem podsumuje wszystko i nagrodzi najaktywniejszych 
uczniów upominkami. Msza św. szkolna ma być kontynuacją zagadnień z katechezy 
szkolnej i pomóc uczniom w zrozumieniu niedzielnego Słowa Bożego. Planowane są także 
rekolekcje szkolne w terminie 26-28.02. 2020 – od środy popielcowej. 

Mamy nadzieję, że rodzice będą nas wspierać i pomogą w  działaniach edukacyjno-
wychowawczych, a wtedy nasza praca będzie owocna. Na ten nowy rok szkolny i 
katechetyczny życzymy Bożego błogosławieństwa. 

                                                                                                                  Katecheci 
  

 
Przygotowanie do I Komunii Świętej 

  

·  Msza św. niedzielna i świąteczna oraz Msze św. szkolne w piątek o g.16.00 
·  Comiesięczne katechezy z księdzem Proboszczem 
·  Poświęcenie różańców – w czwartek 7 października g.18.00 
·  Poświęcenie książeczek do nabożeństwa w środę 17 listopada g.18.00 
·  Poświęcenie medalików – w środę 8 grudnia o g.17.00 
·  Poświęcenie świec komunijnych – w środę 2 lutego o g.17.00 
·  I Spowiedź św. i poświęcenie Pisma Świętego – w czwartek 24 marca (17.15 i 18.45, Msza 
św. g.18.00) 
·  Poświęcenie alb komunijnych – Wielki Czwartek g.18.00 (14 kwietnia) 
·  Adoracja krzyża wraz z rodzicami – Wielki Piątek g.18.00 (15 kwietnia) 
·  Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – Wielka Sobota g.21.00 (Rezurekcja - 16 kwietnia) 
·  Spowiedź św. przed uroczystością – 7 maja po Mszy św. o g.8.30 (też dla rodziców i bliskich) 
·  I Komunia 8 maja g.11.00, Apel Jasnogórski g.21.00 
·  Biały Tydzień: poniedziałek – dziękczynienie, wtorek – odnowienie chrztu św., środa – 
nowenna wraz z kl. IV, prośby i podziękowania), czwartek – dzielenie się Ewangelią, piątek na 
Mszy św. szkolnej – I piątki miesiąca, sobota Msza św. ranna ku czci Matki Bożej i ponowienie 
osobistego aktu oddania, niedziela Msza św. g.11.00 i Apel Jasnogórski g.21.00 
·  Udział w nowennie do NMP Nieustającej Pomocy w intencji dobrego przygotowania do I 
Spowiedzi i I  Komunii św. (prośba do Matki Bożej i akt osobistego oddania po Nowennie) 
·  Udział w nabożeństwach różańcowych 
·  W adwencie roraty (g.7.00, środa g.18.00) 
·  Nabożeństwa przy żłóbku w święta i niedziele (szczególnie 9 stycznia) 
·  Wielki Post – rekolekcje szkolne, Droga krzyżowa i Gorzkie żale 
·  Nabożeństwa majowe 
·  W Oktawie Bożego Ciała 15-124 czerwca udział w procesjach eucharystycznych (ojcowie 
noszą baldachim, matki feretron) 
·  Odpust NMP Nieustającej Pomocy – 27 czerwca g.18.30 (poniedziałek) 
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I Piątek Miesiąca 
W każdy piątek wspominamy Mękę Pana Jezusa (pościmy), a w I piątki miesiąca jesteśmy 

wezwani do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej, aby tym eucharystycznym darem 
wynagrodzić Bogu zniewagi, jakie dokonują się przez grzechy człowieka. Ludzie wierzący i 
pobożni sami starają się Boga przeprosić szczególnie przez spowiedź św. i różne inne akty 
pokutne, ale jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy uparcie trwają w swych grzechach (grzesznicy 
zatwardziali), a nawet cieszą się z tego, że grzeszą i innych specjalnie gorszą. Gdy jesteśmy 
świadomi, że bezinteresowna miłość Boża jest tak lekceważona, wypada podjąć zadośćuczynienie 
także za grzechy tych, którzy w nich trwają z wyboru i nie chcą się nawrócić. 
Nabożeństwo I piątków miesiąca jest więc ściśle związane z kultem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa - Miłość Boża cierniem ukoronowana. Zapoczątkowane zostało pod wpływem objawień, 
jakie otrzymała w XVII wieku francuska zakonnica (wizytka) Św. Maria Małgorzata Alacoque, 
której Jezus ukazał swoje Serce otoczone koroną cierniową i prosił ją o Komunię św. 
wynagradzającą. Dał też 12 obietnic z tym związanych. 
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach. 
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci. 
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości. 
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony. 
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. 
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w 
Nim pozostaną. 
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli 
tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, 
łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce 
moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. 

