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ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„CAŁE TO ZŁO Z WNĘTRZA POCHODZI I CZYNI CZŁOWIEKA 

NIECZYSTYM” 
 

Jezus nie piętnuje nieczystości zewnętrznej, która tak często 

zatrzymuje naszą uwagę, ale ostro gani nieczystość wewnętrzną. 

Z serca bowiem ludzkiego pochodzi wszelki balast zła niszczący 

człowieka. Całą naszą troską powinno być oczyszczanie duszy 

i napełnianie Bogiem, Jego Duchem, Jego Słowem, miłością, by 

nie dać w sobie miejsca złemu. Z czystego serca będzie się rodzić 

dobro, jak z dobrego drzewa - dobry owoc.  

W naszym codziennym życiu łatwo jest oddzielić pobożność od 

życia oraz wiarę od miłosierdzia. Można bardzo skrupulatnie 

odmawiać modlitwy, pozostając zupełnie niewrażliwym na 

potrzeby naszych bliźnich. Tymczasem prawdziwa pobożność jest 

związana z miłosierdziem. 

 

MIŁOŚĆ BOGA ŁĄCZY SIĘ Z MIŁOŚCIĄ DO LUDZI. 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Uderzono też w serce Kościoła: bractwa religijne, grupy apostolskie, 
stowarzyszenia i organizacje kościelne skupiające świeckich katolików. 
Nękano i stosowano groźby wobec ich liderów. W ósmym roku poświęconym 
wadom narodowym dano „ciche" przyzwolenie na niekontrolowaną 
sprzedaż alkoholu, przyspieszając w ten sposób rozpijanie młodzieży poprzez 
powszechny i tani dostęp do wódki. Ostatni, dziewiąty rok nowenny 
-  poświęcony czci Matki Bożej -  odznaczył się złośliwym  ograniczeniem 
pielgrzymek -  szczególnie na Jasną Górę. Wprowadzono opłaty turystyczne, 
likwidowano, przesuwano i odwoływano połączenia z Częstochową 
obsługiwane przez państwowe firmy komunikacyjne. Nauczyciele otrzymali 
bezwzględny zakaz udziału w jakichkolwiek praktykach religijnych. 
Przerywano wszelkie inwestycje budowlane w parafiach bądź nakazano 
rozbiórkę tego, co już wzniesiono. Mimo rozrastania się miast  zabroniono 
powstawania nowych parafii. Księży zaś przy lada okazji dotykały dolegliwe 
kary i mandaty, na które nie stać było parafii. Światowym echem odbiła się 
sprawa słynnej świątyni Arka Pana w Nowej Hucie. Wobec próby usunięcia 
krzyża doszło 27/ 28 kwietnia 1960 roku do kilkudziesięciogodzinnych 
protestów i walk ulicznych.  

Ocaliła chrześcijańską tożsamość 
Dziewięcioletnia Nowenna dobrze 
przygotowała wiernych do nadchodzącego 
po niej roku milenijnego. Komuniści 
zobaczyli, że przegrywają. Gomułka, który 
jeszcze tak niedawno pokornie prosił 
o powrót Prymasa do Warszawy -  nagle przemienił się w jastrzębia, by 
ratować swoją reputację w oczach Kremla. Widząc dynamikę Kościoła, partia 
pospiesznie, choć z dużym opóźnieniem, zaczęła się też sposobić na rocznicę 
1000-lecia powstania państwa polskiego. Do niezwykłej i pewnej historycznie 
rocznicy chrztu Polski w 1966 roku Kościół przygotował się z Narodem, partia 
zaś z towarzyszami. Przerażony Kliszko -  odpowiedzialny w biurze za sprawy 
Kościoła -  mówił w czerwcu 1968 roku: „Wyszyńskiego opanowuje jakaś 
szaleńcza idea, mianowicie, że tutaj, w Polsce Ludowej, rozstrzygają się losy 
światowego komunizmu". I w tym jednym rzeczywiście się nie mylił. 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
Ostatnio pisałam o tym, że święty Józef może być przykładem dla mężczyzn. 
Podsumowując te rozważania z przykrością stwierdzić trzeba, że przy 
niektórych współczesnych mężach i tatusiach ich bliskim odechciewa się żyć. 
Wielu ojców rodzin jest nieobecnych, powierzchownych, nieczułych, 
egoistycznych, skupiony na sobie. Niektórzy są uzależnieni, niemoralni, 
skrajnie egoistyczni i ulegający wygodnictwu. W konsekwencji ich bliscy 
cierpią, popadają w depresję i rozpacz. 
Naszą pomocą  w cierpieniu i smutkach jest Matka Boża. Święty Józef może 
być pomocą w tworzeniu relacji z Nią. Po pierwsze dlatego, że pomaga On 
nam w budowaniu relacji z Bogiem.  Pismo Święte mówi, że to był Boży 
człowiek rozmodlony, sprawiedliwy, a więc pragnący spełniać wolę Bożą 

