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REWERZANKA
„Powiedział ktoś: czas to pieniądz i słusznie, bo od 

dobrego zużytkowania czasu zależy dobrobyt, dostatek, a nawet 
bogactwo. Ale to jest małostkowe określenie czasu. Czas to 
wieczna szczęśliwość, bo od dobrego wykorzystania czasu zależy 
wieczne szczęście człowieka. I to jest mądre określenie czasu (…) 
Śpiesz się, bo czas życia krótki, wyzyskuj czas, bo za niedługo 
koniec jego nastąpi, kiedy już dla duszy nic uczynić nie będzie 
można”. Błogosławiony Antoni Rewera podkreśla, że nasze 
życie jest krótkie, czas płynie szybko, a kiedy już nastąpi jego 
koniec nie będziemy mogli nic więcej zrobić dla naszej duszy. 
Dlatego też bardzo ważne jest dobre wykorzystanie czasu, który 
nam jest dany. Błogosławiony zaznacza, że różne są sposoby 
straty czasu. Może to być próżnowanie, ale także przeznaczanie 
długich godzin na rzeczy niepożyteczne. Zdarza się, że zadajemy 
sobie trud bez korzyści. Co prawda, powstrzymujemy się od 
złego, ale jednocześnie nie robimy nic dobrego. Tracimy czas 
na wykonywanie rzeczy zbędnych lub nawet na nic nie robienie. 
„Czyż Pan Bóg nie umieścił nas na świecie, abyśmy wypełniali 
obowiązki jakie na nas ciążą. Dlaczego więc mamy iść za swoimi 
fantazjami? (…) Sługa, który nie spełnia woli swego pana, 
chociażby cudów dokonywał, również będzie odprawiony, jak 
ten, który nie spełnia swoich obowiązków”. Każdy z nas został 
do czegoś powołany, idzie swoją drogą, ma pracę, obowiązki, 
pasje. Niektórzy realizują się w małżeństwie, inni w kapłaństwie, 
w zakonie, a jeszcze inni pozostają samotnymi. Rożne są zadania 
do wykonania, ale ważna jest wierność w wypełnianiu swoich 
obowiązków, temu co nam powierzono. Jest czas na wszystko, na 
pracę i odpoczynek, na ciszę i na rozmowy, czas dla siebie i dla 
drugiego człowieka. Myślę, że sukcesem jest uporządkowanie 
swojej hierarchii wartości i realizowanie każdego obowiązku 
w odpowiednim czasie. Istotne jest również to, aby każdą, nawet 
najdrobniejszą rzecz wykonywać z miłością. Nie liczy się wcale 
wspaniałość twego działania, ale przede wszystkim to, jak wiele 
miłości włożyliśmy w swe czyny. Początek nowego roku to 
bardzo dobry moment, żeby zastanowić się nad swoim życiem, 
nad tym jak wykorzystuję czas. Czy doceniam życie i cieszę się 
każdą chwilą? Czy to, co robię jest pożyteczne? Czy wiernie 
wypełniam swoje obowiązki? Czy czynności, które należą do 
moich zadań, wykonuję z przymusu, są dla mnie przykrym 
obowiązkiem czy może każdą swoją pracę wykonuję z miłością 
i radością? Nie możemy pozwolić sobie na marnowanie czasu, 
ponieważ jest on ograniczony, ciągle płynie i nie powraca, 
dlatego też jest najdroższym darem na świecie. Żyjemy tylko 
jeden raz, a chwila, która przeminęła już się nie powtórzy. Każdy 
dzień jest darem i stanowi nowy początek. Trzeba wykorzystać 
każdą chwilę i nie marnować życia, które mamy tylko jedno. 
Żyć pełnią, żeby w godzinie śmierci nie odkryć, że tak naprawdę 
nie żyliśmy. Nie stworzono nas byśmy przeszli przez życie bez 
celu. Ciebie i mnie Bóg stworzył do wielkich rzeczy, a ową 
wielką rzeczą jest kochać i być kochanym... W nowym roku 
serdecznie życzę wszystkim umiejętności doceniania każdego 
dnia, niech słowa bł. ks. Antoniego Rewery, będą dla nas zachętą 
do dobrego wykorzystania czasu. „Sprawy waszego zbawienia 
nie odkładajcie na jutro, bo ono niewiadome. Każdy dzień dany 
nam od Boga, niech nam upływa na dobrej i wiernej służbie 
Bożej, bo od dobrego wykorzystania czasu, zależy nasza wieczna 
szczęśliwość”.
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Możemy zwracać się z prośbami do Boga prosząc 
o wstawiennictwo bł. ks. Antoniego Rewerę, każdego 12 dnia 
miesiąca w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu na Mszy 
św. o godz. 18.00.