Aby godnie przyjąć Komunię św. wynagradzającą, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, 
a więc najlepiej przed Mszą św. przystąpić do sakramentu pokuty. W naszej parafii w I piątki 
miesiąca jest spowiedź św. o g.15.00, potem o g.16.00 Msza św. ku czci Najświętszego Serca 
Jezusowego, po niej adoracja Najświętszego Sakramentu od g.17.00 do 18.00 zapoczątkowana 
litanią do Serca Jezusowego a kończąca się koronką do Miłosierdzia Bożego. Przed Mszą św. o 
g.18.00 też jest okazja do spowiedzi św. 

  

Ks. prob. Marcin Taisner 
 I Soboty Miesiąca 

Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę, weź udział w nabożeństwach pierwszych 
sobót miesiąca. 

 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca mają w dzisiejszych czasach ważne znaczenie. 
Nie tylko ratują dusze biednych grzeszników, ale są też realnym ratunkiem dla Kościoła i świata. 
Sama Matka Najświętsza wezwała nas w orędziu fatimskim do nabożeństwa ku czci Jej 
Niepokalanego Serca: 
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co 
wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. 



5 
 

A zatem, by ratować siebie i świat, przez 5 pierwszych sobót miesiąca z rzędu spełnij 4 warunki, 
o które prosiła Maryja w kolejnym objawieniu, 10.12.1925 r.w Pontevedra: 
- przystąp do spowiedzi 
- przyjmij Komunię Świętą 
- odmów część różańca św. 
- przez 15 min. rozważaj jedną lub kilka tajemnic 
różańcowych 
Pamiętaj, aby wszystkie 4 warunki spełniać w 
intencji wynagradzającej za bluźnierstwa i 
zniewagi, obojętność i inne grzechy raniące 
Niepokalane Serce Maryi. 
Każdemu, kto przez 5 miesięcy z rzędu odprawi 
nabożeństwo pierwszo sobotnie według 4 
warunków, Maryja obiecuje: 
„Duszom, które w ten sposób starają się mi 
wynagrodzić, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do 
zbawienia”. 

Zapraszam  wszystkich czcicieli Matki Bożej na Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca do parafii Najświętszej Maryi 
Panny w Przygodzicach. Rozpoczynamy o godzinie 8.00 modlitwą różańcową przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem wraz z medytacją  tajemnic Różańca Świętego. 
Bezpośrednio po nabożeństwie Eucharystia na której przyjmiemy Pana Jezusa w intencji 
wynagradzającej. W nabożeństwo to włączamy w naszej parafii wielkiego czciciela Matki Bożej 
św. Jana Pawła II, który dał nam przykład praktykowania I sobót miesiąca i swoją śmiercią w I 
sobotę kwietnia daję nam dodatkową motywację, abyśmy podjęli ten akt wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu NMP. 

Sebastian Juszczak 
  

ABC Społecznej Krucjaty Miłości 
(Prymas Tysiąclecia) 

 

1.       Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, 
twojego brata (siostrę). 
2.      Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś 
dobrego. 
3.      Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną 
słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 
4.      Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób 
przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 
5.      Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij 
rękę do zgody. 
6.      Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak 
czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
7.      Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
8.      Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 
9.      Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. 
Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 
10.   Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 
Matko Boża Niepokalana Maryjo! Oto ja... Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie 
modlitwy i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w 
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niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku 
pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez 
Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co 
jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja 
rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. 

 

PIELGRZYMKA SUWAŁKI – WILNO 2021 

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki Suwałki – Wilno , która jak co roku odbywa się w 
dniach 15 – 26 lipca było „ Chcę , bądź oczyszczony „. 
Jak co roku zapisałem się na pielgrzymkę , jednak nie było mi 
danej uczestniczyć w niej w całości , dotarłem na nią na sam 
koniec i to nie ze względu na to, że uczestniczyć w niej mogły 
osoby zaszczepione , tylko z powodu kontuzji i problemów z 
chodzeniem. Jednak dotarłem i mogłem jak co roku 
uczestniczyć w tym wydarzeniu i poczuć tą niepowtarzalną 
atmosferę. 
A  msza święta, homilia i słowa, że każdy krok na pielgrzymim 
szlaku z Suwałk do Wilna prowadzi nas do Maryi, która daje 
ukojenie, pomoc i nadzieję w jej niepokalanym sercu przez te 9 
dni pielgrzymi znajdowali schronienie, pocieszenie , pouczenie 
i opiekę oraz że Maryja zawsze prowadzi Nas do swojego syna 
Jezusa Chrystusa utkwiły mi bardzo w pamięci. 

