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Bez pomocy łaski ludzie nie mogliby „dostrzegać wąskiej nieraz ścieżki między małodusznością, która ulega złu, a przemocą, która chce je zwalczać, a w rzeczywistości 

je pomnaża”JAN PAWEŁ II, „CENTESIMUS ANNUS”… [KKK, 1889, fragm.]

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

ZEJDŹ MI Z OCZU, SZATANIE1 — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

fragm., 1886-97, farby wodne na papierze, 14.4×21.9 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; żródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIZ 50, 5-9A 
PAN BÓG otworzył mi ucho, 

a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym 

i policzki moje rwącym mi brodę. 

Nie zasłoniłem mojej twarzy 

przed zniewagami i opluciem. 

PAN BÓG mnie wspomaga, 

dlatego jestem nieczuły na obelgi, 

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz 

i wiem, że wstydu nie doznam. 

Blisko jest TEN, który mnie uniewinni. 

Kto się odważy toczyć spór ze mną? 

Wystąpmy razem! 

Kto jest moim oskarżycielem? 

Niech się zbliży do mnie! 

Oto PAN BÓG mnie wspomaga. 

Któż mnie potępi? 

PSALM RESPONSORYJNYPS 116A (114), 1B-2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: POR. 9) 

REFREN: W krainie życia będę widział BOGA 

Miłuję PANA, albowiem usłyszał 

głos mego błagania, 

bo skłonił ku mnie SWE ucho 

w dniu, w którym wołałem. 

Oplotły mnie więzy śmierci, 

dosięgły mnie pęta Otchłani, 

ogarnął mnie strach i udręka. 

Ale wezwałem imienia PANA: 

„PANIE, ratuj moje życie!” 

PAN jest łaskawy i sprawiedliwy, 

BÓG nasz jest miłosierny. 

PAN strzeże ludzi prostego serca: 

byłem w niedoli, a ON mnie wybawił. 

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, 

oczy od łez, nogi od upadku. 

Będę chodził w obecności PANA 

w krainie żyjących. 

Z LISTU ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁAJK 2, 14-18 
Jaki z tego pożytek, bracia moi, 

skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, 

a nie będzie spełniał uczynków? 

Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia 

lub brak im codziennego chleba, 

a ktoś z was powie im: 

„Idźcie w pokoju, 

ogrzejcie się 

i najedzcie do syta!” — 

a nie dacie im tego, 

czego koniecznie potrzebują dla ciała — 

to na co się to przyda? 

Tak też i wiara, 

jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, 

martwa jest sama w sobie. 

Ale może ktoś powiedzieć: 

Ty masz wiarę, 

a ja spełniam uczynki. 

Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, 

to ja ci pokażę wiarę 

na podstawie moich uczynków. 

AKLAMACJAGA 6, 14 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Nie daj BOŻE, 

bym się miał chlubić z czego innego, 

jak tylko z krzyża PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA, 

dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, 

a ja dla świata. 

A SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMK 8, 27-35 

JEZUS udał się ze SWOIMI uczniami 

do wiosek pod Cezareą Filipową. 

W drodze pytał uczniów: 

«Za kogo uważają MNIE ludzie?» 

Oni MU odpowiedzieli: 

„Za Jana Chrzciciela, 

inni za Eliasza, 

jeszcze inni za jednego z proroków”. 

ON ich zapytał: 

«A wy za kogo MNIE uważacie?» 

Odpowiedział MU Piotr: 

„TY jesteś MESJASZ”. 

Wtedy surowo im przykazał, 

żeby nikomu o NIM nie mówili. 

I zaczął ich pouczać, 

że SYN CZŁOWIECZY wiele musi wycierpieć, 

że będzie odrzucony przez starszych, 

arcykapłanów i uczonych w Piśmie; 

że zostanie zabity, 

ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 

Wtedy Piotr wziął GO na bok 

i zaczął GO upominać. 

Lecz ON obrócił się i patrząc na SWYCH uczniów, 

zgromił Piotra słowami: 

«Zejdź MI z oczu, szatanie, 

bo nie myślisz po BOŻEMU, 

lecz po ludzku». 

Potem przywołał do SIEBIE tłum 

razem ze SWOIMI uczniami 

i rzekł im: 

«Jeśli ktoś chce pójść za MNĄ, 

niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój 

i niech MNIE naśladuje. 

Bo kto chce zachować swoje życie, 

straci je; 

a kto straci swe życie z powodu MNIE i Ewangelii, 

zachowa je». 

https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/13431www.brooklynmuseum.org
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 12.IX (niedziela): 

 Po Mszach św. zbierane są ofiary na Wyższe 
Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 

 O 1200, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 
BEATYFIKACJA SŁUG BOŻYCH: kard. Stefana WYSZYŃ-
SKIEGO i Matki Róży CZACKIEJ. 
Nasi duszpasterze zachęcają wszystkich do duchowego 

udziału w tej uroczystości i dziękczynienia PANU BOGU 
za dar nowych błogosławionych, tak bardzo związanych 
z Archidiecezją Warszawską. 

