Historia pewnej figury
z błogosławionym w tle…
ks. Dariusz Bęc
Odkąd pamiętam,
w domu moich
dziadków, na
drewnianym stoliku
przykrytym białą
serwetą, stała figura Niepokalanej. Taka zwyczajna,
gipsowa… Ilekroć byłem w ich domu ta figura przyciągała
mój wzrok, podobnie jak wiszący nad łóżkiem obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Jak bardzo wtedy chciałem
mieć taką figurę! To była fascynacja małego, a później
dorastającego chłopaka, który w głowie i w sercu coraz
wyraźniej odczytywał myśl o powołaniu… Nie zdawałem
sobie sprawy jaka, historia związana jest z tą figurą. W dniu
4 czerwca 1939 roku moi dziadkowie: Marian Korona
i Marianna zd. Zięba zawarli sakramentalne małżeństwo.
Przysięgę małżeńską przyjął od nich i małżeństwo
pobłogosławił ks. Antoni Rewera. Od 1934 roku aż do
męczeńskiej śmierci w Dachau 1 października 1942 roku,
był proboszczem parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu.
Ze względu na działalność duszpasterską podejmowaną
w mieście, wytrwałą posługę spowiednika i zaangażowanie
społecznikowskie - ludzie nazywali go „proboszczem
Sandomierzan”. Był zaprzyjaźniony z rodzicami mojej
babci. Często był gościem w ich domu. Brat jej matki
i brat ks. Rewery studiowali razem w Konserwatorium
Muzycznym w Warszawie. Ks. Antoni Rewera ochrzcił
babcię, przygotowywał do Pierwszej Komunii świętej
i do Bierzmowania, pochował jej rodziców (ojciec
Stanisław zmarł w 1931 r., a matka Franciszka w 1941
r.), i jak wspomniałem, pobłogosławił jej małżeństwo.
Dziadkowie przeżyli ze sobą w małżeństwie blisko 40
lat, aż do śmierci dziadka w 1978 roku. Przez wszystkie
lata ich małżeńskiego życia towarzyszyła im figura Matki
Bożej. Była z nimi. Otrzymali ją jako prezent ślubny od
matki pani młodej. Z opowiadań babci wiem, że jej mama
uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę, razem z ks.
Rewerą, i tam zakupiła figurę z myślą o zbliżającym się
ślubie córki. Figurę poświęcił ks. Antoni. Małżonkowie
zamieszkali w domu Koronów w Kamieniu Plebańskim
(dziś ul. Świerkowa 7). Również do ich domu przychodził
ks. Rewera. Babcia m.in. cerowała mu swetry. Opowiadała
nam, że jako kapłan był bardzo czuły i wrażliwy na ludzką
krzywdę, na wszelki niedostatek. Ludzie przychodzili do
niego prosząc o pomoc albo radę. Zawsze miał dla nich
czas, starał się w sposób konkretny pomóc. Cieszył się
bardzo, że parafianie mu ufają.
Niespełna miesiąc po ślubie dziadków wybuchła II
wojna światowa. Czas strachu i niepewności, czas głodu
i śmierci. W pamięci ich dzieci: Janiny, Jerzego, Krystyny
(mojej mamy), Henryki i Anny pozostały wspomnienia
o tym, jak w chwilach grozy, gdy trzeba było z całą rodziną
uciekać do schronu – zabierano też figurę Matki Bożej,
owiniętą w koc. Tam, gdzie uciekali domownicy, tam

