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XXV Niedziela Zwykła 

                                                               

 Liturgia Słowa 

Pierwsze czytanie: Mdr 2,12.17-20 (Jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim) 

Psalm responsoryjny: Ps 54,3-4.5.6 i 8 (Pan podtrzymuje całe moje życie.) 

Drugie czytanie: Jk 3,16-4,3 (Wiara nie połączona z uczynkami jest martwa) 

Ewangelia: Mk 9,30-37 (Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich) 

 

                    Nowi Błogosławieni Kościoła 

      
 

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Róża Czacka, Założycielka Zakładu dla  

Niewidomych w Laskach zostali 12 września ogłoszeni błogosławionymi. Mszy św. celebrowanej w Świątyni  

Opatrzności Bożej w Warszawie przewodniczył papieski delegat kard. Marcello Semeraro, prefekt  

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział, że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór  

wierności Ewangelii i służby potrzebującym. Mszę św. koncelebrowali kardynałowie i arcybiskupi, w tym  

m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski, prymas  

Czech kard Dominik Duka OP oraz kard. Stanisław Dziwisz, emerytowany metropolita krakowski.  

Obecni byli także biskupi z różnych krajów, min. Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii. Mszę  

koncelebrowało też ponad 600 księży, w tym wielu wyświęconych przez kard. Wyszyńskiego. W Mszy św.  

uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem i premierem, Marszałkowie Sejmu  

i Senatu, liderzy partii politycznych, parlamentarzyści. W Świątyni Opatrzności Bożej reprezentowane były  

także środowiska związane z nowymi błogosławionymi, w tym członkowie rodziny kard. Wyszyńskiego,  

przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wraz ze współsiostrami oraz  

wychowankowie z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach. Wyniesienie obojga Sług Bożych na ołtarze  

poprzedziła wypowiedziana przez kard. Kazimierza Nycza prośba do Ojca Świętego o włączenie w poczet  

błogosławionych Prymasa Wyszyńskiego i matki Czackiej. Metropolita warszawski przedstawił też ich 

życiorysy. Chwilę potem nastąpił najważniejszy moment beatyfikacji – prefekt Kongregacji Spraw  

Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Odczytując  

z mandatu Ojca Świętego list apostolski, w którym Franciszek wpisał kard. Wyszyńskiego i matkę Czacką  

w poczet błogosławionych, kard. Semeraro poinformował, że wspomnienie liturgiczne bł. Stefana  

Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja a wspomnienie liturgiczne bł. matki Czackiej – 19 maja.  

Następnie zostały odsłonięte wizerunki nowych błogosławionych. Wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego  

odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego (dokończenie na stronie. 2)   
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Nieustającej Pomocy  
w środy o godz. 18.00 

Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w piątki po Mszy 

św. wieczornej 
I piątki miesiąca Adoracja 

Najśw. Sakramentu po 
Mszy Św. wieczornej do 

godz.21:00 

I Sobota miesiąca  
o godz. 8:00 Msza Św. 
wynagradzająca ku czci 

Niepokalanego Serca NMP 
We wtorki całodzienna 
Adoracja Najśw. Sakr. 

Odwiedziny chorych 
na indywidualne 

wezwanie 

Chrzest św. 
w II i IV  niedzielę podczas 

Mszy św. o godz. 13.00 



“Rodzina Rodzin”. Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniły 

nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi  

w Laskach. Po odsłonięciu wizerunków wyruszyła procesja  

z relikwiami nowych błogosławionych. Relikwiarz bł. Stefana 

Wyszyńskiego wniosły uzdrowiona za wstawiennictwem nowego 

błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska oraz 

przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna 

Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa 

Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas. Reprezentują dwa 

pokolenia instytutu, założonego przez kard. Wyszyńskiego: 

najstarsze i najmłodsze. Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej wniosły 

natomiast uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej 

Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko oraz matka 

Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia 

Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Następnie kard. Nycz  

w imieniu Archidiecezji Warszawskiej, Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Krzyża oraz całego Kościoła w Polsce 

podziękował papieżowi za ogłoszenie nowych błogosławionych. 

W homilii kard. Marcello Semeraro wskazał, że nowi polscy 

błogosławieni przekazali świadectwo życia wiernego Ewangelii, 

za wszelką cenę i wzór służby bliźniemu. Prefekt Kongregacji 

Spraw Kanonizacyjnych wyraził wdzięczność Bogu za 

uroczystość, która odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej. 

