Korespondencja bł. Antoniego Rewery
ze Stolicą Apostolską
Wydawać się może, że po badaniach przeprowadzonych
w ramach procesu beatyfikacyjnego, wiemy już niemal wszystko
o życiu i działalności błogosławionego Antoniego Rewery.
Jednak ten wybitny kapłan wciąż nas zaskakuje. W Archiwum
Kapituły Katedralnej w Sandomierzu znajdują się pergaminy
będące odpowiedziami Stolicy Apostolskiej na pisma wysyłane
do Rzymu przez tego gorliwego kapłana. Pierwszy dokument
to brewe papieża Leona XIII z dnia 8 sierpnia 1898 r. Jest to
pozytywna odpowiedź na prośbę księdza Rewery o prawo
święcenia dewocjonaliów z nadawaniem odpustów. Oddzielnie
nadano proszącemu prawo nakładania odpustów za odmawianie
koronki św. Brygidy. Prawo to otrzymał Antoni Rewera na okres
pięciu lat. Jaki był kontekst historyczny tej prośby? Ks. Antoni
Rewera w roku 1898 został mianowany rektorem kościoła św.
Józefa w Sandomierzu. Troszcząc się o dobro duchowe wiernych,
jakim były odpusty, chciał umożliwić ich uzyskanie.
Czym była koronka św. Brygidy, skoro o odpusty
za jej odmawianie prosił przyszły błogosławiony? Koronka
ta była nabożeństwem maryjnym. Jej istotą było rozważanie
7 radości i 7 boleści Matki Bożej. Ku czci 63 lat życia Marii
odmawiano Wierzę w Boga, 3 Zdrowaś Maryjo i jeden raz Ojcze
nasz. Następnie odmawiano 6 dziesiątków Zdrowaś Maryjo,
kończąc każdorazowo modlitwą Ojcze nasz, a zamiast Chwała
Ojcu odmawiano Wierzę w Boga. Do odmawiania koronki
przywiązany był odpust 7 lat i 7 kwadragen. Koronka ta była
popularna w kręgach związanych z rodziną franciszkańską,
zwłaszcza w kręgach mieszczańskich i wśród tercjarzy. Przy
kościele św. Józefa istniał w latach 1672 - 1864 konwent
franciszkanów - Reformatów. Byli oni propagatorami tej
modlitwy. Mimo kasaty zakonu, prawdopodobnie nadal istniało
grono wiernych modlących się tą formą modlitewną i ks. Antoni
Rewera prosząc o prawo nadawania odpustów, chciał dać im
nową motywację do jej odmawiania.
W drugim dokumencie z dnia 17 lipca 1903 roku papież
Leon XIII, na prośbę zainteresowanego, przedłuża nadany
ks. Antoniemu Rewerze przywilej. Podobnie czyni to Pius X
dokumentem z dnia 17 lipca 1905 roku.

Znacznie ciekawszy i zagadkowy jest pergamin
zawierający reskrypt udzielony przez Stolicę Apostolską księdzu
Rewerze, nadający prawo sprawowania Mszy św. w kaplicach
prywatnych. Dokument ten został wydany przez papieża
Benedykta XV dnia 25 sierpnia 1921 roku. Kodeks prawa
kanonicznego, który miał wtedy moc obowiązującą, dzielił
kaplice na publiczne, pół publiczne i prywatne. W kaplicach
prywatnych można było odprawiać jedną Mszę św. jedynie na
mocy indultu Stolicy Apostolskiej, po obejrzeniu i zaaprobowaniu
tej kaplicy przez ordynariusza. Ks. Antoni Rewera otrzymał taką
zgodę i to, co było nietypowe, dożywotnio. Z przywileju mógł
korzystać jedynie na terenie diecezji sandomierskiej. Musiał
to czynić osobiście, a inny kapłan mógł sprawować Mszę św.
jedynie w jego obecności. Zagadkowa jest geneza prośby z roku
1921, o prawo sprawowania Mszy św. w kaplicach prywatnych.
Nie należy tego wiązać z pełnioną wtedy przez ks. Rewerę
funkcją kapelana więzienia. W więzieniu była wprawdzie kaplica,
ale pół prywatna. Wydaje się, że prośbę o prawo odprawiania
Mszy św. w kaplicach prywatnych należy łączyć z duchową
opieką nad Trzecim Zakonem św. Franciszka w Sandomierzu.
Tercjarstwo w tamtym czasie przeżywało swój rozkwit.
Papież Benedykt XV wydał w styczniu 1921 roku Encyklikę
nawiązującą do 700 rocznicy założenia trzeciego zakonu
i zachęcał do wstępowania do tego zakonu. W Sandomierzu
zakon ten założono 29 czerwca 1921 r. Dyrektorem został
właśnie ks. Antoni Rewera. Zakon liczył wtedy 158 sióstr  i 9
braci. Opieka duchowa nad Trzecim Zakonem św. Franciszka,
oraz intensywna praca formacyjna, doprowadziła do tego, że
z zakonu powstało z czasem Zgromadzenie Córek św. Franciszka
Serafickiego. I właśnie w kaplicy tego Zgromadzenia, nazwanego
pierwotnie Towarzystwem Domu Ludowego, przy ulicy
Krakowskiej w Sandomierzu mógł ks. Antoni Rewera skorzystać
z indultu udzielonego przez Stolicę Apostolską. Zamysł podjęty
w 1921 roku po latach został zrealizowany. Czy późniejszy ojciec
Założyciel już w 1921 roku myślał o założeniu zakonu, skoro
wysłał do Stolicy Apostolskiej tak nietypową prośbę? Pytanie
to zostanie bez udokumentowanej odpowiedzi. Możemy się jej
jedynie domyślać. Jeśli damy odpowiedź pozytywną, to należy
podziwiać ks. Antoniego, że w duchu wiary nową wspólnotę
zaczął budować nie od norm organizacyjnych, nawet nie od
składu osobowego, ale od kaplicy - miejsca spotkania z Bogiem.
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Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego

