Profesja zakonna jest zakorzeniona w łasce chrztu, na jej mocy
człowiek powołany dostępuje szczególnej, wewnętrznej więzi
z Chrystusem.
Profesja zakonna jest nowym zanurzeniem w śmierć
Chrystusa: nowym, bo świadomym i dobrowolnym wyborem,
nowym - poprzez miłość i powołanie, nowym - przez nieustanne
nawracanie się. Dlatego profesja zakonna zakłada, że ten dar
Bożego wezwania, nie jest udzielany wszystkim. Konsekracja
określa właściwe miejsce osób konsekrowanych w rozległej
wspólnocie Kościoła. Przez profesję rad ewangelicznych
(czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) osoba konsekrowana
poświęca się Kościołowi, zobowiązując się do ochotnej służby na
wzór Chrystusa, konsekrowanego przez Ojca i posłanego, aby
spełnić misję. Jest potwierdzeniem i „rozszerzeniem” łaski chrztu
świętego. Bo jak na chrzcie zostałam wszczepiona w Kościół i
przyobleczona w białą szatę, tak w dniu złożenia ślubów
zakonnych „przyoblekam się” w Chrystusa. „Konsekracja
chrzcielna prowadzi przecież do radykalnej odpowiedzi, która
polega na naśladowaniu Chrystusa przez przyjęcie rad
ewangelicznych, wśród których pierwszą i najistotniejszą jest
ślubowana czystość dla Królestwa niebieskiego”. (VC 14)
Profesja zakonna stwarza nową więź człowieka z Bogiem
Trójjedynym w Jezusie Chrystusie . Zawiera się w niej dojrzały
wybór Boga samego, oblubieńcza odpowiedź na miłość
Chrystusa oraz szczególna uległość Duchowi Świętemu. Do
stworzenia takiej więzi zostaną za kilka dni zaproszone dwie
siostry s. Zuzanna i s. Agata, które potwierdzą swą przynależność
do Chrystusa poprzez złożenie profesji wieczystej. Ich
odpowiedź na miłość Chrystusa i mężne przyznawanie się do
Niego i Jego zasad, będzie dokonywać się każdego dnia. Jak pisze
O. Marian Zawada OCD: „Konsekrowany - to człowiek, który
trudzi się podobieństwem do Boga, formuje się według Boskich
zasad, wprowadza formy nieba. To Boskie przekształcenie idzie
w głąb, pochłania czasem przestrzenie życia, a wiele
bezużytecznych odrostów usycha i ginie. Dlatego, gdy Kościół
mówi o „wszczepieniu” w Chrystusa, rozumie to jako Jego,
Boskie życie i śmierć tego wszystkiego, czego nie dotyczy Boże
dzieło. Droga przebiega przez naśladowanie, upodobnienie,
następnie przyleganie sercem, aż po całkowite, mistyczne
zjednoczenie z Bogiem. Taki schemat wszedł na stałe do
kanonów życia duchowego i jest wewnętrzną logiką chrztu i
konsekracji”. Konsekracja, będąc oﬁarowaniem się Bogu i
przynależnością do Niego, czyni chrzest swoją drogą i odsłania
jego głębsze warstwy, ponieważ potwierdza radykalny wybór
Boga i pragnienie życia Jego życiem. Konsekracja jest niejako
rdzeniem tego wydarzenia, które wpisuje się poprzez chrzest w
życie człowieka. Dlatego sądzę, że w tym czasie łaski danym od
Boga, każdy ochrzczony zaproszony jest do reﬂeksji, jaką i ja
podjęłam, po to, by odświeżyć myślenie na temat chrztu i
działania Boga w swoim życiu. Niech słowa poniższej modlitwy
pomogą odkryć i na nowo wyrazić wdzięczność moją i Twoją za
dar chrztu świętego i twojego życiowego powołania, do jakiego
zaprosił Cię Pan Jezus w swojej wielkiej miłości.
O Serce Jezusa! Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask
udzielonych mi już na chrzcie świętym i pomnażanych w ciągu
całego mojego życia. Jesteś źródłem błogosławieństwa i
miłosierdzia, przepaścią miłości, w której chcę znaleźć na wieki
mieszkanie i odpoczynek. Pozdrawiam Cię, o Serce
nieporównanej dobroci. Serce wspaniałe, oświeć mnie! Serce
najmilsze, zapal mnie! Serce kochające, działaj we mnie! Serce
miłosierne, przebacz mi! Serce najpokorniejsze, odpocznij we
mnie! Serce najcierpliwsze, przemień mnie! Serce najlepsze,
pobłogosław mnie! Serce spokojne, uspokój mnie! Serce
najpiękniejsze, zachowaj mnie! Serce najdoskonalsze,
uszlachetnij mnie! Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj
mnie! Serce błogosławione, popraw mnie! Serce będące

