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„N I E P O K A L A N A

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876
roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była
szóstym z siedmiorga dzieci Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego.
Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem,
mimo licznych operacji, całkowicie traci go w
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i wynagradzanie za duchową ślepotę świata.
Opiekunem duchowym Zgromadzenia i całego
Dzieła zostaje ksiądz Władysław Korniłowicz.
W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku
mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych. To tutaj
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Wiele osób ma trudność z czytaniem Pisma Świętego. Jak traktować wydarzenia, ludzi i sposób myślenia, które są tam zawarte? Co wspólnego z moim
1 Kor 10,1-6.10-12
życiem mają te wszystkie opowieści: o stworzeniu, potopie, Abrahamie itd.
Życie Izraela na pustyni
Święty Paweł daje nam klucz do interpretacji Starego Testamentu. Pouczając
jest zapowiedzią rzeczy
chrześcijan z Koryntu, spogląda na wydarzenia Pierwszego Przymierza i wyprzyszłych
ciąga z nich wnioski moralne dla adresatów Listu. Przejście przez Morze
Łk 13,1-9 Jeśli się nie
Czerwone to dla Pawła zapowiedź Chrztu Świętego, a manna i woda wytrynawrócicie, wszyscy
skująca cudownie ze skały to znak Eucharystii i nauki Ewangelii. Według
podobnie zginiecie
Apostoła Narodów wydarzenia biblijne miały miejsce jako zapowiedź Jezusa
Chrystusa i Jego zbawczego dzieła, autorzy natchnieni natomiast spisali je dla naszego pouczenia.
Dlaczego zatem czytać Biblię? Aby zbadać własne sumienie, trwać w Chrystusie i nie upaść. Pismo
Święte daje nam możliwość przejrzenia się w postaciach biblijnych jak w lustrze, zarówno w tych dobrych jak i złych. Pozytywne postacie umacniają nas, negatywne z kolei służą jako przestroga. Dzięki
Duchowi Świętemu, który jest w tekście natchnionym, Biblia może być dla nas nieustannym źródłem
duchowej inspiracji. Pięknie to ujął święty Augustyn: Gdy czytasz Pismo Święte, ono czyta ciebie.
Powołanie Mojżesza

wieku 22 lat. Młoda, wykształcona, religijna
dziewczyna rozpoczyna życie "po niewidomemu". Uczy się alfabetu Braille’a, zapoznaje z
najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo podróżuje po Europie (m.in. do
Francji, Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Staraniem nowej instytucji powstają w Warszawie: ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. patronat,
obejmujący na terenie miasta dorosłych niewidomych i ich rodziny.
Lata I wojny światowej Róża Czacka spędziła
w Żytomierzu. Był to dla niej czas swoistych
rekolekcji. Pojawiła się myśl o podjęciu życia
zakonnego oraz o powołaniu nowego zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom
niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka.
W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako
siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych
pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego
zgromadzenia, które od 1 grudnia 1918 roku
zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym

stopniowo zostają przeniesione placówki dla
niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstaje dom macierzysty Zgromadzenia.
Do wybuchu II wojny światowej, Laski kierowane przez Matkę Czacką stają się nowoczesną
placówką dającą niewidomym wychowankom
wykształcenie podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo
życie, przywracające im ludzką godność.
Laski stają się ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągają ludzi poszukujących;
są miejscem, gdzie cierpienie spowodowane
brakiem wzroku, przyjmowane jest z męstwem i pogodą; gdzie na równych prawach
współpracują ze sobą osoby niewidome, pracownicy świeccy i siostry zakonne.
We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania Warszawy, Matka Czacka zostaje ranna
w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek
kieruje odbudową zakładu.
W 1950 roku rozpoczyna się trwająca do
śmierci choroba Róży Czackiej.
Przekazuje kierownictwo swojej następczyni i
wspiera Dzieło modlitwą i ofiarą cierpienia.
Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Należy się spodziewać, że także
ludzie, którzy nie posiadają wyraźnej wiary, są przekonani o tym, że
przeszkody stojące na drodze pełnego rozwoju nie są przeszkodami
jedynie porządku ekonomicznego,
lecz zależą od najgłębszych podstaw, które dla
ludzkiej osoby przedstawiają wartość absolutną.
Dlatego można oczekiwać, że ci, którzy w takim
czy innym wymiarze są odpowiedzialni za „życie
bardziej ludzkie” wobec innych, czerpiąc lub nie
czerpiąc natchnienia z wiary religijnej, w pełni
zdają sobie sprawę z pilnej konieczności przemiany postaw duchowych, które określają stosunki każdego człowieka z sobą samym, z bliźnim, ze wspólnotami ludzkimi, nawet najbardziej
odległymi, a także z naturą, na mocy wyższych

