
W niedzielę 12 września 2021 roku grono 

polskich błogosławionych Kościoła katolickiego 

powiększyło się o kolejne dwie osoby  - Elżbietę 

Różę Czacką  i kard. Stefana Wyszyńskiego.  

W Liście Apostolskim papież Franciszek 

napisał:  

„My, papież Franciszek (…) naszą Apostolską władzą zezwalamy,  

aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński 

i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, 

pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie 

jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności 

każdego człowieka(…) a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta 

Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła 

oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata  

i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących  

w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionymi”. 

Biblioteka zaakcentowała to wydarzenie okolicznościową 

gazetką i wystawką książek. Posłużyły one do przeprowadzenia 

szeregu zajęć w klasach VI – VIII we współpracy z nauczycielem 

religii – p. Tomaszem Czurą. 

Szczególną uwagę poświecono Matce Niewidomych…  

Hrabianka Róża Czacka w wieku 22 lat 

całkowicie utraciła wzrok, jednak dzięki 

wsparciu rodziny nie poddała się. Po odbyciu 

kilku zagranicznych podróży, w tym do Francji, 

opanowała alfabet Braille'a i w 1908 roku 

założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 



Wspomniana instytucja zorganizowała w latach 1911–1914  

w Warszawie: ochronkę, szkołę powszechną, warsztaty, bibliotekę 

brajlowską oraz tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta 

dorosłych niewidomych i ich rodziny.  

15 sierpnia 1917 Róża przyjęła habit franciszkański i zakonne 

imię Elżbieta. Półtora roku później założyła Zgromadzenie Sióstr 

Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem stała się 

służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę 

świata. W maju 1921 r. rozpoczęła budowę zakładu dla ociemniałych  

w Laskach. Tam też jej losy połączyły się z księdzem Stefanem 

Wyszyńskim – kapelanem zakładu w latach 1942 – 1945.  

Działo Lasek trwa do dziś i służy osobom mającym problemy  

ze wzrokiem. Przygotowuje je do życia w otaczającym świecie,  

uczy konkretnych zawodów i pozwala się realizować na miarę 

możliwości.  

Dziękujemy Ci Matko… 

 

 