                Bogdan Szombara  
 

Ks. Andrzej Dębski - Przewodnik grupy zielonej 
 

Święto Wojska Polskiego w Przygodzicach 
  

15 sierpnia w południe, po Mszy 
św. w kościele NMP Nieustającej 
Pomocy w Przygodzicach, mieszkańcy 
miejscowości uczcili Dzień Wojska 
Polskiego ustanowiony w rocznicę 
„Cudu nad Wisłą”. Nieliczne delegacje, 
proboszcz ks. kanonik Marcin Taisner, 
wójt gminy Przygodzice Krzysztof 
Rasiak i przedstawiciele Klubu 
Oficerów Rezerwy, Koła Gminnego 
Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Wielu naszych mieszkańców zginęło podczas pierwszej wojny światowej, wielu z tych którym 
udało się ją przeżyć przystąpiło do Powstania Wielkopolskiego, z którego następnie ruszyli na 
wojnę polsko-bolszewicką. Walcząc o niepodległość Polski nie zdawali sobie sprawy, że ratują 
też Europę i świat przed zbrodniczym systemem i ideologią, która pochłonęła 100 milionów 
istnień ludzkich, w tym setki tysięcy Polaków. Święto Wojska Polskiego przywrócono w 1992 
roku w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku nazywanej też „Cudem nad Wisłą”. Ówczesny 
ambasador brytyjski – lord D’ Abernon nazwał ją 18. przełomową bitwą w dziejach świata. 
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Polska walczyła samotnie z barbarzyńską nawałą. Propaganda bolszewicka uprawiana 
skutecznie przeciw Polsce w Europie utrudniała dostarczanie Polakom sprzętu 
wojskowego i amunicji, jedynie wsparcia udzielali nam Węgry i Francja. Bolszewicy: 
Lenin, Trocki i Zinowjew pewni zwycięstwa, snuli plany budowy państwa bolszewickiego 
od Władywostoku po Lizbonę. Zastanawiali się, czy komuniści niemieccy zaakceptują 
stolicę bolszewickiego imperium w Moskwie. Jeden z dowódców bolszewickich, Michał 
Tuchaczewski, tak był pewien zwycięstwa, że wydał swoim żołnierzom rozkaz „Po trupie 
Polski, przez Warszawę przejdziemy do Europy”. W obliczu śmiertelnego 
niebezpieczeństwa do walki stanęło całe społeczeństwo polskie. W Wyszkowie pod 
Warszawą czekał już Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski utworzony przez 
Rosyjską Republikę Rad, w skład którego wchodzili Feliks Dzierżyński, Julian 
Marchlewski, Feliks Kohn i inni bolszewicy. Manewr uderzenia Wojska Polskiego 
wyprowadzony znad Wieprza na tyły bolszewickiego Frontu Zachodniego i przerwanie z 
Frontem Południowo-Zachodnim przyniósł w prawie beznadziejnej sytuacji militarnej 
wielkie zwycięstwo oręża polskiego i pogrom armii bolszewickiej. W Europie nie zdawano 
sobie wtedy ze znaczenia tego zwycięstwa. Doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej, 
powinno nam przypominać, że w przypadkach zagrożenia zewnętrznego powinniśmy 
liczyć przede wszystkim na siebie i swoją armię. W owym „Cudzie nad Wisłą” mieli też 
udział żołnierze z Wielkopolski, których jako bardzo dobrych żołnierzy wysyłano na 
najtrudniejsze odcinki frontu. W wojnie polsko-bolszewickiej zginęło ich więcej niż w 
Powstaniu Wielkopolskim. 

Edmund Radziszewski 
 

BŁOGOSŁAWIENI 
 

 
Papież Franciszek wyznaczył nowy termin 
beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych: 
Stefana kardynała Wyszyńskiego i s. Róży 
Marii Czackiej. Beatyfikacja odbędzie się w 
Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej. W 
niedzielę, 12 września. Dekret beatyfikacyjny 
w imieniu Papieża ogłosi kard. Marcello 
Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Wcześniej beatyfikacja 
miała się odbyć 7 czerwca 2020 roku, ale z 
uwagi na pandemię termin przełożono na czas 
bardziej sprzyjający.   