wartości, takich jak, dobro wspólne, lub — używając trafnego wyrażenia Encykliki Populorum progressio — pełny rozwój „całego człowieka
i wszystkich ludzi”.
Dla chrześcijan, podobnie jak i dla wszystkich,
którzy uznają dokładne znaczenie teologiczne
słowa „grzech”, zmiana zachowania, mentalności
czy sposobu bycia nazywa się w języku biblijnym
„nawróceniem” (por. Mk 1,15; Łk 13,3.5; Iz 30,15).
Pojęcie nawrócenia wskazuje dokładnie na stosunek do Boga, do popełnionej winy, do jej skutków, a wreszcie do bliźniego, jednostki lub wspólnoty. To właśnie Bóg, „który kieruje ludzkimi sercami”, może, według tej samej obietnicy, przemienić za sprawą swego Ducha „serca kamienne”
w „serca z ciała” (por. Ez 36, 26).
Solicitudo rei socialis, 38
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich parafian i gości, polecając
opiece Maryi i św. Józefa. Dzisiaj wprowadzenie
relikwii bł. Róży Marii Czackiej. Dziękujemy Siostrom
ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża.
2. W piątek rozpoczniemy rekolekcje, poprowadzi je
o. Piotr Cuber OFMConv Gwardian Klasztoru w Krakowie. Plan: piątek 9:00-Msza św. w szkole w Starym
Folwarku; w Wigrach 11:00, 18:30; sobota godz. 9:00,
11:00 i 18:30; (Maćkowa Ruda 16:00); przed Mszą okazja do spowiedzi. Niedziela zakończenie, wprowadzenie relikwii bł. Anieli Salawy, a ofiary jako nasze
podziękowanie dla księdza rekolekcjonisty.
3. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w
piątek o godz. 18:00 potem Msza św.; Gorzkie Żale w
niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00. Za udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
Dzieci prosimy o przynoszenie podpisanych postanowień na serduszkach, które potem zostaną złożone
przy grobie Pana Jezusa i jednocześnie będziemy
losować figurę Chrystusa, którą dzieci zabiorą do
domu na tydzień do następnej Drogi Krzyżowej. Rozważania Drogi Krzyżowej poprowadzą przedstawiciele wspólnot z parafii: (IV-Żywy Różaniec, V-Dzieci, VIMłodzież, VII-Kapłani). Możemy do skarbonki składać
ofiary na jałmużnę wielkopostną oraz dekorację i
kwiaty do grobu pańskiego. Dziękujemy dla Koła Róż.
z Remieńkinia za ofiary 220 zł na kwiaty.
4. Zapraszamy w tygodniu na różaniec w językach
polskim i ukraińskim w intencji pokoju o 17:30
(czwartek - piątek 17:00), w niedziele po Gorzkich
Żalach. W dalszym ciągu możemy przynosić art. żywnościowe, sanitarne, medyczne, ubrania, materace,
śpiwory itp. które zostaną przekazane na Ukrainę.
5. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa św.
Teresy od Dzieciątka Jezus modląca się o świętość
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne.
Informacje i zapisy pod tel. 696572707.
6. W tym tygodniu: poniedziałek Nowenna do Ducha
Św. a po Mszy spotkanie AK. W czwartek nowenna do
Niepokalanej. W piątek Urocz. Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia i rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (na Mszy wieczornej).
Dziękujemy za 30 rocz. utworzenia diecezji ełckiej (z

