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Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego
 „Kościół  w wynoszeniu na ołtarze błogosławionych lub świętych wieńczy siłę i piękność duszy ludzkiej. Dokonuje zaś tych aktów 
jedynie dla większej chwały Bożej, dla utwierdzenia swej świętości i dla pożytku dusz swoich wiernych”.

 bł. ks. Antoni Rewera

Błogosławiony Antoni Rewero, jesteś dla nas przykładem 
szerzenia kultu Świętych. Polecasz nam nieustannie modlić się 
za konających oraz o beatyfikację i kanonizację synów i córek 
narodu polskiego, jednocześnie w miarę możliwości popierać 
to dzieło. Błogosławiony Antoni wyjednaj nam łaskę żarliwej 
modlitwy i dar  radosnego podążania do świętości. Amen

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.

Pewnego razu bł. ks. Antoni pochylając się nad ciężko chorym 
w szpitalu i widząc w pobliżu siostrę zapytał: „siostro Zuzanno, jak 
siostra myśli, który moment w życiu człowieka jest najważniejszy?”. 
Siostra z przekonaniem odpowiedziała, że to chwila konania.         
Ks. Antoni potwierdził, że ma rację. „Dlatego, że od niej zależy 
los człowieka w wieczności tj. na tamtym świecie – szczęśliwy lub 
nieszczęśliwy”. Sam się często modlił za chorych i umierających 
oraz zachęcał innych do praktyki modlitw za chorych i konających. 
Pouczał, że „jeśli chcemy, aby nas poratowali inni, gdy koniec nasz 
zbliżać się będzie, (...) to i my bliźnich naszych ratujmy”. Wzywał, 
aby się modlić dobrze i często za konających. Zalecał, aby ofiarować 
w tej intencji Mszę Świętą, modlitwę różańcową, jałmużny i inne 
dobre uczynki”. 

W sprawie ratowania konających, bł. Antoni zabierał głos 
na łamach „Kroniki Diecezjalnej” i wydał broszurę pt. „Ratujmy 
konających”. Nawoływał w niej wszystkich, a zwłaszcza 
duchowieństwo do uświadomienia sobie, „że ratunek dusz 
konających to ze spraw duchowych najlepsza, to ze wszystkich 
uczynków miłosiernych najpotrzebniejszy, to ze wszystkich 
rodzajów apostolstwa najłatwiejszy”. Pouczał, że „spieszyć 
z ratunkiem konającym, toć to wyraz gorliwości o chwałę Bożą”. 
W rozważaniu tym pisał: „Ze wszystkich chwil życia człowieczego 
najniebezpieczniejszą, a tym samym wymagającą pomocy innych, 
czyli uczynku miłosiernego, jest chwila konania”. Dalej pisał, 
aby konający nie umierał bez pomocy sakramentalnej lub bez 
wzbudzenia sobie skruchy serdecznej za grzechy”. A zatem, troską 
otaczających konającego, powinno być przygotowanie tej osoby do 
tak ważnej chwili. Pouczał dalej, że wymaga tego od nas miłość Pana 
Boga i miłość bliźniego, oraz nasz własny interes. „Miłość Pana 
Boga domaga się od nas ratowania konających, gdyż Bóg pragnie 
ich zbawienia”. Miłość bliźniego nakłada na nas ten obowiązek, „na 
który każdy i każda łatwo zdobyć się może, bo nie jest to połączone 
z nadzwyczajnymi wysiłkami. Nie zdobyć się na nie, byłoby 
z naszej strony grzechem samolubstwa, niedbalstwem, które w wielu 
wypadkach nie dałoby się naprawić, bo tu wchodzi w grę wieczność 
szczęśliwa lub nieszczęśliwa”. A jeśli chodzi o nasz własny interes to 
wskazuje nam, że jeżeli pragniemy, by nam okazano pomoc w chwili 
śmierci, tak też winniśmy ją sami okazywać konającym. 

Bł. Antoni tak bardzo wrażliwy na wszelką biedę ludzką, 
nie umknęła mu również sprawa troski i  modlitwy za chorych 
i konających. Sprawa ta była bardzo bliska jego sercu.  Przywoływał 
na pamięć, że „konanie poprzedzające śmierć nikogo nie minie, 
a więc i nas wszystkich”.  