Reasumując należy stwierdzić, że ks. Antoni Rewera był
nie tylko kapłanem gorliwym, ale i odważnym, skoro prowadził
dosyć obfitą, bezpośrednią, korespondencję ze Stolicą Apostolską,
co w tamtych czasach nie było częste. Należy podziwiać
także jego dalekowzroczność, o czym świadczy fakt, że już
w 1921 roku pomyślał o kaplicy dla przyszłego Zgromadzenia
zakonnego.
Ks. Marek Kozera

Pergamin zawierający reskrypt udzielony przez Stolicę Apostolską
księdzu Rewerze, nadający prawo sprawowania Mszy św. w kaplicach
prywatnych.

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.
Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego
Plac Św. Wojciecha 2
27 – 600 Sandomierz
s.emiliacfs@interia.pl

Błogosławionych Świąt!
Wiary – że Bóg się rodzi, przynosi zbawienie i grzechu odpuszczenie.
Miłości – która każdego przygarnie i nigdy się nie kończy.
Nadziei – która w wieczność się zamienia i do Jezusa zmierza.

Nauka o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi

,,Kochajmy Maryję i służmy Jej wiernie”

„Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta módl się za nami”
Tak odmawiamy i śpiewamy w litanii loretańskiej
sławiąc zaszczytny tytuł Najświętszej Maryi Panny. A ten
tytuł wysławia szczególny przywilej Maryi, który otrzymała
przez wzgląd na wybranie do godności Matki Boga, który też
stanowi równocześnie najgłębszy fundament całego piękna Jej
cnót. W tej sprawie papież Pius IX pisze w bulli z 8 grudnia
1854 r. bardzo jasno: Ten największy i w swoim rodzaju
jedyny tryumf Dziewicy. Jej zachowanie od najmniejszej
nawet zmazy grzechowej porównują to święci z Arką
Noego, która z rządzenia Bożego wyszła bez uszkodzenia
z powszechnej zagłady świata; – z owym krzakiem gorejącym,
który na miejscu świętem oglądał Mojżesz, z owym ogrodem
zamknionym, który kwitnie nienaruszony i nieskalany; do
owego jaśniejącego miasta Bożego, którego fundamenty
opierają się o święte wzgórza; z ową czcigodną świątynią
Bożą, która promieniując blaskiem, pełna jest chwały Pana;
i z innymi licznymi figurami tego rodzaju, przez które według
nauki Ojców przepowiedziana została godność Bogurodzicy,
Jej nienaruszona niewinność i jej nigdy niesplamiona
najmniejszą nawet skazą świętość.
Nie można pomyśleć adwentu, bez Najświętszej
Panienki, bez Tej, która nam dała Mesjasza oczekiwanego
przez ludzkość w rzeczywistym adwencie, który przed
Bożym Narodzeniem trwał długie tysiąclecia. I jakże
odbija Jej dostojna i przemiła postać od ponurych mroków
grzechu i zepsucia obyczajów, które ciążyły przez tysiące
lat zanim przyszedł na świat Jezus Chrystus. Maryja jest
bez skazy. My zaś wszyscy nosimy na sobie piętno grzechu.
Pismo Święte powiada: „Oto w nieprawościach jestem
poczęty i w grzechach poczęła mnie matka moja”. Jedynie
Najświętsza Maryja Panna, ze względu na swe macierzyństwo
Boże została wyjęta z pod zmazy grzechu pierworodnego
i zachowana od winy. [...] Niedwuznacznie oznajmia to
Boży wysłannik Gabriel mówiący do Niej: „łaski pełna”,  
nie było więc tam już miejsca na grzech, gdzie była pełność
łaski. „Pan z Tobą”, gdzie Bóg zamieszkał, tam nie mógł
przedtem panoszyć się szatan; „błogosławionaś Ty między
niewiastami”,  tzn. wyższa jesteś nad cały twój grzeszny
rodzaj.
Nie sadźmy jednak, że świętość przyszła Maryi
zbyt łatwo. Nie tylko, bowiem walka ze złem jest źródłem
zasługi, ale przede wszystkim ćwiczenie się w cnotach. A jak
doskonale Maryja praktykowała cnoty! Wspomnijmy na
posłuszeństwo i pokorę przy zwiastowaniu; przypomnijmy
sobie Jej wiarę w Opatrzność Bożą w przeróżnych
okolicznościach; przypomnijmy sobie Jej zaparcie siebie
w Betlejem, Egipcie i Nazarecie; pomyślmy o Jej delikatnej
miłości bliźniego u Elżbiety i w Kanie Galilejskiej;
wreszcie pomnijmy na Jej cierpliwość w znoszeniu tylu
cierpień. Naprawdę do Niej odnoszą się słowa Pisma
św.: „Wiele niewiast okazało się dzielnymi, ale Tyś je
wszystkie przezwyciężyła”.  Spoglądajmy odtąd z większym
jeszcze poszanowaniem i czcią na Niepokalaną. Wiedząc
jak Bóg nienawidzi grzechu i jak Niepokalana miała
go w obrzydzeniu, jeśli chcemy być dziećmi Bożymi
i Jej dobrymi dziatkami, wyrzeknijmy się wszelkich brudów
grzechowych żałując za nie oczyszczajmy się z nich na świętej
spowiedzi. Natomiast zmagajmy się jak Ona w nabywaniu
cnót: pokory, posłuszeństwa, cierpliwości w znoszeniu
niedostatków, przeciwności losu, chorób, prześladowań