w każdej sytuacji i w każdej fazie swojego życia. Po 
drugie, święty Józef był wyjątkowo blisko Maryi, a 
dzięki temu wiedział, jak niezwykła i wyjątkowa 
była to kobieta. Jak silna w wierze, nadziei, miłości 
i wewnętrznej dyscyplinie. Zdarza się nam myśleć 
o Maryi bardzo nierealistycznie, czyli na zasadzie, 
że skoro została poczęta bez skazy grzechu 
pierworodnego, to wszystko było dla niej proste i 
jasne, że nie miała żadnych wątpliwości, słabości 

czy życiowych prób. W rzeczywistości Maryja była bez grzechu, ale nie była 
przecież doskonałością, bo nie była  Bogiem. Ona też miała prawdziwą 
wolność i mogła powiedzieć Bogu „nie". 
Adam i Ewa też na początku byli bez grzechu. Mogli żyć w przyjaźni z Bogiem. 
Jednak posłuchali bardziej siebie i podszeptów szatana niż Boga. Maryja 
mogła pójść ich śladem. Ale ona podjęła ogromny trud uchronienia w sobie 
tego, co w każdym z nas najpiękniejsze, bo Boże. W każdej sytuacji pozostała 
mądra i dobra, czysta i wierna. Maryja żyła już w zepsutym świecie, 
podobnym do naszego, obecnego. Przejawy zła zmieniają się nieco 
zewnętrznie, lecz istota niemoralności i podłości pozostaje ta sama. Józef 
widział, jaką Maryja płaciła na co dzień cenę za swoją miłość, szlachetność, 
wrażliwość i ofiarność. Im bardziej będziemy patrzeć na Maryję oczami 
i sercem Józefa, tym bardziej stanie się  nam Ona bliska i tym będziemy 
pewniejsi, że nas rozumie i macierzyńsko wspiera. 

To zdjęcie, autor: Nieznany 

http://medytacja.waw.pl/swieta-rodzina/ikona_sw_rodzina-001/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY 

