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Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego

 Na sandomierskim szlaku pielgrzymkowym znajdują 
się kościoły z łaskami słynącymi obrazami i figurami, są 
miejsca uświęcone obecnością świętych i błogosławionych. Do 
takich miejsc należy kościół św. Józefa i jego otoczenie. Turysta 
przybywający do Sandomierza, który poszerza zakres zwiedzania 
miasta poza Bramę Opatowską, rozpoczyna poznawanie go od 
kościoła św. Józefa. Już po zatrzymaniu się na pl. św. Wojciecha, 
przed kościołem ma możliwość dowiedzenia się, że w tym kościele 
przed II wojną światową był proboszczem bł. ks. Antoni Rewera 
i mieszkał w stojącym bokiem naprzeciw prezbiterium kościoła 
małym budynku.

  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. Niech wspierają nas bł. ks. Antoni Rewera 
i święci patronowie nasi. Gdyż jak mówił bł. proboszcz tej parafii: 
„winniśmy świętych czcić, bo są przyjaciółmi Bożymi i do ich 
wstawiennictwa się uciekać, bo są także naszymi przyjaciółmi, 
którzy nas nigdy nie zawiodą. Gdyż oni modląc się za nas, prośby 
nasze czynią skuteczniejszymi, zachęcają nas do pracy nad 
zbawieniem, ufności w Boga, walki o święte ideały i do wytrwania 
w służbie Bożej”.

Zaproszenie do wspólnej modlitwy

 Jan Bernardone, nazywany Biedaczyną z Asyżu, ur. w 1181 lub 1182 w Asyżu, zm. 3 października 1226 
w Porcjunkuli, był diakonem, założył 3 rodziny zakonne franciszkańskie: męską, żeńską i III zakon dla świeckich.
Przyszedł na świat w rodzinie zamożnego kupca, sukiennika umbryjskiego Pietro Bernardone. Jego matka, Pika, 
pochodząca z Pikardii, nadała mu na chrzcie imię Jan, które ojciec zmienił na Francesco, prawdopodobnie będąc 
pod ogromnym wrażeniem Francji, w której zawarł korzystne umowy handlowe. 
Pan wezwał św. Franciszka, aby jego życie w ubóstwie stało się nowym zaczynem wiernego realizowania Ewangelii 
w społeczeństwie, które z powodu swego przywiązania do dóbr materialnych coraz bardziej oddalało się od Boga. 
Dante napisał, że „wraz z Franciszkiem na świat przyszło słońce” – narzędzie Boga, który chce pouczyć, że tylko 
w Nim należy pokładać nadzieję. 
 Ideały ewangelicznego życia, które zostawił św. Franciszek są aktualne także w naszej epoce. 
Znajduje on bowiem wciąż nowych naśladowców. Obecny Ojciec Święty przyjął imię Franciszek biorąc 
za patrona swego pontyfikatu właśnie św. Franciszka z Asyżu. Liturgiczne wspomnienie św. Franciszka 
obchodzimy 4 października. Rodziny franciszkańskie mają wtedy swoją patronalną uroczystość.

Franciszek z Asyżu

Bł. ks. Antoni Rewera 
na szlaku sandomierskich turystów

 Historia Koronki wynikła z pobożności pewnego 
młodzieńca, który w roku 1422 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, 
będąc jeszcze człowiekiem świeckim, miał piękny zwyczaj 
codziennego składania u stóp figury Maryi bukietu świeżych 
kwiatów własnoręcznie zebranych. Niestety w nowicjacie oddając 
się pobożnym ćwiczeniom i regulaminowi, nie mógł sprostać temu 
pięknemu zwyczajowi względem Matki Najświętszej, co zniechęciło 
go do zakonu i nawet chciał odejść, aby to pobożne ćwiczenie 
kontynuować. Prosił Maryję o opiekę i pomoc. Ta ukazała mu się 
i rzekła: aby nie smucił się z tego powodu, ponieważ od tej chwili będzie 
składać Jej nie kwiaty, które więdną, ale bukiet modlitwy składającej 
się z „Pozdrowienia Anielskiego”. Odmów dziesięć „Zdrowaś 
Maryjo” i jeden raz „Ojcze Nasz” dla uczczenia niewysłowionej 
radości, której doznałam w chwili poczęcia w swym łonie 
Słowa Bożego. Powtórz te same modlitwy na pamiątkę mojej radości, 
gdym szła nawiedzić moją krewną św. Elżbietę. W ten sam sposób 
uczcij radość doznaną przeze mnie przy wydaniu na świat bez boleści 
i naruszenia dziewictwa, Jezusa Chrystusa. Dalej uczcij moją radość, 
jaką przeżywałam w czasie hołdu Mędrców przybyłych ze Wschodu, 
aby pokłonić się Jezusowi, następnie moją radość ze znalezienia Jezusa 
w świątyni, z Jego Zmartwychwstania, wreszcie ostatnie dziesięć 
„Zdrowaś Maryjo” i jedno „Ojcze nasz” odmówisz dla uczczenia radości 
mego Wniebowzięcia i Ukoronowania. Jeśli codziennie odmówisz te 
modlitwy, będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza ofiara, a dla ciebie 
bardziej zasługująca, aniżeli kwiaty, które mi dotychczas ofiarowałeś. 
 Młody człowiek zaczął  s ię  pobożnie  modl ić , 
a mistrz nowicjatu zauważył jak anioł nawleka na złotą nić 
piękne róże, a gdy miał ich dziesięć dołączał lilię, wiązał oba 
końce i wkładał wianek na głowę nowicjusza. Zapytany, co 
oznacza ta modlitwa opowiedział swoje widzenie. Od tego czasu 
w zakonie Franciszkańskim datuje się zwyczaj odmawiania 
„Koronki siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny”, czyli Koronki 
Franciszkańskiej. 

