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19 maja 

BŁ. ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ, DZIEWICY I ZAŁOŻYCIELKI 

Święto  

Urodziła się 22 października 1876 roku w rodzinie ziemiańskiej w Białej 

Cerkwi (obecnie Ukraina). W dwudziestym drugim roku życia straciła 

wzrok, co odczytała jako wezwanie do służby niewidomym. Po latach przy-

gotowań, w roku 1910 założyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad 

Ociemniałymi, a w 1918, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża. Obie instytucje tworzą obecnie Dzieło Niewidomych, z siedzibą 

w Laskach koło Warszawy od 1922 roku. Swoim życiem dała świadectwo, 

że ślepota duchowa jest cięższym kalectwem niż ślepota fizyczna, dlatego 

osoby pozbawione wzroku włączała w apostolstwo wśród niewidomych na 

duszy i zadośćuczynienie za duchową ślepotę świata. Zmarła 15 maja 1961 

roku, a 12 września 2021 roku Papież Franciszek zaliczył ją w poczet błogo-

sławionych. 

Teksty wspólne o dziewicach s. 1538, (O. W. s. 1667), z wyjątkiem: 

GODZINA CZYTAŃ 

HYMN  

1 Pokój i radość panuje 

W sercach trwających pod krzyżem, 

Który pokorną miłością 

ukochał święty Franciszek. 

2 Miłość Chrystusa przynagla 

Córki i synów tej ziemi. 

Ofiara krzyża Chrystusa 

Użyźnia życie codzienne. 

3 Ta ziemia, która się stała 

Domem dla dusz zabłąkanych, 

Rozprasza mroki i leczy 

Rany grzechami zadane. 

4 O Matko nasza, Elżbieto, 

Oręduj w niebie za nami. 

Byśmy dążyli ku Światłu 

I światłem byli dla wszystkich. 
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5 Ojcu, Synowi, Duchowi 

Śpiewajmy chwałę i dzięki, 

Za to, że w drodze do Nieba 

Ścieżkami krzyża nas wiedzie. Amen. 

 

I CZYTANIE  1 J 1, 5b-9; 2, 1-3. 9-11. 15; 3, 1-3 

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła  

Ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość 

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mó-

wimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, 

kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy 

w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni 

z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza 

nas z wszelkiego grzechu.  

Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszuku-

jemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg 

jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej 

nieprawości.  

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby 

nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chry-

stusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze 

grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.  

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego 

przykazania. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata 

swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten 

trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata niena-

widzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, 

ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Nie miłujcie świata 

ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miło-

ści Ojca. 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożym: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas 

nie zna, że nie poznał Jego.  

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 

ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do 
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Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto po-

kłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 
 

RESPONSORIUM por. 1 J, 5b-6. 3, 1. 2, 8  

W. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. † Je-

żeli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, / wtedy 

mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. * Zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi / i rzeczywiście nimi jesteśmy. (O. W. Alleluja.) 

K. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo 

ujrzymy Go takim, jakim jest. W. Zostaliśmy nazwani. (O. W. Alle-

luja.) 

 

II CZYTANIE  

Z Notatek błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej 

(Pisma, tom I, Notatki; Laski, 4 II 1929) 

Potęga mocy Bożej z krzyża płynie na całą ludzkość 

Obecnie żyję znowu w obecności Pana Jezusa ukrzyżowanego. 

Czuję Go nad sobą. Widzę Go oczami duszy pośród ludzkości. Płynie 

z Niego krew na cały świat. Spływa moc Bóstwa Jego, a ludzie tego 

nie widzą, nie zdają sobie z tego sprawy. Nawet ludzie wierzący, lu-

dzie pobożni, nie zdają sobie sprawy z tego, że Pan Jezus jest ciągle 

wśród nas obecny, że męka Jego wciąż trwa jako niekrwawa Ofiara 

Mszy świętej, z której łaski ciągle, bez ustanku na ludzkość spływają. 

A chociaż męka krzyżowa raz się w czasie odbyła, trwa ona ciągle 

w skutkach swoich.  