Również jego wielkim pragnieniem było, aby jak najwięcej 
osób zaangażować na rzecz tego dzieła. Zachęcał kapłanów, aby 
wraz ze swoimi podopiecznymi wstępowali w szeregi Świętej 
Krucjaty ratowania konających pod wezwaniem św. Józefa, który 
jest przecież patronem dobrej śmierci. Zachęcał kapłanów, aby głosili 
kazania na ten temat i przy różnych okazjach zalecali modlitwy za 
konających, a nawet sugerował, aby takie „modlitwy  nadawać 
jako pokutę na spowiedzi”. Zależało mu „na przyzwyczajeniu 
wiernych do codziennej modlitwy za konających, podobnie jak są 
przyzwyczajeni do zanoszenia modłów za zmarłych”. Wskazywał 
również na to, że prócz zwyczaju modlitwy za konających będzie 
„jednocześnie ciągłym przypomnieniem nam o śmierci, odrywaniem 
nas coraz bardziej od ziemi i przygotowaniem do ostatniej walki”. 

Jak ważną rolę spełnia modlitwa za umierających poucza 
nas również Katechizm Kościoła Katolickiego, stwierdzając: 
„Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski 

Błogosławiony Antoni
niosący pomoc chorym 

i konającym

i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje 
ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim 
ostatecznym przeznaczeniu”. Bł. ks. Antoni zdawał sobie sprawę 
z powagi tej chwili i mówił: „Jeżeli człowiek umiera w przyjaźni 
z Panem Bogiem, wszystko zyskuje i to na zawsze, jeżeli zaś 
w tej ostatniej chwili jest w niełasce Bożej, wszystko stracone 
bezpowrotnie. Chociaż Pan Bóg nigdy nie opuszcza tych, co w Nim 
pokładają nadzieję i wiernym jest tym, co Jemu są wierni, to jest 
pewną rzeczą, (...) że łaska dobrej śmierci jest szczególną łaską”. 

Wielu Świętych mówiło o potędze modlitwy, między innymi 
taką zachętę i apel o modlitwę za konających, zapisała również      
św. s. Faustyna w swoim dzienniczku, słowa, które skierował do 
niej Pan Jezus: „Módl się, ile możesz, za konających, wypraszaj im 
ufność w Moje miłosierdzie, bo oni najwięcej potrzebują ufności, 
a najmniej jej mają. Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia 
niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy”. 

Nasz bł. Kapłan Antoni wiedział jak dużo może zdziałać 
ufna i pełna wiary modlitwa „na rzecz konających”. Z pewnością 
wznosił na modlitwie do Boga swoje serce pełne wdzięczności za 
dar życia, a szczególnie za obietnicę życia wiecznego. Zachęcał 
wiernych do częstego odmawiania aktów strzelistych, które są 
„najpraktyczniejszym przychodzeniem z pomocą konającym”. Jeden 
z nich przywołał na zakończenie broszury „Ratujmy konających”: 

„O najłaskawszy Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie 
najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej, 
obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz 
w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. O boskie Serce Jezusa 
konające, zlituj się nad konającymi”. 

 s. Marzena Wągrodzka

„Aby zostać świętym w niebie, trzeba nim być na ziemi”.



Cóż to jest świętość? Świętość jest to jak powiada            
św. Paweł Apostoł: „usiłowanie życiem i cnotami odwzorowania 
w sobie Chrystusa”. A zatem świętość to poświęcenie, oddanie 
całkowite siebie Panu Bogu - to owoc wiernej służby Bożej, 
to korona doskonałej miłości Pana Boga i ludzi, to wreszcie 
pójście za Chrystusem i współdziałanie z Nim. 

A któż to jest święty? Święty jak to pięknie wyraził 
pewien autor, to chrześcijanin w którym cała pełnia, cała 
piękność i wspaniałość życia nadprzyrodzonego i doskonałości 
ewangelicznej się objawia, w którym łaska święci najświętsze 
zwycięstwa i tryumfy ku chwale Bożej i pożytkowi duszy, 
w którym cnoty chrześcijańskie rodzą tysiąckrotne owoce. 
Święty jest owym cudownym kwiatem, który wytwarzają 
wspólnymi siłami Wszechmoc Boża, łaska Jezusowa, dobroć 
Maryi, troskliwość Kościoła i hard woli ludzkiej.  