Koronka Franciszkańska

Wieniec dla Maryi

  Po wejściu na charakterystyczny dla kościołów 
reformackich dziedziniec kościelny na środku widzi figurę 
męczennika ks. Antoniego. Zazwyczaj celem przybycia do kościoła 
św. Józefa jest krypta ze spoczywającą w niej od 1690 roku, Teresą 
Izabelą Morsztynówną, ale zanim turysta zejdzie do krypty, może 
dowiedzieć się, że kościół ten jest związany z wieloma świętymi 
postaciami, bo oprócz zmarłej w opinii świętości Teresy, po lewej 
stronie na ołtarzu św. Józefa zauważa relikwie św. Joanny Beretty 
Molla, kościół ten jest miejscem nieustannej modlitwy w intencji 
rodzin za wstawiennictwem świętej. Po prawej stronie na ołtarzu 
św. Franciszka widzi obraz bł. ks. Antoniego Rewery, to już 
kolejne zetknięcie się z błogosławioną postacią „sandomierskiego 
Franciszka”. Turysta może spotkać także jego duchową córkę 
i dowiedzieć się, że bł. ks. Antoni jest założycielem Zgromadzenia 
Sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego. Po wyjściu z krypty 
Teresy Izabeli Morsztynówny w znajdującej się obok kościoła 
Izbie Pamięci bł. ks. Antoniego Rewery pielgrzym ma możliwość 
poznać więcej faktów z życia męczennika. W oparciu o znajdujące 
się tam fotografie dowiaduje się o miejscu urodzenia i latach nauki, 
o studiach w seminarium i latach kapłaństwa, i o tym, że wierność 
ideałom  zaprowadziły go do więzienia na sandomierskim zamku, do 
Oświęcimia i Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską 1 października 
1942r. Na zakończenie zwiedzania siostra przekazuje turystom 
sakiewkę ks. Antoniego, który pozostał w pamięci sandomierzan jako 
działacz społeczny i dobry spowiednik. Dobrą inicjatywą od wakacji 
skierowaną do turystów odwiedzających to miejsce, do wszystkich 
sandomierzan i parafian jest możliwość kupienia dobrze zrobionego 
ilustrowanego przewodnika o kościele św. Józefa w Sandomierzu. 
W ten sposób turysta odwiedzający kościół spotyka się z bł. ks. 
Antonim Rewerą, który zasiewa w jego sercu i umyśle ziarna prawdy 
i dobra.   

Krzysztof Staniek 
przewodnik po Sandomierzu                          

Kościół św. Józefa w Sandomierzu



Zawsze chciałam i chcę żyć  zgodnie z wolą Bożą. Należę 
do osób bardzo aktywnych, lubię działać, stąd po wstąpieniu 
do zgromadzenia zakonnego stale muszę weryfikować 
prawdziwość  porywów swego serca.  Tak więc przez długie 
lata Jezus z cierpliwością  naprawiał moje błędy lecząc 
z nieuporządkowanych uczuć  i prowadząc  do większej zażyłości 
ze sobą.

 Powołanie do życia zakonnego było dla mnie oczywiste 
już chyba od kołyski.  Od momentu pierwszych lat katechizacji  
zadawałam pytania dotyczące obecności Boga w świecie. Już 
wtedy zakładałam się z siostrami zakonnymi, że będę taka jak 
one. I wygrałam… W mojej parafii rodzinnej od zawsze były 
siostry więc w zabawach  brak welonu doskonale zastępował 
sweter na głowie.