W każdym domu na terenie Polski, albo innych państw
Europy, na kontynencie Afrykańskim lub w Stanach Zjednoczonych
Siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej takim
wezwaniem rozpoczynają nowy dzień modlitwy i pracy. Takim
wezwaniem Siostry Służki Niepokalanej również w Sandomierzu
rozpoczynają każdy nowy dzień. Zdarza się, że jesteśmy nazywane
przez mieszkańców naszego miasta skrytkami co wiąże się myślę
z nienoszeniem habitów, jednak jesteśmy rozpoznawalne na
ulicy. Często dostrzegamy uśmiech na twarzach życzliwych osób
z pozdrowieniem Szczęść Boże - co jest dowodem na to, że wpisując
się przez swoje ciche i ukryte życie w historię Sandomierza i przez
wieloletnie zaangażowanie na terenie naszej diecezji taka forma
życia zakonnego jest światu potrzebna.

– w miłości Boga i bliźnich, dla których okazujmy się
dobrymi, delikatnymi, uczynnymi, miłosiernymi, ćwiczmy się
w wierze w Opatrzność Bożą, w ufności Bogu we wszystkich
okolicznościach nie tracąc nadziei i nie poddając się rozpaczy.
Rozpalajmy w sobie szczególne nabożeństwo do tajemnicy
Jej Niepokalanego Poczęcia. Starajmy się [...] w soboty
poświęcone Maryi odmówić jakąś modlitwę ku Jej czci
lub różaniec, albo koronkę, złożyć dobrą ofiarę na kościół
lub na ubogich, odwiedzić Jej obraz i ozdobić go kwiatami
i świecami.
Z weselem wołajmy do Niepokalanie Poczętej Matki
Boga: „Błogosławionaś Ty od Pana Boga Najwyższego,
ponad wszystkie niewiasty na ziemi”. „O Maryjo bez zmazy
pierworodnej poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy”. Przez Niepokalane Poczęcie Twoje o Maryjo
uczyń ciała nasze czyste i dusze święte. „Niech będzie
pochwalone Niepokalane Serce Maryi”. Wielce Ją ucieszymy
zapisując się do bractwa Sodalisów, które ma za cel główny
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Poczęcia oraz do Różańca
i do Kółek różańcowych. Kochajmy Maryję Niepokalaną,
a Ona nas ratować będzie i cieszyć i ułatwi nam osiągnięcie
nieba. Amen.
Bł. ks. Antoni Rewera
Konferencja wygłoszona 8 XII 1940 r.