racji uroczystości nie obowiązuje post od pokarmów
mięsnych). W sobotę spotkanie dla seniorów (plan:
9:30 - konferencja; 10:30 - modlitwa różańcowa 11:00
- Msza św.; a potem wspólna agapa)
7. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania: za
tydzień w niedzielę po Mszy o 12:00.
8. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 600
zł. Dziś ofiary na utrzymanie kościoła, a do puszek
na dzieło pomocy uchodźcom.
9. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla
danej miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich
rodzin. Zachęcamy aby również w domach modlić
się o pokój Litanią do Królowej Pokoju.
10. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA (8 zł), IDZIEMY (5 zł), miesięcznik:
MARTYRIA (3 zł), RÓŻANIEC (7,50 zł), TAK RODZINIE
(7,50 zł), MIŁUJCIE SIĘ (8 zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci
(7,20 zł) i prasa misyjna. Książki: Wielki Post. Nie
zmarnuj szansy (3 zł), Symbolika ryby w Piśmie
Świętym (10 zł).
11. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z
oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić się
do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i
szczegóły pod tel. 789190068. Zapraszamy na warsztaty pt. „Ozdoby wielkanocne”, które odbędą się 26.III
o godz. 12:00. Koszt 20 zł. Zapisy w recepcji lub tel.
508146007 do piątku.
12. Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.

Odszedł do wieczności:
+Robert Szusta

Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Ludwik Omilianowicz 1r. śm.
9:00 - +Otylia Krajewska (g.19)
12:00 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Swietłany w
52 ur.
12:00 - +Feliks Maciejewski (w dniu ur.)
15:00 - za parafian w rycie łacińskim
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Adolf Grudkowski 17 r.śm., +r. Grudkowskich

7:30 - o zdrowie, Boże bł. op Maryi dla Tomasza
7:30 - +Otylia Krajewska (g.19)
18:30 - +Jan Walulik 2m. po śm. (od sąsiadów, znajomych, przyjaciół ze Starego Folwarku)
18:30 - +Maria Krawczuk 4m. po śm. (od Justyny i
Tomasza Obuchowskich)
7:30 - +Otylia Krajewska (g.20)
18:30 - o Boże bł. dla Kasi Nowel z ok. ur.
18:30 - +Anastazja Jakubowska 8m. po śm.
7:30 - +Otylia Krajewska (g.21)
18:30 - +Andrzej, Wojciech, Tadeusz Łukowscy
18:30 - +Wacław Bielecki 4m. po śm. (od Fundacji Wigry)
7:30 - +Otylia Krajewska (g.22)
18:00 - Nowenna do Maryi Niepokalanej
18:30 - o zdrowie wiarę miłość Boże bł w rodzinie
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Jakub Jakubowski 22r. śm.
(Ciąg dalszy ze strony 4)
świętości 15 maja 1961 roku w Laskach. Została pochowana na cmentarzu, który znajduje
się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowaw–
czego w Laskach.

Modlitwa o wstawiennictwo
bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej
Boże, źródło wszelkiej świętości, który powo-

2. +Antoni Wróblewski 15r. śm.
3. +Jadwiga Wierzchowska miesiąc po śm.
9:00 - Msza w szkole Starym Folwarku
11:00 - +Stanisław i Stanisława Warakomscy
11:00 - +Czesław Nieszczerzewski (od r.Sochoń)
11:00 - +Leon w rocznicę śm.
18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - +Otylia Krajewska (g.23)
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
9:00 - dziękcz. za dar życia Pawła Krzysztofa, Mariana o Boże bł. i op. Maryi
9:00 - +Irena Bobrowska
11:00 - w 90 ur. Janiny Korzenieckiej o Boże bł.
11:00 - +Lucyna Chrulska
11:00 - +Stanisław, Bronisław, Maria, Tomasz
z r. Parszywka i Sudnik
18:30 - +Otylia Krajewska (g.24)
18:30 - +Krystyna Kępista
Maćkowa Ruda:
16:00 - ur. Zuzanny i Ignacego o Boże bł.
16:00 - ur. 83 Eugeniusza Cichanowicza Boże bł
9:00 - +Janusz Domysławski 3r. śm.
9:00 - +Otylia Krajewska (g.25)
12:00 - +Maria Moroz 8r. śm.
12:00 - +Lucjan Alboszta 7r. śm.
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +zr. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich,
Pietkiewiczów i d.w.c.ć.
łałeś ociemniałą Matkę Elżbietę do służenia
Tobie w niewidomych na duszy i na ciele,
obdarzając ją męstwem w dźwiganiu krzyża
dla zadośćuczynienia za duchową ślepotę
ludzi, za jej wstawiennictwem udziel łaski...,
o którą z pokorą i ufnością Cię prosimy dla
większej chwały Trójcy Przenajświętszej.
Amen.

