
  Możemy zwracać się z prośbami do Boga prosząc 
o wstawiennictwo bł. ks. Antoniego,  każdego 12 
miesiąca w kościele św. Józefa w Sandomierzu na Mszy 

św. o godz. 18.00. Niech wspierają nas bł. ks. Antoni Rewera 
i święci patronowie nasi. Bo, 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”.
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REWERZANKA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 Jego Świątobliwość Franciszek w sposób szczególny dziękuje za 
wsparcie modlitwą Jego papieskiej posługi i nadal o nią prosi. 
 Wdzięczny za nadesłane wyrazy jedności, Ojciec Święty życzy, by 
Miłosierna Miłość - Wszechmocne Słowo, które zstąpiło na ziemię, napełniało 
wszystkich darami pokoju, ufności i nadziei, które pozwolą przezwyciężać 
wszelkie trudności.
 O te łaski  Ojciec Święty modli się dla Matki Generalnej oraz 
całego Zgromadzenia Córek Św. Franciszka Serafickiego, a na owocne 
przeżywanie Roku Życia Konsekrowanego z serca udziela swego Apostolskiego 
Błogosławieństwa.

Drodzy Bracia i Siostry!
         
 Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde 
święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. 
Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok 
Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: „Ewangelia, 
proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. 
Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku, 
a zakończy się 2 lutego 2016 roku.
 Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia 
konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, 
to „należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości” 
(Lumen gentium, 44). Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie 
Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, 
konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary 
i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych 
duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, 
rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, 
że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do 
istnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały się wydatnie 
do odnowy Kościoła.

OSOBY KONSEKROWANE 
W COMMUNIO KOŚCIOŁA

List pasterski Episkopatu Polski 
na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2015 roku

 

Prymas Tysiąclecia: Jesteście z Kościoła 
i dla Kościoła 
 W  swoim liście apostolskim Papież Franciszek 
stwierdza, że pierwszym celem Roku Życia Konsekrowanego 
jest „spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością”. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu, któr y wzbudzał char yzmaty życia 
konsekrowanego, i ludziom, którzy hojnie na te Boże 
wezwania odpowiadali. Jesteśmy też wdzięczni tym, którzy 
owe charyzmaty rozeznawali i ich strzegli. Kiedy patrzymy 
na najnowszą, powojenną historię zakonów w Polsce, to 
nie sposób nie wspomnieć Sługi Bożego, Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Po roku 1945, w obliczu komunistycznej 
dyktatury, która wszelkimi sposobami próbowała osłabić 
Kościół, to właśnie Prymas Tysiąclecia okazał się mężem 
opatrznościowym dla życia zakonnego w naszej ojczyźnie. 
W 1953 roku w memoriale do władz „Non possumus” pisał: 
„Bardziej jeszcze niepewny i bodaj nierównie groźniejszy jest 
los duchowieństwa zakonnego. Zakony ogranicza się w ich 
działalności lub nawet pozbawia się je możności oddawania 
się tym rodzajom prac, którym oddawały się wszędzie 
i zawsze zgodnie ze swym powołaniem”. W tej sytuacji 
kardynał Wyszyński umiejętnie włączał życie konsekrowane 
w całość życia Kościoła, szczególnie w duszpasterstwo 
parafialne, co okazało się dalekowzroczne, gdyż uniemożliwiło 

 Niejednokrotnie ludzie mijający siostrę 
zakonną na ulicy zastanawiają się, dlaczego tak 
młoda dziewczyna zamknęła się w klasztorze? 
Co ją skłoniło do takiego kroku? Takie pytania 
towarzyszyły także moim przyjaciołom, 
znajomym, ale także najbliższym, kiedy 
oznajmiłam, że nie podejmuję studiów, że nie 
rozpoczynam pracy, ale wybieram wspólne 
życie z Jezusem. Zanim jednak  odpowiedziałam 
Bogu na zaproszenie musiało wiele wydarzyć się 
w moim życiu co z perspektywy czasu pokazuje, 