 Logo Roku Miłosierdzia przywołuje wizerunek Jezusa, który bierze na  plecy zagubionego człowieka. 
Wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Ukazuje Dobrego Pasterza, 

który dotyka ciało człowieka do głębi, czyniąc to z miłością, która przemienia życie, a Jego wzrok łączy się ze 
wzrokiem człowieka.

Bł. ks. Antoni Rewera

Ewelina Adamczyk



  Środowisko rodzinne 

 Niedaleko Sandomierza, na lewym brzegu Wisły, przy 
trakcie do Koprzywnicy i Klimontowa leży wieś Samborzec. 
Na wyniosłej górze stoi murowany kościół postawiony w XIII 
wieku przez Pawła Samborzeckiego. Samborzec dzielił losy 
Sandomierza podczas napadów tatarskich w XIII wieku 
i szwedzkich w 1656 roku. Wówczas kościół w Samborcu uległ 
zrujnowaniu, odbudowany został i powiększony w latach 1688-
91. Uroczyście poświęcony w 1728 roku. 

 Po upadku powstania styczniowego (1863-1864) 
represje objęły wszystkie trzy zabory. Najdotkliwsze razy zadane 
zostały Kościołowi w zaborze rosyjskim, a w szczególności 
w Królestwie Polskim. Represje te z biegiem lat wciąż wzrastały. 
Po Kongresie Wiedeńskim miejscowość Samborzec należała 
do Królestwa Polskiego. Uwłaszczenie chłopów w zaborze 
rosyjskim dokonało się dopiero w roku 1864, o wiele później 
niż w innych zaborach. W okresie popowstaniowym ten stan 
rzeczy niewiele się przyczynił do zmiany sytuacji chłopa, a tym 
samym mieszkańców Samborca, gdzie wielka liczba gospodarstw 
małorolnych nie mogła utrzymać się z pracy na roli. W tym to 
czasie we wsi Samborzec urodził się 06.01.1869 roku Antoni 
Rewera. Był pierwszym dzieckiem małżonków: Rozalii Sapielak 
i Wawrzyńca Rewery. Został ochrzczony w tym samym dniu 
przez księdza F. Żardeckiego w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu. Chrzestnymi 
rodzicami zostali Apolonia Kołodziej i Jan Stępiński. Drugim ich 
dzieckiem była córka Marianna, która przyszła na świat w 1871 
roku. Dziecko trzecie Rewerów żyło zaledwie kilka dni, był to 
syn Kajetan. Najmłodszy syn Kazimierz urodził się w 1879 roku. 

