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19 maja 
 

BŁ. ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ, DZIEWICY I ZAŁOŻYCIELKI 

Święto  

Bł. Elżbieta (Róża Czacka) 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 przygotowań, 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 błogosławionych. 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE 

Oto dziewica mądra * jedna spośród roztropnych, * która wyszła na spotkanie 

Chrystusa z płonąca lampą. (O. W. Alleluja.) 

Odmawia się Chwała na wysokości. 

 

KOLEKTA  

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty obdarzyłeś błogosławioną 

Elżbietę, dziewicę, łaską zjednoczenia z męką Chrystusa, † i powołałeś 

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, Twojego 

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

przez wszystkie wieki wieków. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 

Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w błogosławionej 

Elżbiecie, dziewicy, † i pokornie Cię prosimy, * niech nasza ofiara 

będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. 

Prefacja o świętych dziewicach i zakonnikach nr 74. 
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ANTYFONA NA KOMUNIĘ Mt 25, 6 

Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana. (O. W. 

Alleluja.) 

 

MODLITWA PO KOMUNII 

Panie, nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym Pokarmem, † spraw, 

abyśmy za przykładem błogosławionej Elżbiety, nosili konanie Jezusa 

w naszym ciele, * i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, 

Pana naszego. 
 

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu confirmatum, die 10 

mensis maii 2021. Prot. N. 249/22. 
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CZYTANIA MSZALNE 
 

 

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 5, 14-17 

Miłość Chrystusa przynagla nas  

 

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. 

Bracia: 

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden 

umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich 

umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla 

Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli 

nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go 

w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.  

Oto słowo Boże. 
 

 

PSALM RESPONSORYJNY Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1) 

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

 1 Pan jest moim pasterzem, † 

  niczego mi nie braknie, * 

 2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 

  Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, * 

 3 orzeźwia moją duszę. 

Refren. 

  Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 

  przez wzgląd na swoją chwałę. 

 4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, † 

  zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 

  Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. 

Refren. 
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 5 Stół dla mnie zastawiasz * 

  na oczach mych wrogów. 

  Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 

  a kielich mój pełny po brzegi. 

Refren. 

 6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 

  przez wszystkie dni życia 

  i zamieszkam w domu Pana * 

  po najdłuższe czasy. 

Refren. 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 9, 23 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

EWANGELIA Mt 16, 24-27 

Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je 

 

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «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 mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 

odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 

postępowania».  

Oto słowo Pańskie. 
 