że miało mnie to przygotować do podjęcia decyzji o wstąpieniu do 
Zgromadzenia.
 Urodziłam się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
7 kwietnia 1985 roku. Dwa tygodnie później rodzice zanieśli mnie 
do chrztu do kościoła parafialnego w Górze Ropczyckiej, gdzie 
otrzymałam imiona Monika Anna. Kiedy wspominam lata dziecięce 
przychodzą mi na myśl wspomnienia wspólnej zabawy ze starszym 
bratem, długie wędrówki po lesie i polach, gra w piłkę, a zimą 
lepienie bałwana i jazda na worku z sianem. W miesiącu maju 
robiliśmy z bratem ołtarzyk na starej szopie z obrazkiem Matki 
Bożej i tam po kryjomu śpiewaliśmy różne piosenki Matce Bożej. 
Byłam zwykłą dziewczynką trochę psotliwą, ale jednocześnie bardzo 
wrażliwą jak wspominają rodzice. Nie myślałam jeszcze o życiu 
zakonnym, chociaż z siostrami spotykałam się  prawie codziennie 
w drodze do szkoły. Od wczesnych lat rodzice uczyli nas jak dobrze 
żyć i jak kochać Pana Boga. Do kościoła mieliśmy prawie 6,5 km, ale 
to nie przeszkadzało, aby w każdą niedzielę całą rodziną udać się na 
poranną Mszę Świętą. A kilka razy do roku jechaliśmy autobusem 
do klasztoru Ojców Kapucynów do Sędziszowa Młp. na różne 
uroczystości. Kiedy nie mogliśmy być w kościele brat ustawiał stolik, 
krzesła i odprawialiśmy „mszę” w domu. Wtedy myślałam że mój brat 
zostanie księdzem. Następnie zaczęłam naukę w szkole podstawowej 
w mojej wiosce. Z tego okresu przypominam sobie często rozmowę ze 
śp. s. Sewerą Krajewską Służebniczką Dębicką. Pamiętam jak wzięła 
mnie na kolana i powiedziała: „Pamiętaj dziecino, tylko z Panem 
Jezusem będziesz w życiu szczęśliwa”. Po  ukończeniu  8-u klas 
szkoły podstawowej rozpoczęłam naukę w szkole średniej. Nowe 
środowisko, koleżanki, kościół po drugiej stronie ulicy i całe otoczenie 
bardzo mnie urzekło. Często wstępowałam do kościoła parafialnego, 
by pomodlić się o dobre oceny, o zdrowie. Jednak w moim życiu 
przyszedł także czas buntu wobec Boga, wobec Kościoła. Moja wiara 
wydawała się taka słaba, wręcz znikoma. Różne trudne wydarzenia 
osłabiały moją relację z Jezusem, ale Pan Bóg wiedział jak mnie przez 
te doświadczenia prowadzić. Pewnego dnia na przerwie usłyszałam 
jak koleżanki rozmawiały, że jak im trudno w jakimś momencie to 
idą do kościoła Ojców Kapucynów. Tam jest cicho, spokojnie, tak 
inaczej. Po zakończonych lekcjach  z „ciekawości” poszłam tam 
chociaż znałam to miejsce bardzo dobrze. Tam w bocznej kaplicy 
znajduje się bardzo duży krzyż. Usiadłam w ostatniej ławce i patrząc 
na Jezusa zaczęłam płakać. Moje łzy zauważył zakonnik o. Cyryl, 
który szedł na dyżur do konfesjonału. Po krótkiej z nim rozmowie 
poprosiłam o spowiedź. Tego dnia mój stosunek do wiary zmienił 
się o 180  stopni. Momentem przełomowym w moim życiu był 
dzień moich 18-ych urodzin, kiedy to po raz pierwszy usłyszałam 
o Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego. W wakacje 