Przypomniał, że ta świątynia została wzniesiona przez naród 

Polski jako wotum wdzięczności za bliskość i obecność Pana 

Boga w chwalebnej i bolesnej historii Polski. Ta świątynia, mówił 

papieski wysłannik, “jest dzisiaj świadkiem kolejnego 

potwierdzenia: Polska jest Narodem Maryjnym, Polska 

ofiarowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni różnych epok, 

wybitne postacie świętych, bożych mężczyzn oraz kobiet”.  

O nowych polskich błogosławionych kard. Semeraro powiedział, 

że pozostawili oni “wzór służby konkretnemu potrzebującemu 

człowiekowi, również wówczas, kiedy nikt się nim nie zajmuje  

i wydaje się, że zwycięża obojętność”. Przedstawiając sylwetkę 

pochodzącego z Zuzeli Stefana Wyszyńskiego gość z Watykanu 

zaznaczył, że rodzina przyszłego Prymasa wychowała go  

w wierze do Pana Boga i w miłości do Ojczyzny. Przypomniał, 

że życie kapłańskie ks. Wyszyńskiego było, naznaczone 

licznymi próbami, którym stawiał czoła z ufnością  

i zdecydowaniem. Jednym z najbardziej dramatycznych 

momentów w życiu ks. Wyszyńskiego był z pewnością okres 

drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego 

powstania warszawskiego w 1944 roku. Ks. Wyszyński, 

przypomniał wysłannik papieski, przebywał wówczas  

w podwarszawskich Laskach, jako kapelan Zakładu dla 

Niewidomych i Armii Krajowej. Watykański hierarcha zaznaczył, 

że to właśnie podczas powstania warszawskiego miało miejsce 

w Laskach prorocze wydarzenie: ks. Wyszyński podniósł z ziemi 

fragment częściowo spopielonej kartki, pochodzącej z płonącej  

i spowitej w ogniu stolicy, na której widniał napis: „Będziesz 

miłował”. “Do tego apelu i testamentu upodobnił on swoją 

posługę pasterza i biskupa, najpierw w Lublinie a następnie  

w Gnieźnie i Warszawie, stawiając czoło problemom, jakie jego 

Naród musiał wycierpieć w latach następujących po drugiej 

wojnie światowej” – powiedział kard. Semeraro. Twierdził też, że 

w czasach powojennych, skomplikowanych społecznie  

i politycznie, Prymas Polski wytrwale i zdecydowanie kierował 

łodzią Kościoła w Polsce. Kaznodzieja stwierdził, że “ideologii, 

która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia” 

Prymas przeciwstawiał “prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, 

wiernie przeżywaną i realizowaną”. Kard. Semeraro 

przypomniał też często powtarzane przez kard. Wyszyńskiego 

wskazanie: „Kto nienawidzi, ten już przegrał”. Dodał, że Prymas 

znosił wszelkie upokorzenia i cierpienia, których punktem 

kulminacyjnym były trzy lata spędzone w więzieniu. O Matce 

Elżbiecie Róży Czackiej hierarcha powiedział, że 

charakteryzowała ją niezachwiana wiara w Boga i w Jego 

Opatrzność."Poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość  

i zaangażowanie Błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, 

że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana 

Boga i jak On miłować” – wskazał kard. Semeraro. Gość  

z Watykanu wskazał, że Matka Czacka postanowiła poświęcić 

swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na 

ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomocy ani na możliwość 

zdobycia wykształcenia. “Niech nowi Błogosławieni będą 

potężnymi orędownikami dla tego zasłużonego Narodu, niech 

będą światłem dla władz państwowych i samorządowych oraz 

niech wspomagają Kościół w Polsce w ciągłej wierności 

Ewangelii Chrystusa” – zakończył swą homilię. kard. Marcello 

Semeraro. Podczas uroczystej procesji z darami opiekunowie  

i wychowankowie Ośrodka dla Ociemniałych w Lsakach wnieśli 

laptop. Zostanie on przekazany uczniom z Rwandy, gdzie 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża również 

prowadzi ośrodek dla osób niewidomych. Ornat z aplikacjami 

wykonanymi przez niewidomą absolwentkę Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Laskach przyniosły siostry ze 

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. 

Prezydent RP przekazał kielich i świecę, przedstawiciele 

Kościoła Grekokatolickiego – ikonę bł. kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej dla kaplicy 

w Zambii ofiarowały przedstawicielki Instytutu Prymasa 

 



Wyszyńskiego – Maria Gabiniewicz, Diana Samoraj i Michalina 

Jankowska. Podczas Modlitwy Eucharystycznej po raz pierwszy 

wymieniono imiona nowych błogosławionych. Po Komunii św. 

kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, wygłosił słowo 

podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani  

w sprawę beatyfikacji i w dzisiejszą uroczystość. “Dziękuję 

przede wszystkim Papieżowi Franciszkowi, który niejako  

w osobie Jego Eminencji Kardynała Marcello Semeraro jest tutaj 

z nami dziś obecny i pamięta o nas, przebywając w nieodległym 

Budapeszcie” – powiedział kard. Nycz. Wyraził też  

wdzięczność Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i wszystkim 

zaangażowanym w wieloletnie procesy beatyfikacyjne 

obydwojga błogosławionych, także na szczeblu diecezjalnym. 