też „szła” z nimi Maryja. W schronie wszyscy skupieni
wokół niej modlili się na różańcu: „Zdrowaś Maryja, łaski
pełna…módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
śmierci naszej…”, „Pod Twoją obronę uciekamy się…”.
Gdy niebezpieczeństwo mijało wszyscy wracali do
domu… i Maryja z nimi. Kiedy w Sandomierzu przedłużał
się front, nawet żołnierze radzieccy włączali się do
modlitwy. W domu dziadków mocno wierzono w pomoc
i orędownictwo Matki Najświętszej… i tak jest do dzisiaj
w naszej rodzinie. A Maryja, jak uczy teologia, zawsze
prowadzi do Chrystusa! Bóg w małżeństwie dziadków
był zawsze szanowany. Liczono się z Bogiem zarówno
w codzienności naznaczonej ciężką pracą na roli, jak
i w niedziele i święta. Nie do pomyślenia było zaniedbanie
modlitwy czy rezygnacja z piątkowego postu. Nigdy nie
lekceważono Mszy niedzielnej. W takim duchu wychowali
swoje dzieci. Zmieniały się czasy. Trudności i problemy
mieszały się z radościami – jak w życiu. Dzieci dorastały,
zakładały swoje rodziny, zmarł dziadek… a na drewnianym
stoliku przykrytym serwetą stała figura Niepokalanej…
Niezmiennie. Nie raz mówiłem mojej mamie, że chętnie
bym „wziął Maryję do siebie”, ale nigdy nie odważyłem
się tego powiedzieć babci. Wiedziałem jak dla niej ta
zwyczajna figura jest ważna, z iloma przeżyciami się wiąże.
Dla niej ta figura to wspomnienie matki, wspomnienie
małżeństwa, wspomnienie wysłuchanych modlitw
i wspomnienie świętego kapłana. Pewnego dnia babcia
w rozmowie z moją mamą zapytała: „A może Darkowi
dałabym tę figurę? Ale czy zechce ją przyjąć?”. Mama
odpowiedziała, że na pewno, że się ucieszę. Niedługo przed
śmiercią babci (zmarła w styczniu 2008 roku) otrzymałem
upragnioną figurę Matki Bożej, a oprócz tego dwa piękne,
chociaż zwyczajne, obrazy Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Z biegiem czasu
minęła moja młodzieńcza fascynacja, ale pozostało głębokie
przekonanie, że pięknie jest wierzyć w Boga, że pięknie
jest iść do Chrystusa przez Maryję! Jest we mnie ogromna
wdzięczność za życie wiarą moich przodków, za to, że
miłowali Boga, że zaufali Matce Najświętszej, że mieli
szacunek do kapłaństwa. Zastanawiam się często i myślę
sobie: historia figury Niepokalanej z błogosławionym
Antonim Rewerą w tle… jest też i moją historią! Jestem
przekonany, że łaska powołania kapłańskiego, którą
otrzymałem, jest między innymi owocem tamtej historii…
jest jej kontynuacją. Figura Niepokalanej… zwyczajna…
gipsowa, a jednak szczególna, bo jest znakiem wiary
i miłości moich dziadków, oraz znakiem obecności w ich
życiu i kapłańskiej posługi bł. ks. Antoniego Rewery.
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Klasztor Sióstr Klarysek –
duchowe „Tabernakulum”
sandomierskiej diecezji…..
(…)całym sercem pokochaj Tego, który się cały oddał dla twej miłości.”
11 sierpnia 1253 roku umiera w Asyżu, w niewielkim
klasztorze św. Damiana, sześćdziesięcioletnia Klara
Favarone Offreduccio. Mając lat 18, pociągnięta
przykładem i nauką Franciszka Bernardone postanowiła
żyć według ideałów Ewangelii i przez 42 lata pozostawała
wierną tej decyzji. Chciała być jedynie „roślinką św.
Ojca Franciszka”, a dała początek wspólnocie, która po
jej śmierci przyjęła nazwę zaczerpniętą od jej imienia:
klaryski. W Polsce pierwszą klaryską została bł. Salomea
Piastówna, córka księcia krakowskiego Leszka Białego.
Sprowadziła ona z Pragi siostry zakonne, które utworzyły
pierwszą wspólnotę klarysek na ziemiach polskich.
Podczas kapituły franciszkanów w Sandomierzu w 1245 r.
prowincjał Rajmund przyjął Salomeę do Zakonu, oblekając
ją w habit franciszkański, a biskup krakowski Prandota

św. Klara

udzielił jej „konsekracji dziewic”, czyli poświęcił ją
na mniszkę. Na miejsce klasztoru klarysek wybrano
Zawichost. W 1264 r. bł. Salomea przeniosła się ze
swoimi siostrami do nowego klasztoru w Skale koło
Krakowa. Po śmierci bł. Salomei siostry zamieszkały
przy kościele pw. św. Andrzeja w Krakowie. Klaryski to
zakon kontemplacyjny. W społeczności Ludu Bożego
zakony kontemplacyjne stanowią Kościół modlący się.
Wielką wartość i potrzebę życia kontemplacyjnego
dla współczesnego świata bardzo wymownie ukazuje
obraz zaczerpnięty z kontemplacji świata przyrody…
Podziwiane przez nas drzewa, stanowiące schronienie dla
człowieka i miejsce budowania gniazd dla ptaków mogą
tak pięknie wyrosnąć dzięki temu, że gdzieś pod ziemią
wykonują swoją trudną, ale jakże potrzebną pracę korzenie.