 Moje powołanie zrodziło się w rodzinie i jest swoistą 
tajemnicą działania Ducha świętego do którego nabożeństwo 
miała moja jedna babcia, gdy tymczasem druga pielgrzymowała  
ze mną po polskich sanktuariach. Kiedy wakacje spędzałam 
u cioci w Krakowie była moją  przewodniczką po wszystkich 
kościołach w tym mieście. Ciepły klimat domu rodzinnego 
i chrześcijański  autorytet rodziców wprowadzał mnie stale 
w Boży świat.

 Od zawsze towarzyszyło mi pragnienie niesienia 
pomocy ludziom. Dużo radości i pokoju serca czerpałam z chwil, 
kiedy mogłam ofiarować bliźnim choćby mały gest dobroci 
i życzliwości. Myślę, że to była swoista lekcja „umierania” 
dla drugich, tak potrzebna w przyszłym życiu zakonnym. I tak 
już zostało, że na miłość chcę odpowiadać miłością „Ku Bogu 
w bliźnim”. On jest życiem, ale ja mogę przywrócić chęć do życia 
innym. Tylko On może dać miłość, ale ja mogę nauczyć kochać 
innych. Inaczej mówiąc moje życie zakonne to walka pod prąd.

 Ale wracając do początku. W „ósmej” klasie  byłam 
jeszcze bardziej ambitna - postanowiłam zdawać na medycynę 
i gdy się dostanę wielkodusznym gestem porzucić to i pójść do 
zakonu, by pokazać światu co jest prawdziwą wartością… I tak 
się stało. Ze względu na zainteresowania i kontakt ze światem 
medycznym rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
o profilu biologiczno - chemicznym, a moje pragnienie życia 
oddanego wyłącznie Bogu stawało się jeszcze jaśniejsze. Ostatni 
rok przed maturą wspominam jako prawdziwy czas rozkochiwania 
się w Chrystusie. Ponieważ nie miałam problemów z nauką 
codziennie uczestniczyłam w Eucharystii i spędzałam długie 
godziny na osobistej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. 
Kontakt z przyszłym  zgromadzeniem, siostrami w parafii, oraz 
moje zaangażowanie w prace charytatywne w oczach kolegów 
czyniły mnie już „zakonnicą”, co nie przeszkadzało bym była 
powiernicą  ich najskrytszych sekretów. Choć byłam normalną 
dziewczyną dbającą o swój wygląd to jednak sympatia kolegów 
nie wystarczała mi. Ciągle czegoś brakowało. I tak jest do dzisiaj 
chociaż chodzę w stroju zakonnym. Dlaczego? Bo Boga nie 
można raz chwycić w dłonie i serce - ciągle się za Nim tęskni, 
gdyż ta miłość przewyższa wszystkie miłości ziemskie.

 Z  Córkami Św. Franciszka Serafickiego utrzymywałam 
kontakt przez dwa lata. Zapoznałam się z ich życiem poprzez 
uczestnictwo na rekolekcjach powołaniowych. Po pierwszym 
pobycie tak mocno byłam zauroczona, że gdyby nie rodzice 
to chyba nie skończyłabym szkoły tak bardzo chciałam być 
z siostrami. Po maturze, już jako kandydatka odbyłam rekolekcje 
powołaniowe, po których zostałam przyjęta do postulatu. Od 
samego początku mojej drogi Pan kierował moimi krokami. 

Napisałam bowiem do wielu zgromadzeń nawet klauzurowego, 
ale tylko po otwarciu listu z Sandomierza poczułam nieopisaną 
radość, że to moje miejsce. 

 Dziękuję Bogu, że obdarzył mnie stałą pewnością 
swojego powołania. Ale to co najpiękniejsze, co miało blask tęczy 
i choć na chwilę napełniało moje niezaspokojone serce - rodziło 
się zawsze po burzy. Przez pierwsze trzy lata życia zakonnego 
Pan sam prowadził mnie za rękę. Po złożeniu pierwszej profesji 
zakonnej aby oczyścić moją miłość do Niego zaczął doświadczać 
mnie różnymi wątpliwościami, które po raz pierwszy zrodziły 
we mnie walkę duchową oto, aby moja miłość do Niego była 
czysta i w Niej odbijały się wszystkie moje relacje ludzkie. Bóg 
powoli wydobywał mnie z niewoli zamknięcia  w sobie samej 
przez wierną realizację woli Bożej ustami przełożonych. Dzięki 
temu mogłam rozwinąć swój talent muzyczny i zostać organistką, 
a przez studia teologiczne w dojrzalszy sposób Go pokochać. 
I choć ciężko jest pogodzić w zakonie pracę, modlitwę i naukę to 
kiedy zaufa się Jemu do końca można zebrać piękne owoce.

