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Komandor Miłosierdzia
Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 roku
jako piewszy z ośmiorga dzieci Stanisława i Marianny z domu
Rewera. Rodzinny Samborzec znajdował się wtedy w zaborze
austriackim. Rodzice żyli zgodnie, pobożnie i skromnie. Władysław
od najmłodszych lat wzrastał w atmosferze głębokiej religijności
i patriotyzmu. Głęboko w sercu pozostały mu opowiadania ojca
o bohaterstwie i dramacie powstańców z 1863 roku. Wiedzę z zakresu
szkoły podstawowej Władysław opanował indywidualnie w domu,
pod czujnym okiem rodziców. Od najwcześniejszych lat, jak każde
wiejskie dziecko, pomagał w gospodarstwie. Z domu rodzinnego
wyniósł zamiłowanie do zwierząt i doskonałą umiejętność jazdy
konno.
Z jakim przystajesz…
Ogromny wpływ na Władysława wywarł ksiądz Antoni
Rewera (brat matki). Charyzmatyczna osobowość wuja odegrała
znaczącą rolę w wyborze życiowej drogi Władysława. Kiedy
zakończył naukę w Progimnazjum w Sandomierzu, zdał maturę,
a otrzymawszy świadectwo dojrzałości, skierował swoje kroki do
Seminarium Duchownego. W trakcie studiów dał się poznać nie tylko
jako dobrze zapowiadający się kapłan, ale też gorący patriota i świetny
organizator działalności kulturalno - oświatowej. Święcenia kapłańskie
przyjął w kaplicy domu biskupiego 2 lutego 1915 roku z rąk Biskupa
Mariana Ryxa.
Wikariusz na froncie
Ostatnie lata studiów i początek pracy duszpasterskiej
księdza Władysława przypadły na okres pierwszej wojny światowej.
Pierwszą placówką, w której rozpoczął swoją kapłańską misję
jako wikariusz były Iwaniska. Wioska ta położona była na terenie
przyfrontowym. Z tych lat zachowało się wspomnienie o księdzu
Miegoniu. Nasz bohater - «miłosierny samarytanin», przypadkowo
spotkanemu w okopie rannemu żołnierzowi armii austriackiej udzielił
pomocy. Obmył go, opatrzył rany, następnie w poszukiwaniu pomocy
lekarskiej udał się na linię frontu, a gdy lekarz odmówił przybycia
do chorego, wynajął wóz i rannego Austriaka dowiózł do lekarza
«ewangelicznej gospody».
Służba na morzu
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku,
zwrócił się do przełożonych o skierowanie do nowopowstałych
sił zbrojnych. Rok późnej został przydzielony do Marynarki
Wojennej jako kapelan w stopniu kapitana. Początkowo pełnił
służbę w batalionie morskim w Modlinie, później w Aleksandrowie
Kujawskim. W 1920 roku wziął udział w Zaślubinach Polski
z Morzem. Prowadził działalność duszpasterską, organizując
nabożeństwa polowe i święcenia zakupionych okrętów. Zabiegał
o kształcenie marynarzy walcząc z analfabetyzmem i dbając o ich
wychowanie patriotyczne i wysoki poziom kultury osobistej. Podczas
wojny polsko-bolszewickiej uczestniczył w walkach 1. Batalionu
Morskiego, biorąc udział w akcjach zwiadowczych i opatrując
rannych. Sam odniósł rany w bitwie pod Makowem Mazowieckim. Za
okazane męstwo otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari oraz
Krzyż Walecznych. Po dwóch latach służby powrócił na stanowisko
kapelana i oficera oświatowego komendy portu wojennego Puck.
Brał czynny udział w rozmaitych akcjach społecznych i kulturalnych
m.in. stworzył marynarską orkiestrę. W 1928 roku został skierowany
do Lublina - na stanowisko kierownika wojskowego rejonu
duszpasterskiego. Jednocześnie rozpoczął studia z zakresu prawa
kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1934
roku wrócił do Gdyni. Został kapelanem Dowództwa Floty, pełniąc
jednocześnie obowiązki kapelana Komendy Portu Wojennego.
Rozwój flotylli był impulsem do podjęcia przez księdza Władysława
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Wizyta Ojca Świętego w Sandomierzu, 1999 r.
starań o wybudowanie dla swej „marynarskiej” parafii obszernego
kościoła garnizonowego. Do jego budowy przystąpiono w 1934 roku
na dolnym Oksywiu. Poświęcenia nowej świątyni dokonano w lipcu,
a 15 sierpnia 1939 roku ksiądz Komandor odprawił pierwszą uroczystą
Mszę Świętą.
Kapelan niewolników
Od pierwszego września 1939 roku, gdy wybuchła wojna
ksiądz Miegoń był sanitariuszem gotowym na wiele poświęceń. Jako
kapłan długie godziny spędzał w Szpitalu Morskim na Oksywiu.
Niemal bez odpoczynku spowiadał, udzielał sakramentu namaszczenia
chorych. Organizował zbiorowe modlitwy w intencji Ojczyzny oraz
za poległych marynarzy. 19 września dostał się do niewoli, z której
mógł zgodnie z Konwencją Genewską zostać zwolniony. Mimo
to, został wśród rannych marynarzy, dzieląc ich los niewoli. Od
października 1939 roku przebywał w obozach jenieckich na terenie
Niemiec, a w kwietniu 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego
w Buchenwaldzie. Tam, podobnie jak inni kapelani, już wbrew prawu
międzynarodowemu, został pozbawiony munduru oficerskiego. Po
dwóch latach wywieziono go stamtąd do Dachau. Wycieńczony ciężką
pracą, głodem i licznymi chorobami, zmarł 15 października 1942 roku,
a jego ciało spalono w obozowym piecu krematoryjnym.
Najwyższa próba miłości
Ksiądz Władysław Miegoń - komandor, podporucznik był
postacią niezwykłą. Skromny, pokorny, a jednocześnie odważny
człowiek, współczujący bliźniemu, kapłan wielkiego ducha i serca.
Przez piękną służbę dla Narodu, posługę wśród towarzyszy broni, stał
się jednym z najbardziej zasłużonych oficerów Polskiej Marynarki
Wojennej. „Męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza
przyjmującego z własnej woli śmierć dla zbawiania świata i naśladuje
go w przelaniu krwi, Kościół uważa za szczególny dar i najwyższą
próbę miłości” (Sobór Watykański II). Pamięć o męczennikach
nie może zostać zapomniana. Ksiądz Władysław Miegoń został
beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w czerwcu 1999 roku.
Pośród wyniesionych do chwały ołtarzy był także jego wuj - ksiądz
Antoni Rewera. Czytając życiorysy naszych błogosławionych
i świętych - trzeba postawić sobie pytanie: czy jestem gotowy realizując się w swoich obowiązkach, w pracy, w rodzinie - oddawać
życie dla drugiego człowieka.
ks. Marcin Świeboda
Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego
Plac Św. Wojciecha 2
27 – 600 Sandomierz
rewerzanka@poczta.fm