Historia powstania Zgromadzenia Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanej wiąże się bardzo mocno z postacią bł.
Honorata Koźmińskiego. Urodził się on 16 października 1829 r.
w Białej Podlaskiej. Podczas pobytu w gimnazjum, mimo głębokiej
pobożności wyniesionej z domu, stracił wiarę i zaparł się Boga. Po
ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych
na Wydziale Budowniczym w Warszawie. W kwietniu 1846 r. został
niespodziewanie oskarżony o udział w spisku przeciwko carowi
i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Tam poważnie zachorował
na tyfus i był bliski śmierci. Na skutek modlitw swojej matki, 15
sierpnia tego samego roku, w święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, przeżył nawrócenie i zaczął wracać do zdrowia. Już
wtedy zdecydował się na poświęcenie swojego życia Bogu. Podczas
jedenastomiesięcznego pobytu w więzieniu dokonał się proces jego
duchowego przeobrażenia. Na skutek nadzwyczajnej interwencji
Bożej zrodziła się na nowo wiara. Odtąd wierzył już niezachwianie,
bo spotkał się osobiście z Chrystusem, przeżywszy przedtem
gorycz niewiary. Po uwolnieniu z Cytadeli, w marcu 1847 r., odbył
spowiedź generalną i zaczął prowadzić surowe ascetyczne
życie. Jako młodzieniec dwudziestoletni, przerywając
w połowie ostatni rok studiów, wstąpił  do Zakonu
Kapucynów 8 grudnia 1848 r. w Warszawie. Miał dar
rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi, jego
konfesjonał był zawsze oblegany. Spowiadał również
więźniów skazanych na śmierć. Od pierwszych lat życia
zakonnego towarzyszyła mu świadomość i pragnienie,
by wszystkie swoje talenty i dary dane przez Boga
spożytkować w celu ukazania ludziom miłości
Boga, służby Kościołowi i budowania Królestwa
Bożego w duszach. Sam o tym pisze w „Notatniku
duchowym”: Naprzód od czasu wstąpienia do zakonu
zawsze na myśli miałem, żeby można ludziom dać
poznać miłość Bożą; zdawało mi się, że to byłoby
najskuteczniejszym lekarstwem na te choroby wieku. I dalej:
„Miłość Jezusa ma być jedyną moją pobudką do wszystkiego.
Pragnę wszystko ożywiać tą intencją i żyć dla miłości Jezusa”.
Od samych początków przyświecała mu idea odrodzenia ducha
religijnego w społeczeństwie polskim. Propagował nabożeństwo
do Matki Bożej, zwłaszcza Żywy Różaniec, nadając mu charakter
społeczny. Zapisał się przede wszystkim jako twórca nowej
formy życia zakonnego. Opatrzność Boża umieściła bł. Honorata
w centrum Królestwa Polskiego, w okresie największego ucisku
narodowego i religijnego ze strony carskiej Rosji. Obowiązywał
surowy zakaz zakładania nowych zgromadzeń. W takim kontekście
historycznym powstało nasze zgromadzenie, które do dziś nie nosi
widocznego stroju zakonnego ale wiernie służy Bogu i Ojczyźnie.   
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia to patronalne święto naszego
Zgromadzenia.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem
wiary.Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus
papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie. Bł. Honorat żył
w czasach wielkiego kultu Niepokalanego Poczęcia. Inspiracją do
powstania naszego Zgromadzenia były dla niego objawienia Matki
Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 r., w których Maryja wzywała do
ratowania narodu polskiego poprzez modlitwę różańcową. To
Jej Niepokalanemu Sercu  w 1928 r. bp Paweł Kubicki poświęcił
kaplice, a bp Marian Ryx cały nowo wybudowany dom przy
ul. Mickiewicza 7. Kiedy w progi  tego domu wchodzą goście,
nasi znajomi, przyjaciele, mają możliwość wejścia do kaplicy
zakonnej, wtedy oczy wszystkich wchodzących wpatrują się
w piękną figurę Niepokalanej - naszej Patronki. Rodzi się pytanie:
do czego zobowiązuje przywilej Niepokalanego Poczęcia? Ona
Niepokalanie Poczęta razem z Chrystusem ściera głowę węża.
W tym należy dostrzec możliwość odpowiedzi na to pytanie.
Maryja stawia nam zadanie, aby się bronić przed grzechem, trzeba
być ogniem płonącym, niszczącym zło w sobie, wokół siebie, ale
jedynie miłością, szanując każdego człowieka, nawet największego
grzesznika. Dostrzegam to każdego dnia, kiedy do drzwi naszego
domu pukają różni ludzie zazwyczaj po kromkę chleba, proszą
o modlitwę w intencji rodziny lub kogoś chorego, potrzebują
porozmawiać, albo pomodlić się w kaplicy. Przez zwykłe gesty,
proste słowa… modlitwę różańcową… tak po ludzku… staramy się
być Służkami Niepokalanej. Być może rodzi się w waszych sercach
pragnienie, aby wstąpić na modlitwę, dotknąć miejsca, które jest
poświęcone Niepokalanej… zapraszamy.
s. Katarzyna Tokarska
Służka NMP Niepokalanej

Błogosławiony Honorat Koźmiński