“Niech będą oni dla nas wzorem do naśladowania i wstawiają 

się u Boga za nami i za całą naszą Ojczyzną!” – powiedział 

metropolita warszawski. Po końcowym błogosławieństwie 

udzielonym przez kard. Marcello Semeraro zabrzmiała pieśń 

“Boże coś Polskę” w wykonaniu kilku chórów, uświetniających 

uroczystość beatyfikacyjne.                              /KAI/archwwa.pl/ 

52 Międzynarodowy Kongres 

Eucharystyczny 

 

Msza św. na placu Bohaterów w Budapeszcie pod 
przewodnictwem papieża Franciszka zakończyła  
52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W homilii Ojciec 
Święty zachęcił do „przyjęcia logiki Bożej, a nie świata i do 
naśladowania Chrystusa”. W Eucharystii wzięło udział ponad 
200 tys. wiernych z całego świata. Eucharystię koncelebrowało 
kilkudziesięciu biskupów i setki księży. Kolejny, 53. Kongres 
odbędzie się w 2024 r. w Quito w Ekwadorze. „Budapeszt, 
położony w centrum Węgier i Europy, jest miastem mostów i my 
odczuwamy powołanie do bycia mostami między Wschodem  
a Zachodem, między różnymi światami kulturowymi i religijnymi 
oraz między różnymi narodami – przypomniał metropolita 
ostrzyhomsko-budapeszteński kard. Péter Erdő, witając 
Franciszka na początku Mszy św. Zwrócił uwagę, że 
ekumeniczny wymiar tej Mszy św. pokazuje „nasze wspólne 
pragnienie jedności wszystkich ochrzczonych” i w tym 
kontekście wskazał na obecność na Eucharystii patriarchy 
konstantynopolskiego Bartłomieja. Dodał, że obecność również 
niechrześcijan, zwłaszcza przedstawicieli judaizmu i tych, 
„którzy mają inną wizję świata”, stanowi „dla nas żywy znak 
czasów, to znaczy powołania Kościoła w łonie ludzkości jako 
świadka Chrystusa wśród narodów”. To sam Jezus Chrystus 
jest źródłem „wód żywych” i wypełnia eschatologiczną obietnicę 
z Psalmu 87, 7: „W Tobie są wszystkie me źródła”. „Chrystus w 
nas, w Eucharystii, jest źródłem życia i szczęścia wiecznego dla 
wszystkich narodów, chce przybyć do wszystkich narodów 

dzięki naszemu świadectwu i naszemu przepowiadaniu, dzięki 
naszej miłości d0 ubogich, chorych, prześladowanych z powodu 
swego języka, przynależności etnicznej czy narodowej i w ogóle 
wobec tych wszystkich, którzy zdają się tracić na świecie 
wszelki sens i wartość oraz cierpią rozpacz i smutek” – 
stwierdził prymas Węgier. Zwrócił uwagę, że obecnie jego kraj  
i państwa ościenne przemierza Krzyż Misyjny, a relikwie 
świętych i błogosławionych z tego regionu rozbudziły 
świadomość, że również dzisiaj można żyć świętością, idąc 
śladami wielkich męczenników i wyznawców ostatniego wieku. 
W tym kontekście prymas Węgier przywołał postać kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja odbywała się 
obecnie w Warszawie. Pierwszym z nich jest głoszenie Jezusa, 
ukrzyżowanego sługi. Papież wskazał, że Eucharystia ukazuje 
nam Boga „jako Chleb łamany, jako Miłość ukrzyżowaną  
i dawaną”. Drugi etap to rozeznawanie z Jezusem. Franciszek 
zauważył, że przed Ukrzyżowanym doświadczamy 
dobroczynnej walki wewnętrznej, między „myśleniem po 
Bożemu” a „myśleniem po ludzku”. „Jezus nami wstrząsa, nie 
zadowala się deklaracjami wiary, żąda od nas oczyszczenia 
naszej religijności w obliczu Jego krzyża, w obliczu Eucharystii” 
– powiedział Ojciec Święty. Zachęcił do adoracji Najświętszego 
Sakramentu. „Pozwólmy, aby Jezus, Chleb żywy uzdrowił to, co 
w nas zamknięte i otworzył nas na dzielenie się z innymi, by 
uzdrowił nas z naszej surowości i naszego zamknięcia się  
w sobie; uwolnijmy się z paraliżującego zniewolenia obroną 
naszego wizerunku i dajmy się zainspirować do pójścia za Nim 
tam, gdzie On chce nas poprowadzić” – wezwał papież. Ojciec 
Święty wezwał wiernych, aby spotkanie z Jezusem  
w Eucharystii ich przemieniało. „Nie zadowalajmy się byle czym; 
nie gódźmy się na wiarę, która żyje obrzędami i powtórzeniami, 
otwórzmy się na gorszącą nowość Boga ukrzyżowanego  
i zmartwychwstałego, Chleba łamanego, aby dać życie światu. 

