
Beatyfikacja ks. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, na którą od dłuższego czasu oczekiwano, odbę-
dzie się w Warszawie 12 września 2021 roku. Razem 
z ks. Kardynałem beatyfikowana będzie Matka Elż-
bieta Róża Czacka, założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża powołanych do 
opieki nad osobami ociemniałymi. Decyzja o łącznej 
beatyfikacji, chociaż dla wielu nieoczywista, ma jed-
nak głęboki sens, gdyż łączy osoby bliskie sobie du-
chowo i związane ze sobą od 1926 roku działalnością 
i przyjaźnią. Do spotkania Matki Czackiej z ks. Ste-
fanem Wyszyńskim doszło dzięki słudze Bożemu ks. 
Władysławowi Korniłowiczowi (1884-1946), który 
był kierownikiem duchowym ich obu.

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981) 
jako młody kapłan i profesor w Seminarium wło-
cławskim zajmował się społeczną nauką kościoła. Na 
początku II wojny światowej, na polecenie przeło-
żonych, ukrywał się, dlatego uniknął losu kapłanów 
aresztowanych i mordowanych w obozach koncen-
tracyjnych. Poszukiwany przez Niemców znalazł 
schronienie m. in. w znanych sobie placówkach dla 
osób niewidomych Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża - na Lubelszczyźnie i w Laskach k. Warszawy. 
W Laskach był duszpasterzem osób niewidomych, 
sióstr i pracowników świeckich, równocześnie był 
kapelanem AK o pseudonimie Radwan III. W czasie 
działań wojennych, szczególnie w czasie powstania 
warszawskiego ks. profesor Wyszyński wykazał się 
odwagą i zmysłem organizacyjnym, był wsparciem 
dla osób niewidomych, sióstr i ukrywającej się w La-
skach okolicznej ludności. Tragiczne doświadczenia 
czasu wojny umocniły jeszcze trwające od wielu lat 
więzi ks. Profesora z Matką Czacką i z dziełem La-
sek. Z zachowanej korespondencji między kard. Wy-
szyńskim a Matką Czacką wynika, iż później każdego 
roku, z wyjątkiem lat uwięzienia, Prymas był kilka-
naście razy w Laskach i za każdym razem odwiedzał 
Matkę. Laski były przez cały czas jego późniejszej po-
sługi prymasowskiej „domem”, gdzie wypracowywał 
najważniejsze decyzje w swojej posłudze pasterskiej.

Matka Elżbieta Róża Czacka (1876–1961) uro-
dziła się w rodzinie magnackiej, o dużych tradycjach 
patriotycznych i społecznych. Ociemniała w 22 roku 
życia, postanowiła to cierpienie wykorzystać w służ-
bie osobom niewidomym. Po zdobyciu odpowied-
niej wiedzy i doświadczenia, podczas wielokrotnych 
wizytacji zagranicznych ośrodków rehabilitacji nie-
widomych, rozpoczęła w Polsce pionierską pracę na 
rzecz osób z problemami wzrokowymi: założyła w 
Warszawie Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi, 
a następnie Zakład dla Niewidomych w Laskach pod 
Warszawą. Powołała też zgromadzenie zakonne Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża, służące systemowo 
i instytucjonalnie osobom niewidomym. Własnym 
doświadczeniem cierpienia ślepoty Matka dzieliła się 
ze swoimi współpracownikami podkreślając, że fun-
damentem dzieła Lasek była wiara w nadprzyrodzoną 
wartość cierpienia, podejmowanego jako zadanie i 
krzyż. Matka podkreślała, że przyjęcie cierpienia jako 
krzyża, może być dla niewidomych źródłem łaski oraz 
inspiracją do apostolstwa wśród tzw. „niewidomych 
na duszy”. Dlatego Laski od początku były przyja-
znym miejscem dla osób poszukujących sensu życia, 

także dla niewierzących: wielu z nich wybrało Boga. 
Krzyż wprowadziła Matka do nazwy Zgromadzenia 
oraz do słów powitania w Laskach: „Przez krzyż - do 
Nieba”. 

Zasady rehabilitacji niewidomych w Laskach 
od początku były nowatorskie: osoba z problemami 
wzrokowymi nie może być jedynie podmiotem opie-
ki. Trzeba uczyć ją codziennego życia, umożliwić 
wykształcenie i zdobycie zawodu, tak aby była samo-
dzielna, sprawna życiowo i zawodowo, aby odnalazła 
swoje miejsce wśród innych. 

„Laski są przedziwnym misterium Boga” - twier-
dził ks. Prymas Stefan Wyszyński – „Czego Bóg chciał 
dokonać tutaj, wystarczy sobie uświadomić, że dla 
służby ociemniałym trzeba było ociemniałej Matki. 
[…] Ociemniała Matka umiała zrozumieć ociemniałe 
dzieci i zdołała wydobyć ze swojego serca zrozumie-
nie i radość, które są potrzebne aby służyć innym”.

Dla opisania wielkich postaci często brakuje od-
powiednich słów. Jak opisać dzieło Księdza Prymasa 
Tysiąclecia, który dla ratowania wiary i Kościoła nie 
wahał się na najcięższe ofiary, który mówił: „Polskę 
kocham bardziej niż własne serce…” Kim naprawdę 
była kobieta, która była w stanie powiedzieć: „Naj-
większym moim szczęściem jest to, że zostałam nie-
widomą. Cóż by było ze mnie, gdyby nie to kalectwo i 
jakim byłoby moje życie?”

Na pogrzebie Matki Czackiej Ksiądz Prymas 
mówił: „Najtrudniej jest patrzeć na ludzkie życie. Pa-
trzymy na Matkę. Inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. 
W krótszym lub dłuższym kontakcie, służąc niewido-
mym, czerpaliśmy z bogatego ducha naszej Matki i z 
duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miej-
sca.”

Poprzez tę wyjątkową beatyfikację Bóg chce nam 
pokazać, jak dwoje ludzi może sobie wzajemnie po-
magać w drodze do świętości. W ich cieniu odkry-
wamy również postać ks. Władysława Korniłowicza, 
który wywarł wyjątkowy wpływ na kształtowanie ich 
duchowości. Ks. Prymas mówił o nim, że „rodził lu-
dzi dla Boga”.

Ks. Prymas przy grobach Matki Czackiej i ks.Korniłowicza