 Po trzynastu latach życia zakonnego moje życie nabiera 
blasku. Po burzach: wiary, uczuć, wyborów i decyzji zaczynam 
się nie bać jutra ufając Miłości  Ukrzyżowanej i wracając do 
motta  z obrazka  ślubów wieczystych, że „On ma wzrastać, 
a ja się umniejszać”. Nie chowam już mojej wyciągniętej dłoni 
z paskiem obrączki, by promienie tęczy miały się  gdzie odbić. 
Kocham i wiem, że jestem kochana. Odkrywam ile znaczy 
uśmiech i pomoc ofiarowana innym.

 Jestem szczęśliwa a burze i tęcza niech przyjdą  wtedy 
kiedy On zechce… Boża Miłość niech prowadzi do nieba.

Streszczeniem największych tajemnic żywota [Jezusa 
i Maryi] jest znane nam wszystkim, a wypróbowane od sześciu 
z górą wieków nabożeństwo różańcowe, które sama Maryja 
objawiła św. Dominikowi. Z różańcem w ręku „przebiegł” 
on południową Francję zarażoną sekciarstwem Albigensów 
i nawrócił ich sto tysięcy. Różańcem uzbrojony nasz św. 
Jacek [Odrowąż] ileż to dokonał dzieł chwalebnych nie tylko 
w Polsce, ale i na Rusi.

Gdy potęga muzułmańska po nieudanych wysiłkach na 
półwyspie pirenejskim zamierzała za pomocą siły morskiej 
dokonać podboju świata chrześcijańskiego, Pius V uciekł się 
do pomocy Królowej Różańca Świętego i flota chrześcijańska 
odniosła świetne zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto 
w 1571 roku.

Nasz król Jan III, który gorliwie odmawiał różaniec 
w roku 1683 pokonał z pomocą Maryi armię turecką oblegającą 
Wiedeń. Polskę przez to okrył nieśmiertelną chwałą i złamał 
potęgę półksiężyca tak dalece, że odtąd coraz bardziej 
począł upadać i nigdy już nie wrócił do pierwotnego stanu. 
Tym sposobem różaniec znowu uratował chrześcijaństwo. 
A „cudu nad Wisłą” czyż nie zawdzięczamy opiece Maryi, do 
której różańcami szturmowaliśmy, błagając Ją o ratunek dla 
Polski, której jest Królową. Jej pomoc pozwoliła złamać moc 
bolszewicką i przez ocalenie naszej Ojczyzny uratować całą 
Europę. Świeżo wskrzeszona Polska okazała się po dawnemu 
przedmurzem chrześcijaństwa.

Rozważanie przy odmawianiu różańca tajemnic radosnych 
stawia nam przed oczy Dziecię Jezus i pobudza, byśmy stali 
się dziatkami w duchu, bez czego niepodobna jest wejść do 
królestwa niebieskiego; poucza nas również, że wszelka radość 
prawdziwa źródło swe ma w Chrystusie przez Maryję. 

Rozważnie dalej tajemnic bolesnych stawia nam przed 
oczy Męża Boleści, Jezusa Króla w cierniowej koronie, 
którego tronem krzyż kalwaryjski i pobudzać winno do 
umiłowania cierpienia, do ukochania krzyża w myśl owych słów 
Chrystusowych: „Jeżeli kto chce iść za Mną niech weźmie krzyż 
swój i naśladuje Mnie”. Rozpamiętywanie tych tajemnic musi 
pouczyć i przekonać nas, że cierpienie nie jest nieszczęściem, 
ale środkiem zbawiennym, jeśli się je przyjmuje z poddaniem 
woli Bożej, jako pokutę za grzechy lub jako środek pozyskania 
zasług wiekuistych. 

Wreszcie rozważanie w różańcu tajemnic chwalebnych 
pokazuje nam Chrystusa, jako Króla chwały, który mówi do 
nas: „Ufajcie Jam zwyciężył świat. Ufajcie Jam zwyciężył 
śmierć, gdyż odtąd nie będzie ona dla was straszną”. Te, zatem 
tajemnice uczą nas, że i my zmartwychwstaniemy, że i my 
wniebowstąpimy, jeśli z Chrystusem współcierpieć będziemy, 
jeśli duchowo z martwych powstaniemy. 