Na Golgocie, gdy trwamy przy Panu Jezusie tak jak współcześni 

ludzie Panu Jezusowi i jak wszystkie pokolenia ludzi, którzy przed 

nami żyli, wszyscy rzeczywiście i prawdziwie jesteśmy obecni męce 

Pana Jezusa na Krzyżu i Pan Jezus, jako Bóg, nas wszystkich widział 

i widzi przy sobie i wszystkie zasługi z Jego męki spływają na nas 

i krew przenajświętsza naprawdę nas obmywa, i Bóstwo Pana Jezusa, 

dzięki Jego zasługom, naprawdę nas przenika i uświęca. Ofiara trwa 

bez ustanku. Broni nas biednych przed słusznym gniewem Bożym. 



4 

Tyle grzechów! Większość ludzi odwróconych od Boga, Stwórcy na-

szego, Dobroczyńcy naszego. Ofiara wciąż trwa i ratuje dusze, i wy-

rywa je piekłu.  

U stóp Ukrzyżowanego nie możemy być bezczynni. Pan Jezus nie 

tylko rozważania chce Jego męki, nie tylko rozczulania się nieistot-

nego z zewnątrz i w martwocie, ale chce, byśmy wraz z Nim dusze ra-

towali. Chce, byśmy Jego krwi przenajświętszej używali dla zmywa-

nia grzechów naszych, grzechów bliskich naszych, grzechów nieprzy-

jaciół naszych, grzechów całej ludzkości. Bóstwa Jego, zasług Jego dla 

obudzenia z martwoty tylu dusz, leżących w martwocie grzechu, po-

grążonych w nim. Potęga mocy Bożej z tego Krzyża płynie na całą 

ludzkość. Potęga i moc tej krwi spływającej z Krzyża. A ludzie ślepi 

tego nie widzą! Zamykają swoje dusze na tę moc Bożą i na tę krew 

spływającą z Krzyża.  

Trzeba dawać się przenikać temu Bóstwu. Trzeba dać się przenik-

nąć tej krwi. Trzeba nasiąknąć nią. Ofiarować ją trzeba Bogu za siebie 

i za ludzkość całą. Na Krzyżu Zbawca nasz. Per ipsum et cum ipso et 

in ipso (przez Niego, z Nim i w Nim) zbawienie nasze, świętość nasza. 

Z Krzyża tego płynie miłość do dusz naszych. Ta miłość, która spływa 

z Krzyża do dusz naszych, zapala miłość do Boga w sercach naszych. 

Zapala miłość ku bliźnim naszym. Miłość, Duch Święty, modli się 

w nas, bierze nas w posiadanie swoje. Co za pełnia życia w tych ta-

jemnicach. Co za szczęście być posłusznym narzędziem Bożym. 

Trwać w Bogu, a On w nas.  
 

RESPONSORIUM 1 P 2, 21b. 24 

W. Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, † abyście szli 

za Nim Jego śladami. * Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. (O. W. 

Alleluja.) 
K. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, / 

abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwo-

ści. W. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. (O. W. Alleluja.) 

HYMN Ciebie, Boże, chwalimy, s. 537, (O. W. s. 823). 

Modlitwa jak w Jutrzni. 
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JUTRZNIA 

HYMN  

1 Radosną pieśnią chwalimy Cię, Boże, 

Ciesząc się chwałą mieszkających w niebie. 

Źródłem świętości Twoje jest istnienie, 

O Boże wieczny. 

2 Pragniemy dzisiaj uczcić naszym hymnem 

Życie i czyny Twojej służebnicy. 

Dla Dzieła Lasek zrodzona w Twej myśli, 

Przyjęła łaskę. 

3 Dałeś jej życie naznaczone krzyżem, 

Niewiasty mężnej cnotą umocniłeś. 

Za jej przykładem pragniemy podążać 

Przez krzyż do nieba. 

4 Życia przykładem zgromadziła wielu, 

Kładąc przed nimi słowa, swój testament: 

Dzieło to z Boga i dla Boga żyje, 

Na Jego chwałę. 

5 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu 

Chwała niech zabrzmi teraz i na wieki. 

Moc Trójcy Świętej niechaj będzie siłą 

Ludu Twojego. Amen. 

 

Ant. 1. Niech wiara i miłość otwierają nam oczy duszy. * Niech 

Bóg króluje w naszej duszy / i niech rządzi nami i wszystkim, co nas 

otacza. (O. W. Alleluja.) 

Psalmy i pieśń z niedzieli I tygodnia. 