PIERWSZY I DRUGI LIST DO KORYNTIAN 
Pierwszy i drugi list do Koryntian  były próbą rozwiązania spraw tej gminy. 
Jakkolwiek tylko dwa listy Nowego Testamentu noszą nazwę Listów do 
Koryntian, to prawdopodobnie Paweł pisał do nich aż 5 razy. Treść listów 
dotyczy spraw rozłamu Kościoła w Koryncie. W ich zakres wchodzą kontakty 
neofitów z niesprawiedliwymi, zgorszenie w Kościele, kwestie zalet 
małżeństwa i dziewictwa, spożycie pokarmów ofiarowanych bożkom, sprawy 
charyzmatów, nieporządków panujących na zebraniach kultowych 
celebrujących Eucharystię i dotyczących wątpliwości zmartwychwstania 
zmarłych. Święty Paweł podkreśla też własną pozycję apostoła. 
Zatrzymajmy się nad ważniejszymi zagadnieniami teologicznymi, które nie 
tracą aktualności w czasach nam współczesnych. Kazanie o krzyżu jest okazją 
do  rozwinięcia teologii Krzyża. Stało się ono przyczyną sporu o przynależność 
do tego czy innego misjonarza. Jakkolwiek różni misjonarze mogli udzielać 
wiernym chrztu, ważne jest, że zostali ochrzczeni w Chrystusie. Nieważne 
jest, kto głosił Ewangelię. Ważna jest mądrość Boża objawiająca się w 
Ewangelii, której istotą jest „słowo o krzyżu". Krzyż decyduje o podziale ludzi 
na dwie kategorie. Piersi krzyż uważają za głupstwo, dla nich może się on 
okazać zgubny. Drudzy słowa o krzyżu traktują jako Ewangelię o mocy i 
mądrości Bożej, ci znajdują się na drodze do zbawienia. Paweł podkreśla, że 
mądrość Boża objawia się w świecie, ale ludzie nie poznali Boga. Dlatego Bóg 
postanowił zbawić wiernych poprzez „głupotę krzyża". Chrystus 
ukrzyżowany stał się „mocą i mądrością Bożą" dla tych, których Bóg powołał 
do wiary czy to z Żydów, czy to z pogan. Tak Paweł zaakcentował prawdziwe 
znaczenie krzyża. W krzyżu objawia się zbawiająca moc Boga. Paweł był 
atakowany i w drugim Liście rozprawia się ze swoimi przeciwnikami. Kwestia 
godności  Apostolskiej poruszana już była wcześniej i dotyczy ona nie tylko 
sprawy wiary, ale także obyczajowości. W tym Liście rozdziały 10 -  13 
poświęcone są temu problemowi. Podobnie święty Paweł zajmuje się, nie 
tylko w tym liście, sprawami ekonomicznymi -  kolekta. Proponuję 
rozwiązania, które wskazują na troskę także członków innych gmin. Troska 
jest wyrazem jedności chrześcijan.  
Przejdźmy do spraw, które są aktualne i potrzebne także nam. Takim 
zagadnieniem jest wyodrębnianie się moralności chrześcijańskiej.  



Mocnym akcentem 1 Listu jest zagadnienie wolności i odpowiedzialności. 
Paweł wykorzystał tu pytanie postawione przez wierzących z Koryntu: Czy 
mięso ofiarowane wcześniej bożkom można spożywać? Uczty pogańskie 
miały charakter religijny. Składano w nich ofiary, a potem rozdawano je lub 
sprzedawano w sklepach. Chrześcijanie mieli powiązania rodzinne 
i społeczne ze środowiskiem pogańskim. Musieli korzystać ze sklepów 
prowadzonych przez pogan. Spożywanie takiego mięsa stanowiło dla nich 
trudny do rozwiązania problem. Apostoł stwierdza, że z punktu widzenia 
„wiedzy" problem nie istnieje. Bóstwa pogańskie są fikcją. Ofiarowane im 
mięso nie ma charakteru sakralnego. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Takie 
mięso ofiarne można spożywać. Sumienie ocenia postępowanie człowieka i 
należy kierować się jego głosem nawet wówczas, gdy jest ono błędnie 
ukształtowane. Postępowanie wbrew sumieniu jest grzechem. Miłość 
bliźniego stoi ponad „wiedzą". Z wiedzy trzeba umieć korzystać. Źródłem 
aktywności chrześcijańskiej jest miłość Boga. Te zasady są zawsze aktualne i 
nakazują szacunek dla sumienia drugiego człowieka oraz przypominają 
odpowiedzialność za jego zgorszenie. W takiej sytuacji trzeba zrezygnować 
nawet z rzeczy dozwolonych. 
Paweł kontynuuje  temat odpowiedzialnej wolności na przykładzie własnej 
wolności apostolskiej. Zrezygnował z przywilejów odbierania zapłaty na jego 
utrzymanie. Bóg go wybrał. Powołanie to sprawia, że dobrowolnie wypełnia 
powierzoną mu misję: konieczność głoszenia orędzia. Wyznaje, że 
Ewangelia  musi uwidaczniać się w jego życiu, by jej głoszenie było dla 
wszystkich zrozumiałe. Przy pomocy orędzia Chrystusowego apostoł chce 
ludzi „pozyskiwać" i „ocalić". Do myśli tej nawiązuje też końcowy fragment 
mówiący o zawodach. Chodzi tu o stawkę i maksymalny wysiłek w służbie 
Ewangelii, by nie zostać uznanym za osobę niezdolną do osiągnięcia sukcesu. 
Apostoł przeciwstawia Ofiarę Eucharystyczną ofiarom pogańskim. Przez 
udział w Eucharystii chrześcijanin łączy się i jednoczy z Chrystusem. Udział w 
ofiarnych ucztach pogańskich nie stwarza łączności tego samego typu 
z bóstwami, bo one nie istnieją, ale jest formą udziału w kulcie demonów. 
Łączenie obydwóch kultów i ofiar jest zatem nie do przyjęcia. Dla 
uzasadnienia Paweł sięga po dogmat eucharystyczny, wymieniając na 
pierwszym miejscu kielich, a chleb na drugim. 
„Kielich błogosławieństwa” -  odnosi się do kielicha eucharystycznego. Tak 
nazywano kielich wina, z którego pito w trzeciej części wieczerzy paschalnej. 