Równocześnie w tych rozpamiętywaniach podziwiamy 
Najświętszą Maryję Pannę w Jej radościach, w Jej boleściach 
i chwale, przez Nią zachęcamy się do Jej naśladowania, 

miłowania i błagania, by nas raczyła z Synem pojednać, Jemu 
polecić, na wyłączną własność oddać i uczynić uczestnikami 
zasług Jego nieśmiertelnych.

Nie dziw, że różaniec ze względu na przebogatą treść 
i najprzedniejsze modlitwy – Ojcze nasz i „Zdrowaś”, oraz na 
liczne doń przywiązane odpusty, winno każde serce katolickie 
niezmiernie cenić i kochać, a cóż dopiero mówić o sercu 
kapłańskim, dla którego Maryja winna być osobliwą Matką, dla 
którego rozważanie tajemnic różańcowych winno być dźwignią 
duchową. Każdy kapłan, jeśli chce i pragnie być prawdziwym 
bratem Chrystusowym i synem Maryi musi tę prawdę niezbitą 
głęboko sobie wyryć na sercu, że bez Jezusa i bez Maryi 
nic uczynić nie zdoła nie tylko dla uświęcenia i zbawienia 
dusz ludzkich, ale nawet swojej własnej duszy; że jedynie 
w zjednoczeniu z Jezusem i Maryją, do czego niezmiernie 
dopomaga różaniec, może być silny w walce z ciałem, światem 
i szatanem, że tylko z Nimi i przez Nich zdoła siebie uświęcić 
i lud swój w podwoje niebieskie wprowadzić. 

Rozważanie przy różańcu tajemnic żywota Jezusa i Maryi 
od Zwiastowania, aż do Wniebowstąpienia i Wniebowzięcia, 
oraz Ukoronowania skroni Maryi przez Trójcę Przenajświętszą 
sprawi, niechybnie odrodzenie się kapłana w Jezusie Chrystusie 
przez podbijania ciała w niewolę duszy, przez krzyżowanie jego 
namiętności, uczyni zeń drugiego Chrystusa, gotującego sobie 
przez współcierpienie z Bratem Bożym i Bożą Rodzicielką 
chwałę zmartwychwstania, wniebowstąpienia i połączenia na 
zawsze z Królową Apostołów, z Królową kapłanów, z Królową 
Różańca świętego, kiedy zaś kapłan przez pobożne odmawianie 
różańca osiągnie siłę duchową osobiście, wtedy zdoła 
upadłych podnieść, grzesznych nawrócić, oziębłych rozpalić, 
a sprawiedliwych w sprawiedliwości utwierdzić i do wytrwania 
nakłonić. Natenczas stanie się miłym Boskiemu Bratu i Bożej 
Matce, a strasznym diabłu i aniołom jego.

Faktem jest, że papieże bardzo cenili nabożeństwo 
różańcowe i bardzo na nie rachowali w ratowaniu od klęsk 
świata chrześcijańskiego, w dziele jego odrodzenia religijnego. 
Sami różaniec odmawiali i odmawianie tegoż zwłaszcza 
kapłanom zalecali. Faktem jest, że obecny Ojciec święty 
[Pius XI] nigdy nie opuszcza cząstki różańca, chociaż stokroć 
więcej niż my sprawami swego urzędu jest pochłonięty. 
Pius XI polecając pewnemu biskupowi francuskiemu, by 
duchowieństwo swoje do odmawiania różańca pobudził, 
nadmienił, co do siebie, że dzień, w którym by różańca nie 
odmówił poczytywałby za stracony.

I my kochani bracia mając coraz trudniejsze warunki pracy 
duszpasterskiej szukajmy pomocy w niebie za pośrednictwem 
Królowej Różańca, rozbudzajmy w sobie miłość bratnią 
ku Chrystusowi, a synowską ku Niepokalanej Matce Jego, 
a z pewnością przezwyciężymy wszelkie przeszkody, potrafimy 
siebie i owieczki swoje uświęcić i zapewnić przez to triumf 
sprawy Bożej w naszej parafii, a po części w naszej diecezji 
i w zmartwychwstałej Ojczyźnie naszej. Amen. 

Historia mojego powołaniaJak wielką siłę duchową daje odmawianie 
codziennie jednej, przynajmniej, cząstki Różańca świętego.

Nauka duchowna z dn. 4 grudnia 1935 roku (fragment)

„Pozwól mi Cię wychwalać Panno Najświętsza”

Powołanie zakonne to jak tęcza po burzy…

,

 s. Julia CFS Bł. ks. Antoni Rewera