lekarzem i lekarstwem na moje nieprawości, ulecz mnie! O Serce
Zbawiciela mojego stań się dla mnie Ojcem, Oblubieńcem,
Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim! Wspieraj
moją niemoc, stań się siłą w mojej słabości i jedyną radością we
wszystkich moich smutkach. Amen
s. Rozalia CFS
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Profesja wieczysta
Do złożenia profesji wieczystej przygotowują się:
s. Agata Walentyna Gryszkiewicz i s. Zuzanna Jolanta Romanek.
Uroczystość profesji odbędzie się dnia 25 czerwca 2016 roku
w kościele św. Józefa Sandomierzu na zakończenie czerwcowej
serii rekolekcji.

Jubileusz profesji zakonnej

A może i Ty pójdziesz drogą franciszkańską ?

Dziękczynienie za 25 lat życia konsekrowanego
przeżywać będą: s. Antonina Irzyk, s. Estera Tyrała, s. Mirosława
Puton. Uroczystość Jubileuszu w Zgromadzeniu zaplanowana
jest na zakończenie lipcowej serii rekolekcji, w sobotę 2 lipca
2016 roku.
Zgromadzenie Córek św. Franciszka Seraﬁckiego
Plac Św. Wojciecha 2
27 – 600 Sandomierz
rewerzanka@poczta.fm
www.franciszkanki-sandomierz.pl

Zgromadzenie Córek św. Franciszka Seraﬁckiego

Błogosławiony ks. Antoni Rewera,
rozważający Słowo Boże
Jednym z wielu wezwań Litanii do bł. ks. Antoniego, jest
to, które skłania nas do reﬂeksji, iż nasz błogosławiony był
miłośnikiem Słowa Bożego. Śmiało można odnieść do ks.
Antoniego słowa Romana Brandstaettera: „Biblio, ojczyzno
moja, Biblio, moja ziemio polska, galilejska i franciszkańska".
Z pewnością dla błogosławionego Antoniego, Biblia
była Ojczyzną, którą kochał, otaczał wielkim szacunkiem i
niejednokrotnie wykazał się jej wielką znajomością. Sam
pochylał się nad kartami Pisma Świętego i również zachęcał
innych do rozważań nad Słowem Bożym. Biblia stała się dla
niego „skarbnicą" wiedzy i wiary. Uważał, że Pismo Święte
zostało nam podarowane jako drogowskaz pomagający
rozpoznać Boga. Dlatego z wielką uwagą czytał i zgłębiał treść
Biblii mając świadomość, że słowa, które są zawarte w Piśmie
Świętym pochodzą od samego Boga.
Kościół naucza nas, że Biblia jest podstawowym
źródłem wiedzy o Bogu, a Sobór Watykański II w Konstytucji
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 11,
stwierdza, że: „prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i
wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem
Ducha Świętego". Dlatego błogosławiony ksiądz Rewera przyjął
Biblię za księgę swojego życia, rozważał Pismo Święte z wielkim
zamiłowaniem i żył nim każdego dnia. Słowo Boże motywowało
go do działania, wspierało i dawało mu siły do codziennej
wędrówki ku wyżynom świętości. Słowo Boże słyszane i
przyjmowane nieustannie go udoskonalało i pozwalało mu znosić
cierpienia w sposób, który zadziwiał wielu ludzi. Stało się dla
niego skałą, na której oparł i budował swoje codzienne życie.
Jego świadectwo umiłowania Boga w Piśmie Świętym
łatwo możemy dostrzec w głoszonych przez niego naukach.
Wykazywał się wielką znajomością tekstów biblijnych, bowiem
wszystkie przemówienia solidnie przygotowywał, rozpoczynał je
od cytowania Słowa Bożego, albo umieszczał fragment Pisma
Świętego w trakcie lub na zakończenie tekstu. Bardzo głęboko
leżało księdzu Antoniemu na sercu, aby jego paraﬁanie i wszyscy,
którzy się z nim spotykali, jak najlepiej poznali Pismo Święte.
Znał doskonale stwierdzenie św. Hieronima, że: „nieznajomość
Pisma Świętego jest bowiem nieznajomością Chrystusa", a tak
gorliwemu kapłanowi zależało, aby ludzie poznali Dobrą
Nowinę. Jego zdaniem każdy chrześcijanin, powinien cieszyć się
znajomością ksiąg biblijnych i żyć Słowem Bożym każdego
dnia.
Błogosławiony Antoni Rewera głoszenie Słowa Bożego
uważał za jedno z najważniejszych zadań kapłańskich i dlatego
wszystkie przemówienia miał zawsze przygotowane,
wypowiadał je w prostocie, jasno i zrozumiale, co gromadziło
rzesze słuchających. Miał na uwadze dobro słuchaczy i godność
osoby ludzkiej. Głoszone przez niego nauki wypowiadane były
zawsze z ogromną miłością i troską o drugiego człowieka. Nie
były to tylko same słowa, lecz poparte świadectwem własnego
życia, zachęcały do gorliwości w wierze. Jego słowa uczyły, ale
przykład był budujący i zachęcał do większego wysiłku, by stać
się lepszym człowiekiem. W ten sposób nawiązywał więź
z powierzonymi sobie osobami w każdym miejscu i czasie.
Z pewnością ksiądz Antoni rozpoznał Jezusa w Piśmie Świętym i
umiłował Go do końca, a poznaniem tej prawdy chciał się dzielić
z bliźnimi. Jego życie stało się świadectwem o Jezusie Chrystusie
przynoszącym zbawienie, zapraszającym ludzi do wspólnoty z
Bogiem. Jego postawa podpowiada, że każdy chrześcijanin jest
powołany do głoszenia Słowa i dawania świadectwa o Nim. Do
tego zadania, również zachęcał papież Benedykt XVI w Orędziu
na XXI Światowy Dzień Młodzieży: „Musi nastać nowe
pokolenie apostołów, obierających za swój fundament Słowo