Nazwa kielicha pochodzi stąd, że wypowiadano nad tym kielichem 
błogosławieństwo i dziękczynienie za pokarm. 
Chleb, który łamiemy – „łamanie chleba", to w Nowym Testamencie nazwa 
Eucharystii. Udział w Ciele Chrystusa -  uczestnik Eucharystii przyjmuje 
rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa. Eucharystia nie tylko jednoczy wiernych 
z Chrystusem, lecz także pomiędzy sobą, a chleb jest odpowiednim 
symbolem wyrażającym tę rzeczywistość. Sama zaś ofiara łączy się z ucztą. 
Podsumowując odpowiedź Apostoła na problemy w Koryncie trzeba wyznać: 
zasiadanie przy stole Pana, wyklucza zasiadanie przy stole demonów. 
Ostatecznym celem każdego działania wierzących ma być uwielbienie Boga.  
W Pierwszym Liście do Koryntian Paweł wypowiada się także na temat liturgii 
Eucharystii, w którą wkradły się poważne nadużyciach. Wczesna „uczta 
Pańska" składała się z dwóch części: wspólnego posiłku i sakramentalnej 
uczty eucharystycznej. Nadużycia w Koryncie polegały na tym, że 
gromadzono się do pierwszej części w grupach, nie czekając na wszystkich 
współbraci. Doszło do tego, że obok najuboższej warstwy ucztowali już 
podpici bogacze. „Uczta Pańska", która miała być symbolem miłości, stała się 
okazją do zgorszenia. Apostoł powołuje się na znaną mu tradycję 
eucharystyczną. Słowa wypowiedziane nad chlebem brzmią: „To jest ciało 
Moje za was". Zwrot „za was" podkreśla charakter zadośćuczynny zastępczej 
ofiary Chrystusa na krzyżu. Słowa nad kielichem brzmią: „Ten kielich jest 
nowym przymierzem w mojej krwi". W krwi Jezusa zawarte zostało nowe 
przymierze. Spełniają się słowa prorocze o nowym przymierzu, które 
nadeszło wraz ze śmiercią Jezusa. Przelana krew Jezusa będzie odtąd 
napojem wiernych. Jezusowy nakaz: „To czyńcie na moją pamiątkę". Tekst 
sięgający osoby samego Chrystusa został wzbogacony o teologiczne 
wyjaśnienia Apostoła: „Albowiem ilekroć spożywacie z tego chleba i pijecie z 
kielicha, oznajmiacie śmierć Pana, dopóki nie przyjdzie". Eucharystia 
zwiastuje na nowo śmierć Jezusa nie tylko słowami, lecz przez uroczyste jej 
obchodzenie. Nie jest to pamiątka śmierci Jezusa, ale zdarzenie zbawcze 
dokonane na Golgocie. Staje się żywą i konkretną rzeczywistością. Jest to 
tylko możliwe, gdy dary eucharystyczne, czyli  chleb i wino stają się 
rzeczywistym Ciałem i Krwią Chrystusa. Tę istotową przemianę Paweł 
potwierdza słowami: „Kto bowiem spożywa niegodnie ten chleb i piję z 
kielicha Pana, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej”. Po krytyce wspólnego 
posiłku Paweł wyjaśnia, jak powstała Eucharystia. 