Rozumie się, że tej świętości są coraz wyższe stopnie, 
gdyż wzorem, na który w udoskonaleniu i uświęceniu siebie 
patrzeć należy i sobie przyswajać, jest sam Bóg, a to według 
orzeczenia Boskiego Mistrza, który do wszystkich bez wyjątku 
powiedział: „doskonałymi, świętymi bądźcie jak Ojciec wasz 
doskonałym, świętym jest”. Z tego widzimy, że dążenie do 
doskonalenia, do uświęcenia siebie niema granic, niema końca. 
Nigdy przeto nie można powiedzieć: „mnie tyle doskonałości 
wystarczy - dla mnie więcej uświęcenia nie potrzeba”. Wiemy 
bowiem o tym dobrze, że na drodze Bożej niema zatrzymania, 
bo kto po niej nie posuwa się dalej naprzód, ten się cofa.

Nie wszyscy też święci są jednacy i równi sobie, lecz 
jak wśród gwiazd, jedne nad drugie są większe i światlejsze, 
tak podobnież wśród sług i służebnic Bożych, których niebo 
posiada, a nawet których Kościół wyniósł na ołtarze są 
stopniowania, a to dzięki większemu oddaniu, poświęceniu się 
Panu Bogu, pod wpływem coraz większej miłości, czyli dzięki 
coraz bliższemu, lepszemu, doskonalszemu odwzorowaniu 
w sobie Jezusa Chrystusa. Najzwyklejszy mieszkaniec nieba 
musi być nie tylko bez skazy, ale i zasłużony u Boga, przez 
przyswojenie cnót zaleconych przez Chrystusa Pana w ośmiu 
błogosławieństwach. Takich Świętych - różnych stopni, jest 
w Kościele tryumfującym całe mnóstwo ze wszystkich narodów, 
pokoleń, ludzi, języków, stojących przed obliczem Baranka, 
przyobleczonych w szaty białe, a palmy w ich ręku i wołających 
głosem wielkim: „Zbawienie Bogu naszemu, który siedzi na 
stolicy i Barankowi”. W tej rzeszy wielkiej są błogosławieni 
i święci, których Bóg za życia ziemskiego lub po śmierci 
wsławił mocą czynienia cudów, co pozwoliło Kościołowi 
Świętemu, po jak najpilniejszym i najsumienniejszym 
zbadaniu ich cnót heroicznych i sprawdzeniu cudów przez nich 
zdziałanych, wynieść ich na ołtarze. Wiadomo, że pierwszy 
stopień wyniesienia na ołtarze zowie się beatyfikacją, drugi zaś 
kanonizacją, pierwszy daje prawo do ich uczczenia w pewnej 
tylko części  Kościoła, drugi w całym Kościele. Co do istoty zaś 
błogosławieni i święci są to ci, którzy służyli Bogu w sposób 
bohaterski. Przez to jedni i drudzy przyczynili się niemało 
do uwielbienia Pana Boga, którego świętość w nich jakoby 
w zwierciadle się odbiła i dlatego psalmista mówi: „Chwalcie 
Pana w świętych Jego”. Przyczynili się do otoczenia Kościoła 
aureolą, którego stali się podporą i chlubą, przyczynili się 
do nawrócenia i uświęcenia wielkiej liczby dusz swoją pracą 
i przykładem. 

Kościół w wynoszeniu na ołtarze błogosławionych lub 
świętych wieńczy siłę i piękność duszy ludzkiej, wywyższa 
człowieczeństwo, ogłaszając uroczyście człowieka synem lub 
córką Najwyższego w sposób nieomylny. Dokonuje zaś tych 
aktów jedynie dla większej chwały Bożej, dla utwierdzenia swej 
świętości i dla pożytku dusz swoich wiernych, by ci zachęceni 
ich przykładami, zapatrzenie w ich cnoty zmuszeni byli niejako 
powiedzieć do siebie jak ongiś św. Augustyn, po przeczytaniu 
żywotów świętych: „mogli ci i owi, a my byśmy nie mogli 
zdobyć świętości”. Wierni rozumiejąc, że błogosławieni 
i święci są miłymi Bogu przeto dla przypodobania sie Mu 
starali się im cześć oddawać, a przedtem będąc świadomymi 
swej nędzy moralnej i słabości, słusznie sądzili, że bez ich 
pomocy nie zdołają ich naśladować i tym samym dostać się 
do ich towarzystwa i dlatego zawsze udawali się z prośbami 
do ich pośrednictwa przed Bogiem. Kościół też zachęcał 
i zachęca nieustannie wszystkich do tej czci i szukania tego 
orędownictwa, a to w myśl dogmatu o świętych obcowaniu. 