Prawdziwe szczęście daje tylko Bóg

siostry organizowały wypoczynek w górach. Moja siostra 
cioteczna poprosiła żebym z nią pojechała, żeby było jej raźniej. 
Zgodziłam się bez wahania. Na miejscu poznałam dwie siostry 
s. Victorię i s. Urszulę, które przyjęły nas bardzo ciepło i dzięki 
którym zobaczyłam piękno życia zakonnego. Podczas górskich 
wędrówek w sercu odbijało się echem pytanie: A może moim 
powołaniem jest zakon? Jednak im więcej myślałam tym więcej 
rodziło się wątpliwości. Po powrocie do domu cały czas to 
pytanie powracało. Siostry pisały od czasu do czasu, jeździłam 
jeszcze na kolejne rekolekcje, ale myśl o zakonie odrzucałam od 
siebie. Jezus jednak nie dawał za wygraną, wszystko mówiło mi              
o Nim, a ja z uporem mówiłam „to nie dla mnie”. W ostatniej 
klasie szkoły średniej pojechaliśmy całą klasą na rekolekcje 
do Dębowca. Ostatniego dnia odbywała się adoracja Krzyża. 
Jak błyskawica pojawiło się znowu pytanie o moje powołanie. 
Wtedy podeszłam do krzyża i zrozumiałam, że miłość Boga nie 
może czekać, że przed Jego głosem nie ma ucieczki. A sięgając 
do koszyka z sentencjami wylosowałam następujące słowa: 
„Bóg jest miłością”. Tego wieczoru zrozumiałam że moim 
powołaniem jest kochać Boga  i oddać Mu swoje życie. Po 
zdaniu matury podjęłam decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia 
Córek św. Franciszka Serafickiego. Rodzice byli zaskoczeni, 
ale szczęśliwi, podobnie i moi przyjaciele. W momencie 
powołania, ale i w całym życiu zakonnym sercu nie potrzeba 
nic prócz Boga. Jego obecność wypełnia tęsknotę za bliskimi 
i pomaga otwierać się na wszystkich, którzy wędrują z nami 
po ziemi, poprzez modlitwę, trwanie przed Nim i codzienne 
ofiarowanie siebie na Jego wyłączną służbę. Dzięki Bożej łasce 
jestem już prawie 10 lat w Zgromadzeniu, gdzie każdego dnia 
doświadczam Bożej miłości i miłości moich sióstr,  oraz często 
przypominając sobie słowa s. Sewery: ”Pamiętaj dziecino, tylko 
z Panem Jezusem będziesz w życiu szczęśliwa”.
                                                                                                                 

 s. Monika Anna Rozalia CFS

Zaproszenie do wspólnej modlitwy



marginalizację zakonów. „Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – 
powtarzał Prymas osobom zakonnym w ciężkich latach 50-
tych. To w dużej mierze dzięki jego mądrości i odwadze zakony 
w Polsce nie podzieliły losu zakonów w innych krajach bloku 
komunistycznego, gdzie zostały zdelegalizowane.

Jan Paweł II: świętość życia konsekrowanego
  Nowy impuls życiu zakonnemu w Polsce i na świecie 
dał Jan Paweł II, który podczas swoich licznych podróży 
apostolskich znajdował zawsze czas na specjalne spotkania 
z osobami konsekrowanymi. W 1979 roku na Jasnej Górze 
papież mówił: „Trzeba nam dziękować Opatrzności Bożej, za 
przyczyną Pani Jasnogórskiej, przede wszystkim za to, że zakony 
męskie i żeńskie w Polsce ostały się w pełni, […] że zachowały 
swój byt, […] że zachowały swoją tożsamość”. W roku 1996 
ukazała się posynodalna adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata, 
o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. 
Papież ujmuje istotę życia konsekrowanego w perspektywie 
świętości. Z jednej strony przypomina o powszechnym 
powołaniu do świętości, z drugiej zaś zauważa, że w głoszeniu 
tegoż powołania „obiektywne pierwszeństwo należy przyznać 
życiu konsekrowanemu, jako że odzwierciedla ono sposób 
życia samego Chrystusa” (Vita consecrata, 32). Nie jest zatem 
przypadkiem – podkreśla Jan Paweł II – że „w ciągu stuleci 
bardzo wiele osób konsekrowanych pozostawiło wymowne 
świadectwa świętości” (Vita consecrata, 35). Wielu świętych 
polskich zakonników i zakonnic wywarło wpływ na życie 
Kościoła nie tylko w Polsce, ale i na świecie, czego wymownym 
przykładem jest siostra Faustyna Kowalska, apostołka Bożego 
Miłosierdzia.
 