Zamykając sprawy pierwszej części „Uczty Pańskiej”, przypomnijmy, że 
posiłki takie w późniejszym czasie nazywano agapami, to znaczy ucztami 
miłości chrześcijańskiej. Liturgiczne teksty mają bogatą tradycję. Źródłem tej 
tradycji był sam Jezus. Według relacji św. Pawła Jezus ustanowił Eucharystię 
tej nocy, której został wydany. Określenie „wydany" oznacza: cierpiał, 
ofiarował się. Słowa Ostatniej Wieczerzy są  zredagowane w perspektywie 
męki Pańskiej. Przed konsekracją Jezus odmawia modlitwę dziękczynną. 
„Dziękczynienie"   - dosłownie  eucharystia -  w Starym Testamencie wyraża 
idę dziękczynienia, a następnie uwielbienia Boga przez wysławianie Jego 
dzieła stworzenia oraz interwencji dla dobra Narodu Wybranego. Kolejną 
omawianą czynnością Chrystusa było łamanie chleba. W czasie uczt 
izraelskich na początku głównego posiłku odmawiający przy stole modlitwy 
brał do ręki chleb, odmawiał modlitwę, łamał go i rozdawał obecnym. 
Łamany chleb traktowano jako główne danie. W słowach wypowiedzianych 
nad chlebem i winem Chrystus identyfikuje chleb ze swoim Ciałem a wino ze 
swoją Krwią. Spożywanie krwi było sprzeczne z mentalnością semicką, było 
odrażające i zabronione. Słowa te są oryginalne i mogą pochodzić tylko od 
Chrystusa. Chleb i wino rzeczywiście  przemienia się w Ciało i Krew Jezusa. 
„Ciało” i „krew” oznacza w semickich pojęciach żywą, konkretną osobę, przy 
czym termin „ciało" uwydatnia naturalną, cielesną egzystencję człowieka, a 
„krew" -  jego życie. Przyjmując Ciało i Krew Jezusa, przyjmujemy Jego 
samego. Czyńcie to na moją pamiątkę przypomina nakaz powtarzania ofiary 
baranka paschalnego. W obrzędzie i słowach przekazanych przez Chrystusa 
uobecnia się Jego zbawcze dzieło. To uobecnienie jest możliwe dzięki temu, 
że Jezus po zmartwychwstaniu nadal żyje i działa w swoim Kościele aż do 
chwili swego powtórnego przyjścia na końcu świata. 

Wszyscy, którzy przyjmują orędzie o życiu, śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa tworzą z Nim wspólnotę. 
Powtarzanie gestów i słów Chrystusa sprawia, że On sam staje się 
obecny pod postaciami chleba i wina. Jest to ten sam Chrystus, 
który żył, działał wśród ludzi i który przyjdzie przy końcu czasów. 

Wieczerza Pańska jest znakiem miłości do nas, ludzi. Dlatego każdy 
chrześcijanin ponosi współodpowiedzialność za sprawowaną Eucharystię. 
Jeśli Wieczerza Pańska nie jest sprawowana w duchu Chrystusa, czy to przez 
brak miłości, czy przez krzywdę społeczną, wówczas Ciało i Krew Zbawiciela 
są przyjmowane niegodnie. 
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POKARM DLA CIAŁA 
PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