To też część świętych zawsze istniała i w Starym 
Testamencie i w Nowym tym bardziej uważana była jako 
najzupełniej zgodna z wiarą, dla ludzi niezmiernie pożyteczną, 
g d y ż  o n i  m o d l ą c  s i ę  z a  n a s  p r o ś b y  n a s z e  c z y n i ą 
skuteczniejszymi, wreszcie pocieszającą, gdyż zachęca nas do 
pracy nad zbawieniem, do ufności w Boga, do walki o święte 
ideały i do wytrwania w służbie Bożej.

Jeżeli za życia ziemskiego na wzór Pana Jezusa miłując 
wszystkich, przeszli wszystkim dobrze czyniąc, czyżby 
można choć na chwilę przypuścić, by będąc w niebie, mając 
bezpośredni dostęp do Pana, nie starali się w dalszym ciągu 
dobrze czynić i wspierać swych braci, borykających się na 
ziemi? A zatem winniśmy ich czcić bo są przyjaciółmi Bożymi 
i do ich wstawiennictwa się uciekać, bo są także naszymi 
przyjaciółmi najpewniejszymi, którzy nas nigdy nie zawiodą. 
Cześć im oddawana od Boga się zaczyna, boć Jemu swą 
świętość zawdzięczają i do Boga się zwraca, gdyż przez nich 
Pana Boga o różne łaski i dobrodziejstwa błagamy.

O obowiązku  szerzenia czci Świętych Polskich
 Konferencja wygłoszona 

w Obrazowie 23.XI.1937 r. (fragment)

Dzięki Najwyższemu Ojczyzna nasza od zarania swych 
dziejów chrześcijańskich nie przestaje wydawać Kościołowi 
błogosławionych i świętych. Niestety ze smutkiem i ze 
wstydem musimy wyznać, że naród nasz, nie bardzo zabiegał 
o wyniesienie na ołtarze swoich synów i córek. Musimy ten błąd 
naprawić. Chwała Boża, chwała naszego Kościoła i Ojczyzny, 
oraz pożytek naszego narodu tego się od nas domaga. 

Powiedziałem, że tego domaga się chwała Boża. Istotnie 
tak jest. Jeżeli Pan Bóg pragnie, byśmy dusze czyśćcowe 
wydobywali z ich kaźni i ułatwiali im dostanie się do 
wiecznej szczęśliwości, to również pragnie, by był uczczony 
w świętych naszych przez wydobycie ich z zapomnienia i przez 
uwieńczenie ich skroni w Kościele i przez Kościół wieńcem 
błogosławionych czy świętych. A jakim sposobem to uczynić 
możemy? Tym, że modlić się winniśmy sami i z wiernymi 
o ich czy to beatyfikację czy kanonizację. Uciekać się do nich, 
by zdobyć namacalne dowody ich wstawiennictwa za nami, 
gromadzić dowody uzyskanych za ich przyczyną różnych 
dobrodziejstw. Ich wyniesienie na ołtarze powiększy niemało 
chwałę Bożą. 

Wymaga tego chwała naszego Kościoła i Ojczyzny naszej. 
Naród, który nie czci swoich bohaterów sam sobie krzywdę 
wielką wyrządza, bo pozbawia się swej chwały wobec innych 
narodów. Podobnież gdy się nie troszczy o uczczenie swoich 
bohaterów wiary, swoich synów i córek świątobliwych, którzy 
dlań wielkie położyli zasługi. Przeciwnie ich blask dzięki 
orzeczeniu Stolicy Świętej przydaje chwały ich Kościołowi 
i Ojczyźnie. Czyż nam Polakom, Polskim kapłanom nie zależy 
na tym, by Kościół nasz, by Polska jako Matka Świętych 
jaśniała?

Wreszcie powiedziałem, że tego wymaga pożytek 
naszego narodu. [...] Kościół Chrystusowy zawsze dążył, by 
każdy naród miał swoje rodzime przykłady do naśladowania 
i dlatego z każdego narodu stawiał na świeczniku jego mężów 
i niewiasty, o ile wsławili się cnotami bohaterskimi w służbie 
Bożej oraz cudami. Tak też postępował w Polsce, aby Polacy 
na swoich rodaków zapatrzeni, stali się narodem Bożym, 
jaśniejącym wśród innych narodów postaciami świętymi. [...] 
Tym bardziej trzeba nam zacieśnić związek z niebem przez 
naszych Świętych patronów, by nam stamtąd pomocy nie 
zabrakło do walki, by Polak słysząc i wierząc, że jest z narodu 
świętych i męczenników, że Królową jego Niepokalana, tym 
bardziej trwał na posterunku walki o Boga, Kościół i Ojczyznę.