 Chrzty we wrześniu w 4. niedzielę miesiąca 26.IX, na sumie. 
Zgłoszenia do 17.IX w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 19.IX, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

 Światowa pandemia chińskiego wirusa COVID-19 trwa. 
Zasady obecności w kościele: 

 max. 75% „obłożenia”; 
 niezbędna osłona ust i nosa (i.e. maseczka). 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź II: Damian PAWLAK, kawaler, i Magdalena LEMIESZEK, 

panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Anna PENCONEK  29.VIII.2021 l. 89 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

13.IX 
(poniedziałek) 

730 † Anny OBCOWSKIEJ 

1800 † Heleny i Jana BONIECKICH, Henryka BONIECKIEGO 

14.IX 
(wtorek) 

730 † Jana SZUSTKOWSKIEGO, w 19. rocznicę śmierci 

1800 
† rodziców ADAMCZYKÓW i GUZIŃSKICH, 

Józefa KULCZYKA, Mieczysława ADAMCZYKA 

15.IX 
(środa) 

730 † Krystyny PIETRAS, w 13. rocznicę śmierci 

1800 † Anieli i Mariana BARANÓW, Ireny BECIŃSKIEJ 

16.IX 
(czwartek) 

730 

† Andrzeja KOCONA, w 3. rocznicę śmierci, 

Heleny, Stanisława i Eugeniusza KOCONÓW, 

Weroniki i Andrzeja JĘDRALÓW 

1800 † Hanny NOWOCIN 

17.IX 
(piątek) 

730 

dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo BOŻE, 

 dla Iwony i Daniela, w 29. rocznicę ślubu, 

oraz dla Tomasza, z racji urodzin 

1800 
† Barbary, Tadeusza, w 5. rocznicę śmierci, 

i Jakuba ŻURAWSKICH 

18.IX 
(sobota) 

730 
† Krzysztofa PODSIADŁEGO, Wioletty SOBCZYŃSKIEJ, 

Marianny i Zdzisława SIBILSKICH 

1800 
† Stanisława KANABUSA, w 6. rocznicę śmierci, 

Mariana i Kazimiery MIRGOSÓW 

19.IX 
(niedziela) 

845 † Jana i Janiny GUBÓW 

1030 † Ireny i Eugeniusza WARGOCKICH, zmarłych z rodziny 

1200 † Barbary WYSZYŃSKIEJ 

1800 † Stanisławy BOGUSZEWSKIEJ, Michała BATOROWSKIEGO  

PRZEDZIWNY JEST BÓG W ŚWIĘTYCH SWOICH! 
Róża Maria Czacka na świat przyszła 22.X.1876 w pałacu rodziny 

Branickich w Białej Cerkwi, ok. 80 km na południe od Kijowa, która 

do 1893, czyli II rozbioru, znajdowała się w Rzeczypospolitej. Była 6 z 7 

dzieci zamożnej, ziemiańskiej rodziny Feliksa i Zofii z domu 

Ledóchowskiej. Jej pradziadem był Tadeusz Czacki, twórca słynnego 

Liceum Krzemienieckiego, którego imię nosi dziś jedno z najlepszych 

liceów warszawskich. Była bratanicą kard. Włodzimierza Czackiego. 

19.XI.1876 została ochrzczona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Białej 

Cerkwi. Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Potocki i Maria Branicka. 

W 1882 rodzina opuściła Kresy i przeniosła się do Warszawy. Tu też, 

w 1887, w kościele pw. Świętego Krzyża, przystąpiła do 1. komunii świętej. 

Odebrała wszechstronne wykształcenie – prywatne, głównie w domu. 

Pobierała lekcje tańca i muzyki, śpiewała i grała na fortepianie, jeździła 

konno. Poznała zasady gospodarowania, 

ogrodnictwa i hodowli. Nauczyła się języka 

francuskiego, angielskiego, niemieckiego, 

ukraińskiego i łaciny. 

Babcia, księżna Pelagia Sapieha Czacka, 

zaznajomiła ją z dziełem św. Tomasza 

à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. 