Ant. 2. Bóg postawił człowieka w pośrodku stworzenia, * by od-

dawał Mu cześć i chwałę / od wszystkich stworzeń będących na ziemi. 

(O. W. Alleluja.) 

Ant. 3. Niech żaden dzień nie przejdzie * bez podziękowania 

Bogu za Jego dobrodziejstwa. (O. W. Alleluja.) 
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CZYTANIE Ga 6, 14.16 

Co do mnie, 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. Na wszystkich 

tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech 

zstąpi pokój i miłosierdzie! 

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K. Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, * Dlatego się nie zachwieje. 

W. Bóg jest dla niej. K. Bóg w niej przebywa. W. Dlatego. K. Chwała 

Ojcu. W. Bóg jest dla niej. 

Okres wielkanocny: 

K. Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, dlatego się nie zachwieje. * 

Alleluja, alleluja. W. Bóg jest dla niej. K. Bóg w niej przebywa. W. Al-

leluja, alleluja.  K. Chwała Ojcu. W. Bóg jest dla niej. 

Ant. do pieśni Zachariasza Wyrzekam się wszystkiego, * co nie 

zmierza ku chwale Bożej, / kocham i uwielbiam Boga za wszystkie 

krzyże / przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. (O. W. Alleluja.) 

PROŚBY 

Zanośmy ufne błagania do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawi-

ciela: 

O Jezu, przyjdź królestwo Twoje wszędzie i zawsze.  

Panie Jezu, Synu Boży, Ty nas doprowadziłeś do początku dnia dzi-

siejszego,  

—  spraw, abyśmy żyli w jedności z Tobą dla chwały Ojca. 

Odkupicielu, z Twojego boku przebitego na krzyżu wypłynęła krew 

i woda,  

—  tym zbawiennym strumieniem obmyj nas z grzechów i rozlewaj 

miłość w Kościele. 

Panie Miłosierdzia, przez Twój krzyż i zmartwychwstanie, napełnij 

nas pociechą Ducha Świętego 

—  uczyń nas sługami Twej wielorakiej łaski wobec braci. 
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Chryste Zmartwychwstały, przez swego Ducha otwórz nasze oczy 

i naszych braci,  

—  abyśmy widzieli dzisiaj Twoje dzieła. 

Dobry Pasterzu, wejrzyj łaskawie na swoją owczarnię, którą zgroma-

dziłeś, prowadź nas drogą świętości,  

—  abyśmy dążyli do tego, co prawdziwe, słuszne i Tobie miłe. 

Ojcze nasz. 

Modlitwa 

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty obdarzyłeś błogosławioną 

Elżbietę, dziewicę, łaską zjednoczenia z męką Chrystusa, † i powoła-

łeś ją do służenia Tobie w niewidomych na ciele i na duszy, * spraw, 

za jej wstawiennictwem, * abyśmy przyjmowali i miłowali codzienny 

krzyż jako drogę do nieba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Two-

jego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

 

MODLITWA W CIĄGU DNIA 

Antyfony i psalmy z dnia bieżącego. 

Modlitwa przedpołudniowa 

CZYTANIE  Kol 2, 6-7 

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak 

w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się bu-

dujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięcz-

ności.  

K. Znalazłam umiłowanego mej duszy. (O. W. Alleluja.) 

W. Pochwyciłam Go i nie puszczę. (O. W. Alleluja.) 

Modlitwa południowa 

CZYTANIE  1 Kor 2, 2-5 

Postanowiłem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak 

tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami 

w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje 
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głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów 

mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza 

opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

K. Pan kieruje pokornych ku sprawiedliwości. (O. W. Alleluja.) 

W. A cichych poucza o swoich drogach. (O. W. Alleluja.) 

 

Modlitwa popołudniowa 

CZYTANIE  1 Kor 2, 7-10 

Głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg 

przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden 

z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby 

Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani 

oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało 

pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. 

K. Oto jest roztropna dziewica. (O. W. Alleluja.) 

W. Którą Pan zastał czuwającą. (O. W. Alleluja.) 

Modlitwa jak w Jutrzni. 

 

NIESZPORY 
HYMN  

1 Błogosławiona Matko niewidomych, 

Oczami duszy w niebo zapatrzona, 

Niesiesz nam światło, które pośród mroku 

Wskazuje drogę dążącym ku Bogu. 