W niebie istnieje, że tak powiem patriotyzm. Święci 
przez to, że opuścili padół płaczu i swoje rodzinne strony, nie 
zrywają ze swymi rodakami, ze swą Ojczyzną. Radzi są przeto 
i szczęśliwi, gdy im mogą skuteczną nieść pomoc, gdy swą 
ziemską ojczyznę ratują, wypraszając u Pana Boga to, co jest 
jej potrzebne. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ciągle 
się za nami wstawiają do Królowej Korony Polskiej, a przez 
Nią do Chrystusa - Króla. To posłannictwo orędownicze tym 
skwapliwiej wykonują, im bardziej my się do nich uciekamy, 
ich czcimy i naśladujemy.

Wtedy tylko sprawę czci naszych Patronów posuniemy 
naprzód, jeżeli ich dobrze poznamy, pokochamy i ich życie 
i cnoty naśladować będziemy. Nasze osobiste nabożeństwo 
ku nim tak pojęte zdołamy rozkrzewić w naszych parafiach, 
diecezjach, a tym samym i w Ojczyźnie. W tym celu 
miejmy w naszych bibliotekach księgi opisujące ich żywoty, 
rozmawiajmy o nich, głośmy ich cnoty i zasługi na zebraniach, 
przy nauce katechizmu, a zwłaszcza na ambonie. Miejmy ich 
wizerunki w domach naszych, ozdabiajmy nimi świątynie 
nasze, ich uroczystości wykorzystujmy do pogłębiania ku 
nim czci i miłości w sercach parafian. Dbajmy o ich kaplice 
i figury. Popierajmy wydawnictwa gromadzące materiały do ich 
żywotów oraz do opisu życia tych, którzy w przyszłości winni 

być wyniesieni na ołtarze. Zalecajmy modlitwy o kanonizację 
i beatyfikację naszych rodaków, [.. .] rozdawajmy ich 
„żywociki” i podobizny. Te i inne podobne środki uważam za 
wskazane byśmy się mogli wywiązać z obowiązków szerzenia 
czci Świętych Polskich w ogóle.  

Przechodząc do szczegółów uważam, że w naszej 
diecezji należy nam dokładać wszelkich starań o szerzenie czci 
Świętych Męczenników Sandomierskich, która w ostatnich 
czasach podupadła, o kanonizację bł. Wincentego Kadłubka   
i bł. Czesława oraz [beatyfikację królowej Jadwigi], a także 
Teresy Izabeli Morsztynówny, zmarłej w opinii świętości po 
złożeniu ślubów zakonnych w 18 - tym roku życia i której 
zachowanie w całości ciała w ciągu [240] lat świadczyć może 
o umiłowaniu tej duszy dziewiczej przez Pana Boga.

Kończąc przytoczę wiersz napisany przez Franciszka 
Karpińskiego na cześć Świętych Polaków, Patronów Polski:

Wreszcie ostatnie słowo: Stańmy kochani do apelu. 
Zawrzyjmy przyjaźń z naszymi Świętymi. Apostołujmy ich 
cześć. Uświęcimy przez to siebie i lud i uczynimy Polskę 
błogosławioną i świętą. 

bł. Wincenty Kadłubek

Teresa Izabela Morsztynówna

Święci! niebieskiej mieszkańcy krainy!
do was bieżymy w czasie złej godziny;

których za własnych współziomków ogłasza,
Ojczyzna nasza.

Po tejże ziemi z namiście chodzili!
z tych samych źródeł wodę naszą pili,

Polska was matka mlekiem swem karmiła,
rola żywiła.

Wspomnijcie bracia! na wasze rodaki,
Książęta niebios! na liche żebraki,
dobrego Boga błagajcie za nami

swemi prośbami.
Jeśli głód, wojna i powietrze srogie,
nawiedzić zechcą królestwo ubogie,
brońcie nas, stojąc na kraju granicy,

Święci strażnicy!

bł. ks. Antoni Rewera