Później wspominała: „W salonie mojej 

babki […] był ołtarz zamykany, przy którym 

codziennie odprawiała się msza święta […] 

i babka […] przystępowała do komunii”… 

Dziedzicznie miała problemy ze wzrokiem, 

a gdy w 1894 spadła z konia, doszło do 

odklejenia siatkówek. 4 lata potem straci-

ła wzrok. Miała 18 lat… 

Wydawałoby się – totalna klęska. Ale 

wówczas do młodej Róży Marii dotarł głos 

okulisty dra Bolesława Ryszarda Gepnera, 

który wskazał jej drogę: 

„Niechaj pani nie pozwoli wozić się od jednej sławy zagranicznej do 

drugiej. Tu nie ma nic do zrobienia, stan wzroku jest beznadziejny. […] Niech 

pani pomyśli raczej o zajęciu się losem 18 tys. niewidomych w Królestwie 

Polskim, o których do tej pory nikt się nie zatroszczył”… 

Przez 10 lat uczyła się żyć po ciemku. Opanowała alfabet Braille'a, 

poznała osiągnięcia nauki o niewidomych (tyflologia), odbyła kilka podróży 

zagranicznych (m.in. do Francji, Austrii I Szwajcarii). 

W 1909 zmarł jej ojciec. Wówczas cały swój majątek przeznaczyła na 

niewidomych. 19.XI.1911 założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. 

W latach 1911-14 w Warszawie powstała ochronka, szkoła powszechna, 

warsztaty, biblioteka brajlowska… 

Po wybuchu I wojny światowej, po klęsce rosyjskiej w bitwie pod Gorlicami 

w V.1915, wyjechała na Wołyń, do brata (tzw. bieżeństwo). Nie mogąc wrócić 

do okupowanej przez Niemców Warszawy osiadła w Żytomierzu. 

Tam zrodziła się myśl o powołaniu zakonnym. 15.VIII.1917 przyjęła habit 

franciszkański i złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. 

Przyjęła imię zakonne: s. Elżbiety od Ukrzyżowania Pana Jezusa. 

Do Warszawy wróciła 28.V.1918, po rozejmie w Brześciu. 

Już 1.XII.1918, czyli w niecały miesiąc po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, powołała do życia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 

Służebnic Krzyża, którego charyzmatem stała się służba ludziom 

niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Wśród jej 

doradców był nuncjusz apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI. 

15.II.1923 w Warszawie. została przełożoną zgromadzenia (mimo tego, że 

w 1922 przeszła dwie operacje raka piersi). 

Opiekunem duchowym Zgromadzenia został ks. Władysław Korniłowicz… 

Dom macierzysty powstał w Laskach k. Warszawy, gdzie Matka Elżbieta 

w V.1921 otrzymała kilka morg ziemi. Przeniesiono tam szkołę i warsztaty 

prowadzone dla niewidzących. Do Lasek trafiały dzieci niewidome z rodzin 

ubogich, mając możliwość opieki i kształcenia, ucząc się samodzielności, 

zawodu i pracy dającej utrzymanie. 

W 1932 s. Elżbieta opracowała skróty brajlowskie, a w 1934 jej projekt 

systemu brajlowskiego uzyskał zatwierdzenie Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego jako obowiązujący w Polsce. 

W Laskach zrodził się też cały szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych, 

takich jak księgarnia, wydawnictwo „Verbum”, kwartalnik pod tym samym 

tytułem poświęcony problematyce religijnej, filozoficznej, literackiej 

i społecznej, Biblioteka Wiedzy Religijnej oraz dom rekolekcyjny. 

1.IX.1939 rozpoczęła się II wojna światowa. 25.IX.1939, podczas tragicz-

nego bombardowania Warszawy przez Niemców (zwanego „krwawym 

poniedziałkiem”) s. Elżbieta została ranna w głowę, po którym straciła oko. 

Mimo okupacji ośrodek w Laskach funkcjonował dalej. W latach 1942-5 

jego kapelanem był ks. Stefan Wyszyński. Stąd m.in. prowadził działalność 

kapelana Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego… 

W 1945 rozpoczęła się kolejna okupacja – rosyjska. Chorująca i cierpiąca 

s. Elżbieta kierowała odbudową zakładu. Namiestnicze władze komunisty-

czne próbowały przekształcić Laski w placówkę dla niewidomych dzieci 

z upośledzeniem umysłowym. Nie udało się, ale 2.XII.1948 s. Elżbieta 

doznała udaru mózgu i 12.XII.1950 zrezygnowała z funkcji przełożonej … 

Ostatnie lata życia to czas cierpienia, a pod koniec życia także paraliżu. 

Zmarła w opinii świętości 15.V.1961 w swoich kochanych Laskach. 

19.V.1961, podczas pogrzebu, homilię wygłosił Prymas Stefan Wyszyński 

rozpoczynając ją od słów „Przedziwny jest BÓG w świętych swoich!”. 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE 
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 

Schola – +48 662 476 217 
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