 Szczególne zamiłowanie do nauki wykazywał 
najstarszy syn Antoni. Początkowe wykształcenie otrzymał 
w domu rodzinnym. By mógł kształcić się dalej, matka znalazła 
pracę w Sandomierzu i ciężko pracując wspierała syna, gdy ten 
rozpoczął naukę w 1879 roku w czteroletnim progimnazjum 
w Sandomierzu. Antoni Rewera wyróżniał się w nauce pilnością 
i zdolnościami, był lubiany przez kolegów i profesorów za 
swoją cichość i bezinteresowność. Przez cały czas nauki 
w progimnazjum mieszkał w suterenie u woźnego. Rodziców 
nie było stać na wynajęcie pokoju dla syna. Zazwyczaj uczył się 
przy lampie naftowej do pewnej godziny wieczornej, a potem 
przy lampie ulicznej. W 1884 roku ukończył czteroletni kurs 
nauki z bardzo dobrymi ocenami. Drugi syn Kazimierz był 
uzdolniony muzycznie, ukończył kurs organistowski i przez 
kilkanaście lat pełnił obowiązki organisty w różnych kościołach 
parafialnych. Przez pewien czas pracował jako urzędnik 
w starostwie. Ostatnie lata życia spędził razem z bratem Antonim 
w Sandomierzu, a potem w Oświęcimiu, dokąd obydwaj zostali 
wywiezieni w czasie wojny w 1942 roku. Córka Marianna miała 
wykształcenie podstawowe. W późniejszych latach życia łączyły 
Antoniego z siostrą Marianną  i jej rodziną ścisłe więzy rodzinne. 
Rodzice Antoniego znani byli w okolicy jako bardzo dobrzy 
i miłosierni ludzie. Pracując ciężko zabiegali o wykształcenie 
dzieci, dbali jednak nie tylko o intelektualny rozwój dzieci, 
ale także pielęgnowali tradycje religijne i patriotyczne. Dzieci 
wzrastały w atmosferze jedności i miłości rodzinnej ucząc sie 
od swoich rodziców miłości Boga, ojczyzny i bliźnich. Antoni 
bardzo dużo zawdzięczał swoim rodzicom, a szczególnie matce. 
Otaczał ją zawsze wielkim szacunkiem i miłością. Gdy został 

kapłanem zamieszkała przy nim na stałe. Był dla niej wzorowym 
synem i najlepszym opiekunem w jej późnej starości. Zmarła 
w 1936 roku w wieku 88 lat. Ojciec natomiast zmarł o wiele 
wcześniej, bo już w 1905 roku. 

 Antoni od dzieciństwa okazywał zamiłowanie do 
samotności i modlitwy. Nieśmiało marzył o życiu kapłańskim. 
Dużo się modlił, wykorzystywał na to swój wolny czas 
i wspólne spacery z kolegami poza miasto. Miejscem odległych 
przechadzek uczniowskich były wówczas góry Pieprzowe, 
przedmieście Krakówka oraz wzgórze Salve Regina. Antoni 
był bardzo związany z Sandomierzem, z tym pięknym i starym 
grodem położonym na wysokim wzgórzu nad Wisłą. Już jako 
młody chłopiec polubił to miasto. Większą część swego życia 
już jako kapłan spędził właśnie w Sandomierzu, które uważane 
było w tym czasie za szczególne miasto. Pobożność, jako tradycja 
przeszłych wieków, była cechą jego mieszkańców. Ludność 
odznaczała się szczególną moralnością. Siedziba stolicy biskupiej, 
liczna obecność duchowieństwa, Seminarium duchowne oraz 
kilka kościołów nadawały temu miastu specyficzną atmosferę. 
Sandomierz był wówczas niewielkim miastem, posiadał ok. 
5 tys. ludności. Mieszczanie oprócz rzemiosła zajmowali się 
rolnictwem. Urzędnicy, profesorowie szkół, to była głównie 
ludność napływowa, odznaczali się pracowitością w pełnieniu 
swoich obowiązków. Taki właśnie Sandomierz był dla Antoniego 
miejscem formacji duchowej i intelektualnej. Umiłowanie 
modlitwy, samotności, a nade wszystko pragnienie kapłaństwa 
były dostateczną racją dla Antoniego, aby zdecydować się po 
ukończeniu progimnazjum na wstąpienie do Seminarium. Po 
odbytym egzaminie wstępnym 1.06.1884 r., Antoni Rewera został 
przyjęty do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 

   

Bł. ks. Antoni Rewera 
(1869 - 1942)

