
 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. 
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Zaprowadzenie chrześcijaństwa.  
Jan Matejko

 Niech Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski będzie czasem dziękczynienia za nasz chrzest i za godność 
dzieci Bożych. Niech będzie czasem dziękczynienia Panu Bogu za to, że jako Polacy od 1050 lat należymy 
do Chrystusowego Kościoła. Oddając Polskę i siebie samych Matce Bożej prośmy Ją o to, aby tak jak przez 
stulecia broniła naszej wiary i wolności, tak i teraz jako nasza Matka i Królowa opiekowała się nami, abyśmy 
pozostali wierni Chrystusowi, krzyżowi i Ewangelii.

966-2016
współcierpiących rodaków i darzyć ich pocieszeniem, 
ugruntowanym w obietnicy zmartwychwstania. W listach 
pisanych z obozu ujawniał, że rozumie zbawczą wartość swego 
cierpienia.
 Podziwiając bogactwo wypracowanych cnót, należy 
zwrócić uwagę na to, jak bł. ks. Antoni rozumiał, kochał i czcił 
Najświętszy Sakrament. Kiedy głosił konferencję o Eucharystii, 
podkreślał, że jedynym powodem obecności Jezusa 
w Eucharystii, jest uświęcenie naszych dusz. Tłumaczył, że 
Eucharystia daje nam zrozumienie ważności naszego uświęcenia. 
„Jak wielce uniżył się Bóg, Stwórca  i Odkupiciel, przyjmując 
skromne postaci chleba i wina. W tym uniżeniu pomnaża się 
miliony razy, a nic nie traci ze swej istoty. Ten Sam w milionach 
Hostii daje się cały człowiekowi i wzmacnia jego duchowe siły”. 
Błogosławiony, prostymi porównaniami przekonywał, „ile to 
cudów czyni Jezus, w tym jedynie celu, aby uświęcić człowieka. 
W swej cichej obecności Jezus w Eucharystii narażony jest na 
zniewagi, obelgi, zapomnienie, niewdzięczność”. Po ludzku 
patrząc, przedziwne jest postępowanie Chrystusa. Ks. Rewera 
widzi w tym postępowaniu dowód na to, jak bardzo ceni On 
nasze uświęcenie. 
 Podkreślając wartość czasu i jego znaczenie dla 
zdobywania zasług, uwrażliwia słuchających, aby prosić Jezusa 
o zrozumienie nieoszacowanej ceny i istoty naszego uświęcenia, 
aby wzrastać w Jego miłości. 
           Drugim aspektem, na który ks. Rewera zwraca uwagę 
jest przekonanie, że Eucharystia naucza nas jak stać się świętym 
i w tym nam pomaga. Używając porównań, bł. ks. Antoni mówi, 
że „Więzień tabernakulum jest ciągle aktywny, działa, aby nas 
oświecić, oczyścić, zabezpieczyć i uświęcić”. Uwrażliwia, że 
i my „winniśmy zawsze pamiętać o swoim uświęceniu, bez 
którego nie ma dla nas szczęścia, ani w tym, ani w przyszłym 
życiu. Daje zadanie naszemu umysłowi, aby zwracał ku 
uświęceniu wszystkie myśli i zamiary. Chce, aby nasze 
serce, bez wytchnienia pragnęło nowych postępów i unikania 
najmniejszych nawet upadków”. 
 Błogosławiony nawołuje do nieustannej modlitwy 
i złożenia całej nadziei w Bogu. Tak, jak Jezus ofiaruje się 
każdego dnia, na ołtarzach całego świata. Zachęca, aby swoje 
niedoskonałości, wszystko co jest przeszkodą do doskonałego 
zjednoczenia z Bogiem, ofiarować Jemu wraz z Najświętszą 
Ofiarą. Pan w Komunii świętej przynosi nam łaski, które 
w Nim mają źródło. Ale też oczekuje, byśmy z Jego pomocą 
je pomnażali. Chce, aby widoczne były owoce naszego 
uświęcenia. Ks. Rewera wzywa nas do rachunku sumienia! 
Czy przez należyte skupienie, czuwanie, modlitwę i wierność 
pomnażamy Boskie ziarno łask? Podkreśla, że „po przyjęciu 
Boga, winniśmy ducha przyrodzonego, zastąpić duchem 
wiary i widzieć we wszystkim działanie Boże. Czyli Boga, 
który czyni nam dobrze, ostrzega, doświadcza i uważa miłość 
wyświadczoną innym, jako Jemu Samemu okazaną”. 
 Bł. ks. Rewera podkreśla, że „Chleb Anielski zapewnia 
nam pomoc i opiekę, aby nas wspomagać w wypełnianiu 
naszych obowiązków i pokonywaniu przeszkód w naszym 
uświęceniu”. „Adorując Go zawsze w naszych świątyniach, 
prośmy Go o ducha ofiary”, byśmy się coraz bardziej do Niego 
upodabniali i mogli z Nim żyć w szczęśliwej wieczności.

s. Halina Maria Pawłowska

Jezus spojrzał z miłością i rzekł: „Pójdź za Mną”, jeśli więc 
i Ty chcesz iść za Mistrzem z Nazaretu - dołącz do nas!!!