Piąte przykazanie nakazuje, abyśmy dbali o swoje zdrowie. Jest wiele metod 
troski o nie. Najważniejsze jest zdrowe odżywianie. Nie jestem ekspertem, 
ale staram się naśladować tych, którzy mądrze i ekonomicznie służą 
wymogom ciała. Tym bardziej, że jest ono świątynią Ducha Świętego. 
Prawda czy fałsz? Wśród prawd o zdrowym odżywianiu krążą również mity.  
Im mniej kalorii, tym lepiej. Zdecydowanie nie! Każdy z nas potrzebuje 
odpowiedniej ilości energii, czyli kalorii, by utrzymać podstawowe funkcje 
życiowe. Takimi są: trawienie, oddychanie. Zapotrzebowanie jest różne dla 
każdego z nas i zależy od powierzchni naszego ciała. Ważna jest również ilość 
makroskładników, jakie dostarczamy w ciągu dnia. Do makroskładników 
zaliczamy: węglowodany, tłuszcze, białka. Zbyt niska ilość białka w 
połączeniu z niską podażą kalorii w ciągu dnia może prowadzić do ubytku 
masy mięśniowej i w efekcie następuje spowolnienie przemiany materii, 
osłabienie siły mięśniowej, szybszy przyrost tkanki tłuszczowej. Niedobór 
białka w diecie, to m.in. pogorszenie odporności organizmu, wydłużenie 
czasu rekonwalescencji po chorobach lub operacjach, przyspieszone procesy 
starzenia, a nawet problemy trawienne. 
Ziołowe herbaty antidotum na wszystko. Nie zawsze. Herbaty zawierają 
substancje antyodżywcze, np. szczawiany. Substancje te zmniejszają 
wchłanianie witamin, minerałów i makroskładników w układzie 
pokarmowym. Wskazane jest, aby zachować umiar w piciu herbat ziołowych. 
Dokładna ilość ich spożycia jest uwarunkowana indywidualnymi 
predyspozycjami. Osoby dotknięte chorobami układu pokarmowego mogą 
gorzej tolerować wszelkie produkty z zawartością substancji 
antyodżywczych. Dla przykładu w zespole jelita drażliwego możemy 
obserwować nasilenie takich objawów jak: bóle brzucha, nudności i inne 
dolegliwości po wypiciu kawy czy herbaty.  
Jak zjem owoc zamiast „normalnej" kolacji to szybciej schudnę. W tym 
przypadku akurat można się zdziwić, gdyż masa ciała po takich kolacjach 
może nawet wzrosnąć. Bowiem fruktoza zawarta w owocach zostaje 
przekształcona w glukozę. Owoc spożywany bez białka i tłuszczu sprawia, że 
cukier jest szybko wchłaniany w jelitach i może się przyczynić do wzrostu 
masy ciała. Dodatkowo dwa jabłka to 180 kcal, a 1 kromka chleba razowego 
z plastrem wędliny, odrobiną masła i warzywami -  to tylko 155 kcal. 
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PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA 
Róża Czacka urodziła się 22 X 1876 roku w Białej 
Cerkwi (Ukraina). Była szóstym z siedmiorga 
dzieckiem Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa 
Czackiego. Od dzieciństwa miała problemy ze 
wzrokiem.  Ostatecznie w wieku 22 lat  straciła 
wzrok. Młoda, wykształcona, religijna osoba 
rozpoczęła życie jako niewidoma. Po trzech dniach 
zamknięcia się w swoim pokoju – w zupełnej 
samotności, wyszła na świat przygotowana do 
podjęcia nowej drogi. Nauczyła się alfabetu 
Braille'a, poznała osiągnięcia medycyny o 
niewidomych, dużo podróżowała po Europie. 
W roku 1911 założyła Towarzystwo Opieki Nad 

Ociemniałymi. Efektem działań Towarzystwa były powstałe w Warszawie: 
ochronka, szkoła powszechna, warsztaty, biblioteka brajlowska oraz tzw. 
patronat nad niewidomymi i ich rodzinami. W czasie wojny zamieszkiwała w 
Żytomierzu. Tam pojawiła się myśl o podjęciu życia zakonnego, a dalej 
pragnienie powołania zgromadzenia zakonnego, które służyłoby ludziom 
niewidomym. 1 XII 1918 r. Róża Czacka złożyła śluby wieczyste w III Zakonie 
św. Franciszka. Już jako siostra Elżbieta przyjęła kandydatki do nowego 
zgromadzenia: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.  Ich 
charyzmatem jest podwójna służba: ludziom niewidomym oraz 
wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Opiekunem duchowym 
zgromadzenia i całego Dzieła został ks. Wł. Korniłowicz. 
W 1922 roku po otrzymaniu darowizny w Laskach, Matka Elżbieta stworzyła 
zakład dla niewidomych. Jego skład to: szkoła, warsztaty i dom macierzysty 
zgromadzenia. Do wybuchu II wojny światowej Laski stały się nowoczesną 
placówką dającą niewidomym wykształcenie podstawowe i zawodowe oraz 
niezależność finansową i przywrócenie godności ludzkiej. Laski stały się 
ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, gdzie cierpienie spowodowane 
brakiem wzroku, przyjmowano z męstwem i pogodą ducha. 
Matka Czacka została ranna w głowę i straciła oko. Po wojnie w 1950 roku 
rozpoczęła się, trwający aż do śmierci, choroba. Wtedy Róża Czacka 
przekazała kierownictwo ośrodka swojej następczyni, a sama wspierała 
Dzieło modlitwą i ofiarą cierpienia. Zmarła 15 maja 1961 roku w Laskach. 
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