Franciszek, papież zakonnik: Zakonnicy są 
prorokami
 Papież Franciszek zapytany o miejsce właściwe 
zakonnikom i siostrom zakonnym  w Kościele, odpowiedział: 
„Zakonnicy są prorokami […], którzy przepowiadają, jak 
królestwo Boże będzie wyglądać w swojej doskonałości” 
(wywiad dla La Civiltà Cattolica). A w Liście na Rok Życia 
Konsekrowanego papież Franciszek precyzuje owo prorockie 
powołanie: „Prorok otrzymuje od Boga zdolność zgłębiania 
historii, w której żyje i interpretowania zdarzeń. […] Potrafi 
rozeznać, a także jasno wskazać zło grzechu i niesprawiedliwości, 
bo jest wolny, nie musi odpowiadać przed innymi panami, jak 
tylko przed Bogiem”  (II, 2).
Wymiar proroczy mają autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, 
posłuszeństwa i czystości. Osoby konsekrowane, które żyją 
skromnie, a dobra, jakimi dysponują, przeznaczają na utrzymanie 
miejsc kultu, apostolstwo i dzieła miłosierdzia, są z jednej strony 
znakiem sprzeciwu wobec bożków pieniądza i konsumpcjonizmu, 
a z drugiej świadczą o możliwości budowania społeczeństwa 
bardziej solidarnego, wrażliwego na potrzeby bliźnich. Ci, którzy 
składają ślub posłuszeństwa i przeżywają go dojrzale, są znakiem 
sprzeciwu wobec żądzy władzy, ale także wobec ubóstwiania 
demokracji, w której większość zawsze miałaby mieć rację. 
Natomiast radośnie przeżywany ślub czystości jest w dzisiejszym 
świecie znakiem sprzeciwu wobec nachalnej erotyzacji 
przestrzeni publicznej, a zarazem proroczym świadectwem, że 
„Bóg sam wystarczy”, jak mawiała św. Teresa z Avila.

 

Życie konsekrowane szkołą komunii w Kościele
         Obok ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, cechą 
charakterystyczną dla znaczącej większości osób konsekrowanych 
jest życie wspólnotowe, czyli braterska i siostrzana komunia. Jan 
Paweł II nauczał, że wielkim wyzwaniem, jakie czeka nas w trzecim 
tysiącleciu, jest „czynić Kościół domem i szkołą komunii” (Novo 
millennio ineunte, 43). Do tego programu „duchowości komunii” 
nawiązał Franciszek wskazując, że życie konsekrowane ma być 
świadectwem komunii w obrębie poszczególnych wspólnot 
zakonnych, a także na zewnątrz nich, poprzez współpracę z innymi 
środowiskami kościelnymi i pozakościelnymi (zob. List na Rok Życia 
Konsekrowanego, II, 3). Dojrzałe wspólnoty zakonne, które modlą się 
i działają razem z innymi i dla dobra innych, stają się profetycznym 
świadectwem, że pomimo różnic, jakie są między nami, możemy 
żyć w jedności i pokoju. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na 
fakt, że życie konsekrowane jest nośnikiem różnych duchowości, 
w których na swój sposób uczestniczą także niektórzy duchowni 
i osoby świeckie. A zatem do korzystania z charyzmatów zakonnych 
zaproszeni są również nie-zakonnicy. Dokonuje się to m.in. w domach 
rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby konsekrowane.
 