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla dziewcząt 
w Sandomierzu w dniach 4-7.07.2016 r.
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A może i Ty pójdziesz drogą franciszkańską?

Modlitwa 
o nowe powołania kapłańskie i zakonne

 Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów 
i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi 
do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara 
nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, 
by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, 
których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte 
na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby 
tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej 
miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego 
Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje 
posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. 
Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie 
i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich 
sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz 
wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość 
przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich 
pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. 
Amen. 



 W trwającym Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu 
Polski częściej niż zwykle stawiamy sobie pytania: co dokonuje 
się w czasie chrztu? Po co człowiekowi chrzest? Jakie są skutki 
jego przyjęcia? Do czego ma prowadzić przyjęty chrzest?
 Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest 
dzieci. Istnieje tego jeden powód: zanim zdecydujemy się na 
Boga, Bóg zdecydował się na nas! Chrzest jest zatem łaską, 
niezasłużonym darem, przejęciem nas przez Boga bez żadnych 
warunków wstępnych. Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co 
najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko 
zostanie uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci. 
Chrzest przede wszystkim przyjmowany jest po to, aby móc 
zdobywać świętość. Błogosławiony ks. Antoni Rewera w swoich 
pismach zostawił następującą definicję świętości: „Świętość 
czyli doskonałość duchowa polega na zjednoczeniu z Bogiem 
przez miłość i przyjaźń z Nim. Kto szczerze i prawdziwie 
miłuje, ten rad słucha, ten go naśladuje, ten z nim stanowi jedno 
serce i jedną duszę. Otóż, kto Pana Boga szczerym sercem 
miłuje, ten słucha Jego świętej woli, ten Go naśladuje, tego 
każda myśl, uczucie każde, słowo, ruch każdy, każde uderzenie 
serca, wszystkie skłonności woli, krok każdy tak się dopasowuje 
do woli Bożej, do serca Bożego, do działania Bożego, iż stanowi 
niejako jedno z Bogiem”.

Nowa jakość
 Wydarzeniem, które jest początkiem rozwoju 
nadprzyrodzonego życia w człowieku jest Sakrament Chrztu 
świętego. Ten pierwszy sakrament w życiu chrześcijanina 
otwiera na rzeczywistą obecność Boga w jego życiu. Ojciec 
Rewera uzasadnia, że razem z przyjęciem chrztu, człowiek staje 
się mieszkaniem Boga. To wydarzenie sprawia, że człowiek 
otrzymuje „nową jakość”. Polega ona na szczególnej relacji 
ochrzczonego z Bogiem. Zaczyna dojrzewać  dzięki obecności 
Ducha Świętego przyjaźń człowieka z Jezusem. 

Obietnica spadku 
 Nowa jakość, o której mówi ks. Rewera to wydobycie 
z niewoli szatana. Chrzest ma prowadzić do wolności. Na 
pierwszym miejscu jest to wolność od grzechu pierworodnego. 
Owszem, pozostają jego skutki, bo natura ludzka w dalszym 
ciągu jest osłabiona (mamy śmiertelne ciało, odczuwamy 
cierpienie, budzą się w nas różne wątpliwości), ale łaska 
chrztu czyni człowieka wolnym, a przez to przybranym synem 
Boga. Usynowienie wprowadza w bezpośrednie uczestnictwo 
w życiu Boga. Skoro człowiek ochrzczony staje się członkiem 
rodziny, ma także „obietnicę spadku”, czyli życia wiecznego 
w Królestwie Niebieskim. Sakrament chrztu św. otwierając 
człowieka na Osobę Jezusa Chrystusa, daje mu możliwość 

Chrzest źródłem świętości
uczestniczenia w życiu samego Boga. Ksiądz Rewera określa 
duszę człowieka posługując się słowami Pisma Świętego: ogród 
zamknięty, źródło zapieczętowane. Jeszcze innym określeniem 
jest oblubienica, którą dla Jezusa Chrystusa staje się każda 
osoba ochrzczona. 