Krucyfiks z kościoła Św. Józefa
w Sandomierzu, przed którym modlił
się bł. ks. A. Rewera.

O droga Krwi Zbawiciela mojego!
Tyś jest Wodą żywą, obmyj duszę moją i zagaś
w niej pragnienie pożądliwości; tyś jest Rosą
niebieską, uczyń serce moje żyzne w cnoty; tyś
jest Olej balsamowy, ulecz rany duszy mojej.
O krople Krwi Jezusowej, drogie Rubiny,
ozdabiajcie duszę moją. O Krwi Zbawiciela
mojego, lepiej wołająca niż krew Abla, wołaj
za mną do Boga! Wołaj o miłosierdzie do
serca mojego, abym grzechami duszy swojej
nie szpecił! Wołaj, abym był wdzięczny za
przelaną Krew!
O Panie, któryś powiedział: „Gdy
będę na krzyżu podwyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie”, pociągnij mnie proszę
do siebie! Zrób mi miejsce na krzyżu Twoim,
niech zostanę z Tobą ukrzyżowany. Przybijam
ręce do krzyża Twojego, przybijam serce do
krzyża Twojego, przybijam nogi do krzyża
Twojego. Między ramionami Boga mego na
krzyżu rozpiętego żyć i umierać pragnę. Amen
Bł. ks. Antoni Rewera

Wielki Post szansą nawrócenia

Bł. ks. Antoni Rewera
Droga do kapłaństwa

Wielki Post to czterdziestodniowy okres nawiązujący
do wielu wydarzeń biblijnych, które dokonały się w czasie życia
Zbawiciela. Ten etap roku liturgicznego ma przypomnieć nam
zobowiązania wypływające z przyjęcia chrztu świętego. Ma nam
uzmysłowić, że jako chrześcijanie mamy umierać dla grzechu,
aby narodzić się do nowego życia z Chrystusem. To czas, kiedy
powinniśmy zmienić swój sposób myślenia tak, aby dokonała się
w nas wewnętrzna odnowa.