 Róża Maria Czapska (imię zakonne Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa) urodziła 
się 22 października 1876 r. w pałacu Branickich w Białej Cerkwi na Wołyniu w 
wielodzietnej zamożnej rodzinie Felisa i Zofii z domu Ledóchowska Czapskich. W roku 
1882 rodzina Czapskich przeniosła się do Warszawy. W wieku 11 lat przystąpiła do 
pierwszej komunii świętej. Ojciec bardzo dbał o należyte wykształcenie córki zatrudniając 
zespół odpowiednich guwernantek.. Była bardzo zdolna. Miała świetny słuch, pięknie 
śpiewała i grała na fortepianie jak też dobrze jeździła konno. Posiadała łatwość 
opanowania języków obcych. Znała języki: francuski, angielski, niemiecki, ukraiński a 
także łacinę. Bardzo duży wpływ na jej wychowanie patriotyczne i religijne miała jej 
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babcia księżna Pelagia Sapieha Czacka, która zapoznała ją z książką Tomasza a Kempis   
„O naśladowaniu Chrystusa”. Rodzina Czackich miała dziedziczne kłopoty ze wzrokiem, 
również ona miała z tym problemy. Tragiczny jak się później okazało upadek z konia w 
1894 spowodował odklejenie się siatkówek. Pomimo licznych konsultacji, zabiegów i 
operacji jej wzrok stale się pogarszał, a w 1898 ostatecznie go utraciła. Ważnym 
momentem w jej życiu była wizyta u okulisty dr Bolesława Ryszarda Gepnera, który 
pocieszając ją powiedział: Niech pani nie pozwoli wozić się od jednej sławy zagranicznej 
do drugiej. Tu nie ma nic do zrobienia stan wzroku jest beznadziejny. Niech pani zajmie się 
niewidomymi, którymi w Polsce nikt się nie zajmuje. Kolejne dziesięć lat poświęciła na 
dostosowanie się do działania w nowych warunkach. Opanowała alfabet Braille’a i 
zapoznała się z osiągnięciami nauki o niewidomych. W tym celu odbyła podróże do 
Francji, Austrii i Szwajcarii. Doświadczenia, jakie zdobyła podczas dziesięciu latach 
swojej niepełnosprawności i kierunek jaki wskazał jej dr Gepner zaowocowały 
powołaniem w Warszawie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W 1910 założyła, 
utrzymywane z własnych funduszy schronisko dla niewidomych kobiet które uczyły się 
alfabetu Braille’a oraz wyrobu koszyków. W latach 1911-1914 dzięki jej zaangażowaniu 
powstaje ochronka dla niewidomych, szkoła powszechna, warsztaty oraz biblioteka 
brajlowska. Okres I wojny światowej spędza w Żytomierzu, gdzie zrodziła się myśl o 
podjęciu życia zakonnego i powołaniu zgromadzenia zakonnego służącego osobom 
niewidomym. 15 sierpnia 1917 złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka i 
przyjęła imię zakonne : s. Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa. W maju 1918 wraca do 
Warszawy i po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego 
zgromadzenia. Już 1 grudnia1918 zgromadzenie zostaje zatwierdzone i przyjmuje nazwę 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Głównym celem zgromadzenia 
stała się służba ludziom niewidomym. W 1921 otrzymała w darze od Antoniego 
Daszewskiego pięć mórg ziemi w Laskach i tam rozpoczęła budowę zakładu dla 
niewidomych. Po zatwierdzeniu w 1923 Konstytucji Zgromadzenia s. Elżbieta (Róży 
Maria Czacka) zostaje mianowana jego przełożoną generalną. W tym czasie ciężko 
chorowała i przeszła dwie operacje raka piersi. Wraca do pracy w zakładzie w Laskach i w 
1932 opracowuje projekt systemu pisma brajlowskiego. W czasie II wojny światowej 
podczas bombardowania Warszawy straciła oko a usunięcie gałki ocznej przeprowadzono 
bez znieczulenia. Kolejne choroby i intensywna praca na rzecz niewidomych mają wpływ 
na jej stan zdrowia. W 1949 zauważa, że ma kłopoty z pamięcią. Przełożeństwo generalne 
zgromadzenia przekazuje swej następczyni, m. Benedykcie Woyczyńskiej. Kolejne lata 
życia m. Elżbiety to lata ciężkiej choroby , cierpienia i powolnego umierania. Zmarła w 
opinii świętości 5 maja 1961 w Laskach.  
 Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, który przewodniczył w uroczystościach 
pogrzebowych  19 maja 1961 powiedział - Była mężną niewiastą. Niewidoma matka 
niewidomych. 
 Sługa Boża s. Róża Maria Czacka, osoba niewidoma nie skupiała się w swoim 
cierpieniu na sobie, ale poświęciła swoje życie innym niewidomym.  

Opracował Wacław Kieremkampt 
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