 Z chwilą śmierci św. Franciszka nastąpiły rozbieżności 
w interpretacji reguły życia klasztornego. Jedni uważali, że nie jest 
możliwe wierne naśladowanie życia św. Franciszka, drudzy zaś 
chcieli ściśle przestrzegać surowych reguł klasztornych tj.: ścisłego 
przestrzegania ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, prostoty życia 
oraz pokuty. W wyniku tego pojawiają się franciszkanie obserwanci 
(bernardyni) oraz kapucyni i reformaci (Ordo Fratrum Minorum S. 
Francisci Strictioris Observantiae Reformatorum), którzy chcieli żyć 
zgodnie z regułą założyciela zgromadzenia. W latach dwudziestych 
XVI wieku, zaczął się okres walki wewnętrznej o wierność 
regule. Doszło do powstania nowej gałęzi franciszkańskiej tj.: 
reformatów, co zostało zatwierdzone przez papieża Urbana VIII 
konstytucją Apostolską „Iniuncti Nobis” z dnia 12 V 1639 roku. Do 
Sandomierza przybyli  w 1672 roku i zamieszkali w prywatnym 
domu, jednocześnie rozpoczynając budowę kościoła św. Józefa 
i pomieszczeń klasztornych. Życie i reguła zakonna były skromne. 
To co w refektarzu zostało z obiadu oraz wieczerzy,  rozdawane było 
u furty klasztornej ubogim. Chociaż sami niewiele jedli, gdyż zgodnie 
z regułą zakonną często pościli. Do reformatów wstępują przeważnie 
synowie ubogiej szlachty, mieszczanie oraz włościanie. Po wejściu 
za mury klasztorne nowoprzybyłych czekała długa nauka i ciężka 
praca. Nauka ta trwała 8 lat. W każdy poniedziałek, środę i piątek 
poddawali się dyscyplinie. Miało to na celu wyćwiczenie zakonników 
na całe życie. W takich właśnie warunkach wychowywał się przyszły 
misjonarz, oraz biskup sandomierski  Adam Prosper Burzyński. 
Klasztor był samowystarczalny. Wszelkie prace bracia wykonywali 
sami, nie wolno im było korzystać z pomocy świeckiego personelu. 
Na modlitwę przeznaczano 8 godzin w ciągu doby. Zakonnicy spali 4 
godziny na dobę, a pracowali aż 12 godzin. Praca ta była przerywana 
krótką rekreacją oraz posiłkami. Dłuższe rekreacje mogły być tylko 
osiem razy w roku. W celach (w większości nieogrzewanych) 
zakonników znajdował się mały drewniany krzyż, dyscyplina, stół, 
ławka z surowego drewna. Ubiór braci stanowił brązowy habit 
przepasany białym sznurem oraz oddzielny długi kaptur. Wszyscy 
bracia spali w jednej sali ubrani w habity, pasek, oraz mieli założone 
kaptury  na głowach. Spali na siennikach wykonanych ze słomy, które 
leżały na podłodze bez prześcieradeł, bo te były przeznaczone dla 
gości albo chorych. Swoje ubrania wykonywali sami. W lecie zdrowi 
bracia chodzili boso. Nie wolno im  było wychodzić  w pojedynkę 
z klasztoru, a bez zezwolenia przełożonego nie mogli rozmawiać 
z żadną kobietą. Po uroczystości św. Franciszka zakonnicy zaszywali 
swoje stopy w gruby materiał wełniany. Nie mogli nosić futer oraz 
skór. Mogli zakładać jedynie płaszcze w formie długiej peleryny. Przy 
klasztorze nie hodowano bydła ani koni. Nie posiadano pojazdów 
i wozów. Mieli  natomiast ogród, który został otoczony murem 
i dostarczał im jarzyn oraz owoców. Mogli wykorzystać go jako 
miejsce na spacery. O potrzeby życiowe zakonników troszczyli się 
przełożeni. Gwardianów mianowała kapituła na 3 lata. Wyjątkiem był 
jego młody wiek, wówczas wybierany był na rok. Kiedy zakonnik 
umierał chowano go w krypcie znajdującej się w podziemiach  
kościoła w następujący sposób: jego ciało wkładano do trumny 
zbitej z kilku desek, był bosy, ubrany w habit zakonny. Po zniesieniu 
do krypty jego ciało wyjmowano z trumny i układano na ziemi. 
Zamiast poduszki wkładano mu pod głowę cegłę lub kamień, na znak 
surowego życia zakonnego. W późniejszych czasach reguła zakonu 
zelżała. Pod koniec XVIII wieku w ogrodzie reformatów znalazł się 
browar. W XIX wieku zakonnicy posiadali m.in.: spichlerz, komórkę 
na plewy, wozownie, stajnię, krowiarnię, karmnik, dwa chlewiki. 
Korzystano już z posługi personelu świeckiego. Prawdopodobnie 
spali też w celach, ponieważ nie ma wzmianki o dormitorium 
(sypialna) oraz karcerze (więzienie zakonne). Największą czcią 
otaczali Zbawiciela, podkreślając człowieczeństwo Chrystusowe 
w Jego Narodzeniu oraz Męce. Bardziej rozwinięty był kult Męki 
Pańskiej (wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa w ołtarzu głównym). 