Jedność rodzin i życia konsekrowanego
         Papież Franciszek wyraził radość ze zbieżności Roku Życia 
Konsekrowanego z Synodem o rodzinie (zob. List na Rok Życia 
Konsekrowanego, III, 2). Zarówno wspólnoty zakonne, jak i rodziny 
chrześcijańskie są przestrzeniami ewangelizacji. Charyzmaty 
zakonne i charyzmat życia rodzinnego nie są konkurencyjne, ale 
wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. Obydwa znajdują swe 
ostateczne zakorzenienie w tajemnicy Świętej Rodziny z Nazaretu 
i w tajemnicy Trójcy Świętej. Choć Bóg wzbudza powołania zakonne 
niekiedy w sposób zaskakujący, to uprzywilejowanym pod tym 
względem miejscem pozostaje rodzina. Doświadczenie zdrowych, 
opartych o żywą wiarę relacji ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa, 
staje się niejednokrotnie fundamentem dojrzałego, hojnego życia 
konsekrowanego. Z drugiej strony wiele osób konsekrowanych 
podejmuje modlitwę, pracę duszpasterską i apostolską właśnie na 
rzecz rodziny. W ten sposób konsekracja poprzez śluby zakonne 
przenika się z konsekracją poprzez sakrament małżeństwa (zob. 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1535).
         Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga 
w życiu. Najgłębszy sens życia każdego człowieka polega na byciu 
dla Boga, na ofiarowaniu Bogu wszystkiego, tak jak uczyniła to 
Maryja. Przypomina nam o tym styl życia konsekrowanego. Przez 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, prośmy 
więc Boga, aby zwłaszcza ludzie młodzi odnajdywali miłującą 
obecność Boga w ich życiu i odważnie odpowiadali na wezwanie do 
pójścia z Chrystusem drogą życia konsekrowanego.