Antoni Rewera rozpoczął studia jako alumn Seminarium
Duchownego w Sandomierzu 03.09.1884 roku, którego
rektorem był wówczas ks. Józef Kijanka (1878-1895). Był on
postrzegany  jako kapłan wielkich cnót, serca i rozumu, a zarazem  
utalentowany wychowawca licznych pokoleń księży diecezji
sandomierskiej. Ojcem duchownym Antoniego Rewery był ks.
Tomasz Sokalski, którego konferencje oparte na doświadczeniu
życiowym i parafialnym, głoszone alumnom, wywierały ogromne
wrażenie. Miał on wielki wpływ na kształtowanie odpowiedniej
postawy Antoniego Rewery, ponieważ pełnił swe obowiązki
ojca duchownego przez kilka kolejnych lat, nadając dzięki temu
jednolity ton wychowaniu alumnów. Budował głęboką wiarą,
gorliwością, skrupulatnym pełnieniem obowiązków, łagodnym
i cichym usposobieniem. Do ascetycznej formacji wychowanków
służyły codzienne i okresowe ćwiczenia duchowne, połączone
z wykładami z ascetyki i mistyki oraz z życiem sakramentalnym.
Sumienne zdobywanie wiedzy i gorliwe kształtowanie własnej
pobożności były głównym obowiązkiem kleryków w seminarium.

Okres pokuty to wezwanie wszystkich wyznawców Jezusa
do przyjęcia trudu nawrócenia. Bo jak mówił bł. ks. Antoni Rewera:
„Krzyż w swojej wymowie obejmuje każdego człowieka, którego
Bóg powołał do istnienia swoją wolą. Każdy z ludzi w tej tajemnicy
otrzymuje łaskę powołania do jedności z Bogiem. Problem tkwi
jedynie w odpowiedzi człowieka, ponieważ w swojej wolności może
ten Boży dar odrzucić”. Decyzja zawsze należy do człowieka, który
ma prawo wyboru dobra albo zła.
Liturgia słowa przeznaczona na ten okres jasno wyraża
przesłanie Chrystusa, a jest ono najistotniejsze, bo dotyczy życia
lub śmierci duchowej. Ten wyjątkowy czas dany nam przez
Kościół, powinien być jak przystanek na mozolnej drodze, którą
podążamy, a może i sposobnym momentem do zmiany stylu życia.
Niewątpliwie te czterdzieści dni to okazja, by odrzucić szepty i głosy
tych „dobrodziejów” ducha, które wprowadzają w świat fałszu,
zniewolenia i bezsensu. Krzyż Chrystusa, w kierunku którego zwraca
się chrześcijanin w tym wyjątkowym czasie, to wielka szansa dana
człowiekowi. To możliwość próby, wagi i oceny samego siebie,
swojej wolności i człowieczeństwa. Wielki Post to czas i okazja,
którą w swojej cierpliwości daje kolejny raz Miłosierny Pan, pomimo
braku owocowania w naszym codziennym życiu. Chrystus przez
Krzyż zostawia możliwość nawrócenia, czyli powrotu do pełni
życia w Bogu. Podjęcie tego „ryzyka” spojrzenia na krzyż pozostaje
alternatywą wolności lub zatracenia. „Patrząc na krzyż uświadamiamy
sobie, za jaką cenę zostaliśmy wykupieni, czego oczekuje od nas Bóg,
który sam dał się ukrzyżować i jaką mamy misję do spełnienia tu na
ziemi w sprawach zbawienia siebie oraz innych” - jak powiedział
sandomierski kapłan.