Będziemy pełni radości; i będziemy przynosili radość”. Przed 

zakończeniem Mszy św. przewodniczący Papieskiego Komitetu 
Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych abp Piero 
Marini zwracając się do Ojca Świętego powiedział, że to Duch 
Święty, „daje nam odwagę zaproponowania siebie światu 
zgodnie ze stylem Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy 
powierzył nam mandat bycia, tak jak On, nie panami, ale 
sługami, nie wielkimi na tej ziemi, ale maluczkimi w Królestwie, 
nie posiadaczami rzeczy, ale pielgrzymami”. Zaznaczył, że 
międzynarodowe dni eucharystyczne w Budapeszcie wskazały 
ten szlak nowości i nawrócenia, ponieważ „sprawowanie 
paschalnego misterium Chrystusa wpływa pozytywnie nie tylko 
na serca ludzi wierzących, ale też na miasto ziemskie, w którym 
oni żyją i pracują”. Zbawienie, którego źródłem jest Eucharystia, 
przekłada się zatem na kulturę eucharystyczną zdolną do 
inspirowania mężczyzn i kobiet dobrej woli do stawania obok 
ubogich jak Pan, do stawiania na pierwszym miejscu dobra 
wspólnego, do rozsiewania pokoju społecznego, troski o dzieło 
stworzenia, do wielkoduszności dialogu ekumenicznego  
i dzielenia się swoją kruchością. Podziękował papieżowi za 
odprawienie Eucharystii „z tym wielkim zgromadzeniem” na 
zakończenie 52. MKE, „zwracając raz jeszcze uwagę na to 
wielkie misterium, źródło i szczyt życia i misji kościoła”. 
Uroczysta Eucharystię zakończyła modlitwa „Anioł Pański”. 
Papież przypominając, że „Eucharystia” oznacza 
„dziękczynienie” podziękował wszystkim za organizację  
i przebieg 52 MKE. W sposób szczególny pozdrowił patriarchę 
Konstantynopola, Bartłomieja. Podziękował całemu narodowi 
węgierskiemu za gościnę. Nawiązał do słów hymnu 
towarzyszącemu Kongresowi: „Przez tysiąc lat krzyż był filarem 
twego zbawienia, niech także teraz znak Chrystusa będzie dla 
ciebie obietnicą lepszej przyszłości".                    ”. 
                                              /Katolicka Agencja Informacyjna/ 



             Ogłoszenia      

           duszpasterskie....... 

11. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym obchodzić 

będziemy: 

- W poniedziałek 20 września Wspomnienie św. Męczenników 

Andrzeja Kim Taegona, Pawła Chong Hasanga i Towarzyszy. 

- We wtorek 21 września Święto św. Mateusza Apostoła  

i Ewangelisty. 

- W czwartek 23 września Wspomnienie św. Ojca Pio. 

- W sobotę 25 września Wspomnienie bł. Władysława  

z Gielniowa. 

2. Zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego 

Sakramentu w każdy wtorek po Mszy Św. o godz. 8.00. 

3. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W zakrystii są do 

nabycia: "Gość Niedzielny" i Niedziela. Na stoliku za ławkami 

jest wyłożony nowy numer "Florianusa". 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Sakramentalny związek małżeński zawarli:  

 

Krzysztof Grzelak - Patrycja Owczarska 

------------------------------------------------------------------------------------- 

W ostatnim tygodniu  z naszej wspólnoty 

parafialnej odeszli: 

+ Witold Wiśniewski 

+ Stanisław Szpak 

+ Alicja Pokropek 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Z  KALENDARZA LITURGICZNEGO 
25 września 

Błogosławiony Patron Stolicy 

 