Głównym nabożeństwem pasyjnym w okresie Wielkiego Postu 
była Droga krzyżowa, odprawiano ją w niedzielę lub w piątki. 
Przybywały na nie liczne rzesze wiernych. Reformaci z kultem 
Chrystusa łączyli cześć Jego Matki. W sobotę – w dniu maryjnym 
odprawiano uroczystą Mszę świętą o Niepokalanym Poczęciu, przed 
ołtarzem Matki Bożej. Natomiast wieczorem wierni gromadzili się 
razem z zakonnikami i śpiewali Litanię Loretańską, oraz odmawiali 
modlitwy do Niepokalanej. Bardzo uroczyście obchodzone były 
święta: Matki Boskiej Anielskiej w połączeniu z odpustem i święto 
Niepokalanego Poczęcia. Bracia wielkim zapałem oddawali się 
posłudze w konfesjonale. Przy każdym kościele mieli kilku 
„etatowych” spowiedników. Kapituła posyłała do nich wikariuszy 
na rekolekcje przed egzaminem na spowiednika. Swoją posługę 
spełniali poprzez głoszenie kazań, również i w innych kościołach. 
Wielką troską otaczali chorych oraz umierających. Śmierć traktowali 
jako najważniejsze wydarzenie w życiu człowieka. Sami również 
starali się przygotować do niej jak najlepiej. Przy każdym klasztorze 
reformatów istniał Trzeci Zakon. Mogli należeć do niego ludzie ze 
wszystkich warstw społecznych, ale głównie byli to mieszczanie, 
szlachta i duchowieństwo. Raz w miesiącu gromadzono się 
w kościele na Mszy świętej. Do obowiązków tercjarzy należało 
codzienne uczestnictwo we Mszy świętej, powstrzymywanie się 
od niestosownych zabaw i widowisk. Reformaci byli patriotami, 
pokazali to w sposób wyjątkowy w czasie powstania styczniowego. 
Przed wybuchem powstania w podziemiach kościoła św. Józefa, 
szyto mundury powstańcze, odprawiano nabożeństwa patriotyczne, 
w których uczestniczyli mieszkańcy Sandomierza. Kościół ten był 
ośrodkiem konspiracji i spotkań mieszkańców, niektórzy bracia nawet 
wstąpili w szeregi powstańcze i w nocy z 17 na 18 marca potajemnie 
opuścili klasztor. O. Wojciech Elgett, sandomierski reformata – 
powstaniec, jako dowódca i kapelan własnego oddziału kosynierów 
na habit zakonny wkładał sukmanę krakowską. Przed oddziałem 
stawał z wydobytym pałaszem. Został schwytany przez Moskali, 
uciekł z więzienia, poległ na polu bitwy pod Klimontowem  20 X 
1863 r. w wieku 37 lat.  Moskale po wkroczeniu do Sandomierza 21 
II 1863 r. zajęli na pewien okres klasztor reformatów, a kościół św. 
Józefa zamknęli. Zakonnicy musieli się tułać i  szukali schronienia 
w okolicznych plebaniach, a nawet w domach prywatnych. 
Interweniował za nimi biskup sandomierski. W 1864 r. wydano 
w Carskim Siole ukaz kasacyjny, na jego mocy zniesiono 155 
klasztorów męskich w tym sandomierskich reformatów. 

 Od roku 1864 opiekę nad kościołem przejęli wikariusze 
- rektorzy. Następnie w roku 1934 bp Włodzimierz Jasiński 
przeniósł parafię z katedry do kościoła św. Józefa, której pierwszym 
proboszczem został ks. Antoni Rewera.   

 Małgorzata Jońca - przewodniczka po Sandomierzu

Śladami św. Franciszka 

Opracowanie  na podstawie pracy s. Eweliny Ulaskiej - s. Emilia 

Uczeń progimnazjum sandomierskiego Antoni Rewera

Kościół Św. Józefa w Sandomierzu