Chrzest - początkiem wędrówki
z Bogiem, dla Boga i ku Bogu

Chrystusa, zdolnych odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów
i gotowych wszędzie głosić Ewangelię". Natomiast papież
Franciszek już w pierwszych słowach Adhortacji apostolskiej
Evangelii Gaudium pisze: „Radość Ewangelii napełnia serce oraz
całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem". Słuchając Słowa
Bożego napełniamy się nim, a Słowo to zaczyna żyć w nas i staje
się naszym światłem. Pochylanie się nad Słowem uwrażliwia nas
i wyczula na głos Boży.
Chrystus wzywa nas, abyśmy na nowo odkrywali Jego
naukę, oﬁaruje nam w darze błogosławionego kapłana, który
każdego dnia żył Jego słowem, pochylał się nad kartami Pisma
Świętego. Dzięki temu Słowu stawał się zdolny do
bezinteresownego daru z siebie, aż wreszcie po oddanie życia za
Chrystusa. Programem jego życia stały się słowa z Ewangelii św.
Jana: „Słowo Twoje jest Prawdą" (J 17, 17). Być może dlatego z
jego ust nigdy nie wyszło kłamstwo, a cnotę prawdomówności
praktykował w stopniu heroicznym. W czasach kiedy prawda jest
zagrożona, jego postawa może stać się wyraźnym przykładem,
jak odkryć, przyjmować i kształtować swoje życie na Prawdzie
ewangelicznej. Ksiądz Antoni Rewera do końca pozostał wierny
swemu powołaniu realizując wezwanie Chrystusa, poświęcając
swoje życie Bogu i ludziom „dla których został ustanowiony"
(Hbr 1, 5).
s. Marzena Wągrodzka