Bł. Władysław z Gieleniowa przyszedł na świat w Gielniowie  
w latach 1440-1445 (dokładnej daty nie znamy). Jego rodzice 
byli mieszczanami średniej zamożności. Na chrzcie nadano 
Władysławowi imię Marcin i być może również imię Jan.   
Po ukończeniu szkoły w Gielniowie Władysław udał się do 
Krakowa i być może początkowo zdobywał wykształcenie  
w tamtejszej szkole katedralnej. W dniu św. Jerzego, 23 
kwietnia 1462 roku, został przyjęty w poczet studentów 
Akademii Krakowskiej, jednakże studiów nie ukończył, gdyż  
1 sierpnia tego roku wstąpił do Zakonu Bernardynów. W zakonie 
nasz Patron przyjął imię Władysław. Po rocznej próbie złożył 
śluby zakonne, by móc całkowicie poświecić się Bogu.  
W krakowskim klasztorze odbył studia filozoficzno-teologiczne,  
które prowadzili głównie profesorowie Akademii Krakowskiej. 
Najprawdopodobniej w roku 1462 przyjął świecenia kapłańskie. 
Władysław w latach 1486-1487 był związany z klasztorem 
krakowskim i pełnił tam funkcje egzaminatora w sprawie łask  
i cudów otrzymywanych za przyczyną sławnego niegdyś 
kaznodziei bernardyna bł. Szymona z Lipnicy. Z pewnością 
Władysław należał do wybitnych osób swojego zakonu, skoro 
powierzono mu w roku 1487 zaszczytny obowiązek prowincjała 
polskiej prowincji bernardynów, który pełnił do roku 1490 oraz  
w latach 1496-1499. Jako prowincjał czuwał nad 22 domami 
swojego zakonu i powiększył prowincję o nowe dwa klasztory:  
w Skępem i Połocku. Brał też udział w kapitule generalnej  
w Urbino (1490) i w Mediolanie (1498). Pod koniec życia 
przełożeni pozwolili zamieszkać Władysławowi w klasztorze 
warszawskim, założonym także przez św. Jana Kapistrana, 
gdzie pełnił obowiązki gwardiana i kaznodziei. W Warszawie 
Władysław zaprzyjaźnił się z księżną Anną Mazowiecką i był jej 
duchowym doradcą. Władysław z Gielniowa, pełen zasług  
i w opinii świętości, odszedł do Pana w klasztorze warszawskim 
w dniu 4 maja 1505 roku. Był kapłanem, zakonnikiem wielkiej 
wiary, która była widoczna w całej jego działalności, w całym 
jego życiu. W dziedzinie modlitwy miał opinię 
"niezwyciężonego". Długo starano się o beatyfikację 
Władysława z Gielniowa, chociaż zaraz po śmierci cieszył się 
wielką czcią wiernych. Dekret beatyfikacyjny wydał papież 
Benedykt XIV 11 lutego 1750 roku. Uroczystość beatyfikacyjna 
bł. Władysława miała miejsce w Warszawie w roku 1753  
i związana byłą z 300. rocznicą pobytu bernardynów w Polsce. 
Relikwie bł. Władysława złożono w kościele św. Anny  
w Warszawie. W roku 1759 papież Klemens XIII ogłosił bł. 
Władysława z Gielniowa patronem Królestwa Polskiego  
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a papież Jan XXIII ogłosił go  
w roku 1962 głównym patronem Warszawy. Jednakże po 
soborowej reformie kalendarza liturgicznego główną patronką 
miasta Warszawy jest Matka Boża Łaskawa, a bł. Władysław - 
patronem drugorzędnym.                      /ks. Stanisław Holodok/ 
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Refleksja na XXV Niedzielę zwykłą 
  

Apostoł Jakub przypomina, że gdzie 
zazdrość i żądza sporu, tam też bezład  
i wszelki występek. Trudno nam dzisiaj 

przychodzi przyznać komuś rację albo zrezygnować z 
postawienia na swoim, żeby uniknąć kłótni. A Jezus mówi 
wyraźnie: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie 
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». /ks. Wojciech/                 

.       
 

 Papież o Nowych Błogosławionych 
 

 „Dziś, niedaleko stąd, w Warszawie dokonuje 

się ogłaszanie Błogosławionymi dwojga 
świadków Ewangelii: Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
i Elżbiety Czackiej, założycielki Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża. Dwie postaci, które z bliska poznały krzyż: Prymas 
Polski, aresztowany i internowany, zawsze był mężnym 
pasterzem według Serca Chrystusowego, heroldem wolności i 
godności człowieka; Siostra Elżbieta, która w młodości straciła 
wzrok, poświęciła całe swoje życie pomocy niewidomym. 
Przykład nowych Błogosławionych niech nas pobudza do 
przemieniania ciemności w światłość mocą miłości” . 