2 Matko Elżbieto, do Ciebie wołamy, 

Tyś wzorem dla nas, służebnico krzyża. 

Umocnij wszystkich w miłości i prawdzie, 

Niech świętość Twoja ku niebu nas zbliża. 

3 Wszystko dla Boga czyniłaś w swym życiu, 

Krzyż całodzienny złożyłaś Mu w darze. 

Ubóstwo, czystość i wzór posłuszeństwa, 

Pozostawiłaś przez Boga wybranym. 
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4 Dziś zgromadzeni uczcijmy z radością 

Życie poparte prawdziwym świadectwem. 

Światłem niechaj będzie i drogowskazem 

Dla niewidomych na duszy i ciele. 

5 Chwała niech będzie Bogu Jedynemu, 

On Królem naszym i naszą miłością. 

On w tajemnicy Przenajświętszej Trójcy 

Wiedzie nas wszystkich do pełni jedności. Amen. 

 

Ant. 1. O Jezu, króluj i panuj, * rządź i wykonuj wolę swoją / 

w każdym z nas i w całym Dziele. (O. W. Alleluja.) 

Psalmy i pieśń z Tekstów wspólnych o dziewicach. 

Ant. 2. Opatrzność Boża, która rządzi światem, * utrzymuje 

wszystkie stworzenia / prowadząc je do celu przez siebie wytkniętego. 

(O. W. Alleluja.) 

Ant. 3. Bóg dał nam Syna swego Jednorodzonego, * by nas odku-

pił, zbawił / i doprowadził do królestwa niebieskiego. (O. W. Alleluja.) 

 

CZYTANIE Ef 1, 17a.18-19 

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam 

światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego 

powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 

i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na 

podstawie działania Jego potęgi i siły. 
 

RESPONSORIUM KRÓTKIE 

K. Bóg ją wybrał * I bardzo umiłował. W. Bóg. K. Dał jej zamie-

szać w swoim przybytku. W. I bardzo. K. Chwała Ojcu. W. Bóg ją 

wybrał. 

Okres wielkanocny: 

K. Bóg ją wybrał i bardzo umiłował. * Alleluja, alleluja. W. Bóg. 

K. Dał jej zamieszać w swoim przybytku. W. Alleluja, alleluja. 

K. Chwała Ojcu. W. Bóg ją wybrał. 
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Ant. do pieśni Maryi Przez ręce Matki Najświętszej, Bogu 

w Trójcy Jedynemu * oddaję się na zupełną i wyłączną służbę, jako 

całopalna ofiara, / pragnąc, by odtąd wszystko we mnie / kochało, 

czciło i chwaliło Boga. (O. W. Alleluja.) 

 

PROŚBY 

Razem z błogosławioną Elżbietą od Krzyża oddajmy chwałę Bogu, 

Ojcu wszechmogącemu, i zanieśmy do Niego nasze pokorne 

prośby: 

Uświęć nas, Ojcze.  

Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazywali się świętymi i rzeczy-

wiście nimi byli, 

—  wspieraj Kościół, aby na całej ziemi dawał świadectwo o Tobie. 

Ojcze nieskończenie dobry, Ty dałeś nam swego Syna, Światłość 

świata,  

—  dopomóż wszystkim, którzy poszukują prawdy i prowadź do 

światła wiary wszystkich niewidomych na duszy. 

Ojcze miłosierdzia, lekarzu ciał i dusz ludzkich, 

—  wspomagaj niewidomych, chorych i potrzebujących, za których 

Twój Syn złożył na drzewie krzyża doskonałą ofiarę wieczorną.  

Ty posłałeś swego Ducha-Parakleta, Dawcę jedności, 

— udziel daru modlitwy jednomyślnej i zjednoczonej, dla utrzymania 

jedności w zgromadzeniu, w Dziele i w całym Kościele. 

Ty przez śmierć swojego Syna śmierć pokonałeś, 

—  przyjmij ofiarę życia naszych zmarłych i daj im radość wiecznej 

chwały. 

Ojcze nasz. 

Modlitwa jak w Jutrzni. 

 

 

 
Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu 

confirmatum, die 10 mensis maii 2021. Prot. N. 249/22. 

 