Obchodzona w tym roku 1050 Rocznica Chrztu Polski
a także Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, skłoniły mnie do
reﬂeksji nad powiązaniami, jakie zachodzą miedzy sakramentem
chrztu, a ślubami zakonnymi. Do tej pory swoją wiedzę na ten
temat opierałam na znajomości Słowa Bożego, różnych
opracowań teologicznych, encyklik, Katechizmu Kościoła
Katolickiego i pism różnych świętych. Jednak w moim sercu
dojrzewała myśl, aby przepracować to wszystko bardzo osobiście
i indywidualnie, wracając niejako do początku mego życia
z Bogiem, do momentu, kiedy przez usta rodziców powiedziałam
Bogu „tak”, aby po latach to samo słowo wybrzmiało już z moich
ust w momencie profesji zakonnej.
Kiedy zastanawiam się nad sakramentem chrztu
świętego myślę jak to wszystko wyglądało. Szczególnie w tym
roku jubileuszowym zapragnęłam sięgnąć głębiej w tę tajemnicę,
od której tak naprawdę zaczęło się moje życie dla Boga.
Ochrzczona zostałam w drugą niedzielę po Wielkanocy,
21 kwietnia. Z opowiadań moich rodziców dowiedziałam się, że
ochrzcił mnie ks. prałat Wojciech Święs. Chrzczono wtedy 12
dzieci: 10 chłopców i dwie dziewczynki. Z tego grona wywodzi
się trzech kapłanów i ja, córka św. Franciszka Seraﬁckiego.
Ilekroć jestem w domu rodzinnym zawsze przynajmniej raz udaję
się do kościoła, w którym zostałam ochrzczona w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego, przyjmując imiona: Monika Anna. To
tam rozwijało się moje życie wiary, tam przyjmowałam wszystkie
sakramenty. Chrzest, sakrament pokuty, I Komunię Świętą
i bierzmowanie. To szczególnie tam dziękuję Bogu za to, że
rodzice zanieśli mnie do chrztu, za rodziców chrzestnych, którzy
byli świadkami tego wydarzenia i do tej pory modlą się za mnie.
Każdy nowo ochrzczony człowiek otrzymuje imię. W pewnym
sensie „legitymację”z imieniem chrześcijanina. Mimo że
posługuje się konkretnym imieniem, to w jego sercu wyryte jest
imię Jezusa Chrystusa.
Nasz Ojciec Założyciel, bł. ks. Antoni Rewera, którego
wspomnienie w liturgii obchodzimy 12 czerwca i wspominamy
każdego 12- ego dnia miesiąca, żył na co dzień wdzięcznością za

dar chrztu i rozwinął jego uświęcające działanie w ciągu całego
swego kapłańskiego życia zwieńczając je śmiercią męczeńską.
Ojciec Założyciel został ochrzczony 6 stycznia 1869 r. w kościele
Trójcy Świętej w Samborcu. Doskonale rozumiał jak wielkim
darem jest sakrament chrztu i swoim duchowym
zaangażowaniem realizował zadania zeń wynikające. Oddany
bez reszty Bogu i ludziom, szafarz Bożego Miłosierdzia, kapłan
pełen Ducha Pańskiego, Założyciel Zgromadzenia Córek
Świętego Franciszka Seraﬁckiego, męczennik za
prawdomówność, błogosławiony. Czyż wobec tylu zasług można
przejść obojętnie i nie stwierdzić, że „Jego życie było życiem
wiary w Syna Bożego”, życiem wiary, które swój początek miało
w momencie chrztu świętego. Ks. Antoni wiedział i wierzył, że
chrzest jak i inne sakramenty są darem Bożym, przejawem Jego
miłości do człowieka i troską Jego Najświętszego Serca
o zbawienie wszystkich ludzi. W to Serce i my mamy się
wpatrywać jako w bezdenną głębinę wszelkich cnót, czerpać z
Tego źródła życia i świętości, by „pozyskiwać” niejako siły
duchowe do wypełnienia zobowiązań wynikających z chrztu.
Tak jak napisałam chrzest święty jest przejawem, ale i tajemnicą
miłości Boga do człowieka. Bóg zapragnął w swej miłości
podnieść człowieka do godności dziecka Bożego. Sam Jezus
przyjął chrzest i tak jak do Jezusa w rzece Jordan, tak do bł. ks.
Antoniego, do mnie i do każdego z nas zostały skierowane słowa
w chwili chrztu „Tyś jest mój syn/córka umiłowany/a, w tobie
mam upodobanie”. Jakże to wielka łaska – stajemy się nowym
stworzeniem, odrodzonym przez wodę i słowo, powołani by
naśladować Jezusa.
Dla mnie jest niezwykle piękne, że dzięki łasce chrztu
świętego należę do wspólnoty Kościoła, że tak naprawdę nie
należę już do samej siebie, ale do Tego, który za mnie umarł
i zmartwychwstał. Mogę powiedzieć, że od chwili chrztu jestem
powołana do oddawania życia za braci, do uległości Bogu we
wszystkim i do odważnego wyznawania swej wiary. Chrzest jest
niejako węzłem jedności między wszystkimi wyznawcami
Chrystusa i niezatartą pieczęcią życia wiecznego.