Antoni Rewera należał do najlepszych i najzdolniejszych
alumnów w seminarium. Na ostatnim egzaminie drugiego
semestru otrzymał oceny celujące, jedynie ocenę dostateczną
otrzymał ze śpiewu. W Seminarium Duchownym w Sandomierzu
Antoni Rewera przebywał do dnia 28.06.1889 roku. Jako
bardzo uzdolniony alumn został skierowany na dalsze studia
do Akademii Rzymsko-Katolickiej w Petersburgu. Dnia 30
sierpnia 1891 roku, w czasie trwania studiów akademickich,
otrzymał święcenia subdiakonatu, a święcenia diakonatu przyjął
6 września tego samego roku. Obu tych święceń udzielił mu
w kaplicy seminaryjnej w Sandomierzu bp A. K. Sotkiewicz.
Studia w Akademii w Petersburgu ukończył 18.06.1893 roku,
uzyskując tytuł magistra teologii.
Jezus Chrystus Obliczem Miłosierdzia Ojca

Spoza natłoku informacji, zabiegania, nadmiernej troski
o byt, które nagromadziły się w naszym życiu - jak zauważa ks.
Rewera - często nie dostrzegamy już krzyża, który jest najprostszym
wyznaniem Credo, w którym zawiera się tajemnica Boga w Trójcy
Jedynego, a w efekcie nie postrzegamy naszej duszy nieśmiertelnej,
a tym bardziej wieczności. A co gorsze, w poszumie tego
zafałszowanego świata już nie słyszymy zaproszenia Mistrza: „Synu,
córko daj mi swoje serce, daj mi swoją codzienność, daj mi swoje
zmartwienia i cierpienia”. Ten czas Wielkiego Postu to jedyna okazja
(może ostatnia), aby się wyciszyć, umilknąć, a może się ukryć od czasu
do czasu w cieniu kościoła i odszukać krzyż, by go objąć ramionami
i sercem. A przyjęty w pełni krzyż – jak powiedział bł. ks. Antoni –
„określa nasz stosunek do Boga i wpływa mocno na sposób życia, jaki
podejmujemy. Identyfikuje nas i pozwala rozpoznać oblicze Chrystusa,
jest gestem błogosławieństwa i znakiem naszej żywej wiary”.
Jezus – ten umęczony, odrzucony, znieważony wciąż czeka,
mimo naszych życiowych błędów i grzechów, które popełniliśmy
w naszym życiu. On czeka nieustannie. Jezus nigdy nie wątpi, że się
opamiętamy, że pojmiemy tę wielką miłość, jaką nas obdarza. Oby
ten powrót nastąpił jak najszybciej. Oby Eucharystia i Krzyż znalazły
godne miejsce w naszym życiu.       
ks. Augustyn Łyko

Czas przygotowań do przyszłej pracy duszpasterskiej
oraz trudny okres formacji intelektualnej zakończyły
święcenia kapłańskie, których udzielił Antoniemu Rewerze bp                              
A. Sotkiewicz dnia 2.07.1893 roku. Prymicyjną Mszę świętą
ks. Antoni Rewera odprawił w parafii rodzinnej w Samborcu
dnia 09.07.1893 roku. Na prymicyjnym obrazku zamieścił cytat
z psalmu: „Obrałem być najniższym w domu Boga mojego, niźli
mieszkać w przybytkach niezbożnych” (Ps 85, 11). Była to dla
niego wielka radość, gdyż spełniło się pragnienie jego serca.

Ks. A. Rewera - student Akademii Duchownej w Petersburgu (1889 r.)

Po otrzymaniu święceń kapłańskich został mianowany
wikariuszem parafii katedralnej w Sandomierzu. Obowiązki te
pełnił zaledwie kilka miesięcy, gdyż wkrótce został  powołany
na profesora Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Na
objęcie tego stanowiska potrzebna była zgoda władz carskich,
którą otrzymał w marcu i kwietniu 1894 roku. Ks. Antoniemu
Rewerze powierzone zostały wykłady z Pisma Świętego,
teologii moralnej, historii Kościoła, archeologii i introdukcji.
Wykładał również wstęp do Pisma Świętego i zasady liturgiczne.                              
Od 1906 roku zlecono Rewerze lektoraty z języka niemieckiego
i francuskiego. Z obowiązkami profesorskimi ks. Antoni Rewera
łączył pracę duszpasterską, najpierw jako kapelan kościoła św.
Michała i kapelan sióstr benedyktynek, a od roku 1898 pełnił
funkcję rektora kościoła św. Józefa w Sandomierzu.
s. Bonawentura Oleksiejuk