Błogosławiony Antoni
zatroskany o zbawienie 

dusz ludzkich
 Jedno z bardziej znanych przysłów przypomina „słowa 
uczą, przykłady pociągają”, to przysłowie najlepiej potwierdzają 
hagiografie. Słowa świętych były pełne mądrości, która wypływała 
z ich codziennego życia i to właśnie święte życie, a nie tylko 
piękne mądrością słowa doprowadziły ich do świętości oraz stało 
się drogowskazem dla wiernych. Odnosząc się do tej myśli pragnę 
„popatrzeć” na życie i nauczanie bł. ks. Antoniego. 
 Poznając spuściznę kaznodziejską zawartą w rękopisach 
i drukowanych tekstach pojawia się przekonanie, że głównym 
zatroskaniem Apostoła Sandomierza  była troska o zbawienie dusz 
ludzkich. Można to zatroskanie dostrzec w tytanicznej działalności 
społecznej i wręcz niewyobrażalnym poświęceniu w posługiwaniu 
wiernym Kościoła sandomierskiego i powszechnego, o czym 
świadczy chociażby częste zachęcanie księży do publikowania 
kazań i artykułów  na łamach czasopism katolickich, w ramach 
odpowiedzialności za powołanie szczególne i wymagające 
(O szerzeniu piórem myśli katolickiej, O potrzebie doskonalenia).
To dla tej perspektywy zbawienia ks. Rewera, tak gorliwie 
wypełniał zadania, które zostały mu polecone, ale równocześnie 
inicjując liczne zadania duszpastersko - społeczne włączał, 
zachęcał, inspirował wielu ludzi do działań ewangelizacyjnych. 
„Być chrześcijaninem” dla bł. ks. Antoniego nie ograniczało się 
tylko do wymiaru liturgii i pobożnych praktyk, to wezwanie do 
przenikania ewangelicznych zasad w codzienność człowieka, 
do jego pracy, rozrywki, polityki i działalności społecznej, bo 
te wszystkie obszary powinno przenikać Chrystusowe światło. 
Jestem przekonana, że tak jak cała spuścizna duchowa Ojca 
Założyciela jest wciąż aktualna, również pomimo upływu 
czasu nadal aktualne pozostają „jego zatroskania”. Świadomość 
odpowiedzialności za powierzonych pieczy duszpasterskiej 
wiernych została ukazana w Kalendarzu Katolickim  parafii 
katedralnej na 1930 rok, w którym ks. prałat Antoni Rewera 
umieścił następujący zapis o swoim powołaniu na stanowisko 
proboszcza: „parafia katedralna nie mając stałego duszpasterza, 
któryby stale nią kierował szwankowała pod względem religijnym. 
Dostrzegł to ks. bp Stefan Zwierowicz i zażądał od kapituły, by 
ta ze swego grona wybrała kogoś, kto by przezeń zamianowany 
na czynnego i stałego kierownika mógł należycie zająć się pracą 
duszpasterską parafii katedralnej. Kapituła wybrała na to 
stanowisko ks. kanonika Antoniego Rewerę Ojca duchownego 
i profesora Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Biskup 
wybór zatwierdził i polecił kapitule elekta ustanowić proboszczem 
katedralnym, czego dopełnił ks. prałat T. Sokalski we wrześniu 
1907 roku. Pierwszy proboszcz katedralny uważa się za następcę 
Dominika Lachmana, który będąc członkiem kapituły, z probostwa 
św. Piotra przeszedł na probostwo kolegiackie, a poniekąd za 
poprzednika swego uważa najpierwszego prałata proboszcza 
kolegiackiego bł. Wincentego Kadłubka. Nie dziw tedy, że rad by go 
naśladować i przy jego pomocy, jako patrona miasta, swoje owieczki 
wierne Bogu i Kościoła uczynić”. To jest tylko  jeden z fragmentów 
w spuściźnie kaznodziejskiej i publicystycznej potwierdzający 

poczucie odpowiedzialności samego Autora za zbawienie ludzi, ale 
też tę odpowiedzialność starał się on przekazać parafianom i tym, 
którzy słuchali jego kazań. 
 Należy troszczyć się  o zbawienie dusz ludzkich bez 
wzglądu na okoliczności, chociaż czas wojny jest zapewne 
szczególnie motywującym, o czym świadczą słowa pierwszej nauki 
rekolekcyjnej: „Jeżeli   zawsze winniśmy sie troszczyć o wiekuisty 
żywot naszej duszy, to tym bardziej teraz, gdy groza wojenna 
rozpościera się nad nami, gdy życie nasze bardziej niż kiedykolwiek 
jest w niepewności, gdy czujemy podniesiony nad nami karzący 
miecz Boży”. Realne zagrożenie życia często budzi strach, niepokój  
i wiele wątpliwości w sensowność właściwych wyborów dobra, 
uczciwości i ofiarnego życia skoro cierpienie wielkie spada na 
sprawiedliwego. Tak trudno wtedy zrozumieć istotę cierpienia 
tych wybranych i konieczną okazuje się pomoc - postawa 
bezgranicznego zawierzenia i słowo wyjaśnienia, dlaczego tak jest 
i że to cierpienie ma sens. 
 Konferencje, kazania i artykuły autorstwa bł. ks. 
Antoniego, które ukażą się na łamach tej gazety, w bardzo różnych 
wymiarach i okolicznościach wskazują na jego troskę o dobro 
duchowe ludzi oraz wielkie staranie o udzielenie im pomocy 
w osiągnięciu zbawienia. Taka postawa charakterystyczna jest dla 
świętych duszpasterzy, do grona których bezsprzecznie należy bł. 
ks. Antoni Rewera.  

s. Wiesława Błażejewska CFS