Przyjaźń duszy z Bogiem
 Wszystkie te określenia mają na celu podkreślenie 
pokrewieństwa, jakie rodzi się między Bogiem a chrześcijaninem 
przez sakrament chrztu św. Oczywiście Ojciec Rewera wyjaśnia, 
że chodzi o pokrewieństwo duchowe. Daje ono możliwość 
uczestniczenia w życiu Boga dzięki łasce uświęcającej. Jeśli 
ochrzczony jest otwarty na to wszystko, co Bóg mu daje, czerpie 
z mądrości Ojca i ona sama prowadzi go przez życie. Bóg, który 
jest świętością staje się jej źródłem w życiu człowieka. Od tego 
momentu obecność Jezusa w duszy staje się dla ochrzczonego 
największym skarbem. Tworzy się przyjaźń, którą człowiek 
nadwyręża lub zrywa przez grzech. Dusza ludzka mimo, że 
sama jest skłonna do popełniania zła, zawsze może liczyć na 
to, że Bóg jest tuż obok. Ojciec wyposaża duszę we wszystkie 
środki potrzebne do rozwoju świętości. Przez chrzest święty 
człowiek staje się członkiem społeczności Kościoła. Święty 
Paweł wyjaśnił nam, że Kościół jest Mistycznym Ciałem 
Chrystusa. Pierwszy Sakrament czyni człowieka członkiem tego 
Ciała, podporządkowuje go Głowie, którą jest Jezus Chrystus. 
W ten sposób chrześcijanin doświadcza obecności Chrystusa we 
wspólnocie. 

Strategia zdobywania nieba 
             Spośród owoców sakramentu chrztu, które są źródłem 
świętości, najważniejszym jest łaska uświęcająca. Ona pomaga 
człowiekowi wybierać dobro, a unikać zła. Dusza, która 
współpracuje z łaską Bożą, może lepiej poznać siebie i bardziej 
zbliżyć się do Boga. Ks. Antoni stwierdza to, opisując wizję 
ludzkiego życia jako nieustanną walkę o zbawienie. „Strategia 
zdobywania nieba” domaga się od człowieka dwóch rzeczy: 
czuwania i dbania o czystość duszy oraz męstwa w opieraniu się 
temu, co od Boga oddziela. Kto chce wygrać walkę o zbawienie, 
ten musi współpracować z łaską uświęcającą przez częstą 
spowiedź, przyjmowanie Komunii św., lekturę Pisma Świętego, 
własną zdrową pobożność. 
 W roku szczególnego jubileuszu, zwłaszcza teraz gdy 
przypominamy sobie sens przyjętego przez nas chrztu świętego, 
weźmy mocno do serca słowa Ojca Antoniego: „Aby zostać 
świętym w niebie, trzeba nim być na ziemi” i rozwijajmy 
w swojej duszy wielkie dzieła Boże.

ks. Marcin Świeboda
Opracowanie na podstawie: 

Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery, 
ks. Marek Tatar, Sandomierz 2006 r.

 Bł. ks. Antoni Rewera był człowiekiem głębokiej 
wiary i wielkiego zatroskania o zbawienie ludzi. Rozmiłowany 
w Bożym Słowie. Z wielką uwagą, skupieniem i czcią rozważał 
słowa Pisma świętego, zarówno w modlitwie, w przygotowaniu 
kazań, w przekazie Słowa Bożego. Godzinami adorował 
Najświętszy Sakrament. Z łatwością łączył pracę naukową 
z duszpasterstwem.
 Sługa Boży ks. bp Piotr Gołębiowski postrzegał bł. 
księdza Antoniego jako człowieka pokornego, życzliwego, 
potrafiącego zawsze dostrzec ziarno dobra w drugim człowieku.
Zatroskany o dobro duchowe i materialne innych, dlatego ludzie 
przychodzili do niego po radę, opiekę duchową, jak również  
pomoc materialną. Cieszył się dużym poważaniem wśród 
Sandomierzan i ludzi z okolic. Pozostał w ich pamięci jako 
kapłan stale „dyżurujący” w konfesjonale, całym sercem oddany 
Kościołowi. Określano go jako męża modlitwy, zwracano uwagę 
na jego pełną czci postawę wobec Najświętszego Sakramentu. 
Do Mszy świętej przygotowywał się przez modlitwę i medytację. 
Celebrował ją z wielką uwagą i skupieniem, a po Mszy świętej 
odprawiał dziękczynienie, odmawiając na klęczkach w zakrystii, 
cząstkę różańca. Potem siadał w konfesjonale i spowiadał tak 
długo, dopóki byli penitenci. 
 Wielki potencjał nadziei podczas pobytu w obozie 
koncentracyjnym był mu pomocą, by ogarnąć wszystkich 

Bł. ks. Antoni Rewera, 
miłujący Eucharystię