Życie i posługa zakonów kontemplacyjnych mogą być
porównane właśnie do podziemnej pracy korzeni. Ukryte
w klauzurze zakonnej, która jest zewnętrznym znakiem
naszego całkowitego oddania Bogu, stanowimy zaplecze
modlitewne dla apostolskiej, duszpasterskiej i misyjnej
działalności Kościoła, która swoją moc i skuteczność
czerpie z modlitwy. Umiłowanie kontemplacji, modlitwa
wstawiennicza, osobowa relacja z Bogiem, wierność
Ewangelii, życie wspólnotowe i ewangeliczne ubóstwo to istotne elementy klariańskiej duchowości - jednej z wielu
dróg życia kontemplacyjnego.
Wdzięczność za niezwykły dar powołania
pozwala nam dostrzegać każdego dnia sprawy, które
czekają na naszą służbę, na dar naszego serca, trud
codzienności i serdeczną modlitwę - sprawy całego
Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny, naszej diecezji
i wszystkie cierpienia i potrzeby ludzkie, które napływają
do nas z różnych stron: telefonicznie, przez internet,
listownie, czy też osobiście. Charyzmat naszej św. Matki
Klary i Jej pierwszej polskiej naśladowczyni - bł. Matki
Salomei, mimo dużej odległości czasowej pozostał
zawsze żywy w sercach Ich duchowych córek. Od 2007 r.
w Sandomierzu, przy Placu św. Wojciecha 5, staramy się
pielęgnować to duchowe dziedzictwo przekazane nam
przez wcześniejsze pokolenia klarysek. Pragniemy aby
mogło ono się nieustannie rozwijać, znajdując podatny
grunt w sercach wielu dziewcząt gotowych wielkodusznie
odpowiedzieć na łaskę powołania. Ufamy, że nasz hojny
Dobroczyńca Niebieski będzie przysyłał do nas nowe siły,
nowe serca gotowe oddać swoje życie w zjednoczeniu
z Jezusem Eucharystycznym za zbawienie świata, abyśmy
każdego dnia coraz bardziej i głębiej stawały się ośrodkiem
modlitwy w intencjach całego Kościoła Świętego, jego
widzialnej Głowy i całego świata.

Ale oprócz tego i matkuje tam najserdeczniej
i najtroskliwiej, bo dana nam za Matkę przez Syna
konającego na Kalwarii w osobie św. Jana Apostoła.
Całą potęgą Serca Swego kocha nas, troszczy się
o nas i nieustannie spieszy nam z pomocą we wszelkich
okolicznościach naszego życia, którego złe i dobre koleje
Sama przeżyła na ziemi i którego niebezpieczeństwa
i grożące nam nieszczęścia poznała. Sama będąc
wywyższona i szczęśliwa pragnie wywyższenia
i uszczęśliwienia naszego. Ta dzisiejsza uroczystość jest
dla nas nie tylko radosna, ale i zbawienna. U tronu Trójcy
Świętej oręduje i wstawia się za nami wypraszając nam
łaski potrzebne, współdziałanie z nimi, uświęcenie nasze.
Raduje się, gdy za Jej wstawiennictwem dziatki Jej urabiają
się duchowo, pozbywając przywar i grzechów, a nabywając
cnót i przymiotów pięknych oraz zasług na żywot wieczny.
Cieszy się, gdy Jej dziatki trzymają się mocno wiary świętej
katolickiej, wyznają ją odważnie i życiem stwierdzają; gdy
całą nadzieję w Bogu pokładają, gdy Go nade wszystko
miłują, gdy są wszędzie i zawsze przykładnymi dziećmi
Kościoła świętego.

Bł. Salomea
Siostry Klaryski
Pl. św. Wojciecha 5, 27-600 Sandomierz
e-mail:klaryski@sandomierz.opoka.org.pl

O chwale Najświętszej
Panny Maryi
D

zisiejsza uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny musi być dla nas radosna
i zbawienna. Jest ona radosna, gdyż przypomina nam
chwile tryumfu i chwały naszej Pani, naszej Królowej, a co
ważniejsza, naszej Matki. Wierny sługa cieszy się, gdy jego
Pani dozna uczczenia. Dobry poddany raduje się, gdy jego
królowa dozna od swych poddanych i od obcych narodów
uznania i chwały. Dobre dziecko cieszy się, gdy jego
matkę inni szanują i mile wspominają. Otóż w stosunku
do naszej Pani niebieskiej, Królowej nie tylko Anielskiej,
ale Wszystkich Świętych, a co najważniejsza Matki
Bożej i naszej, każde serce katolickie musi się cieszyć
i radować, że w dniu Wniebowzięcia nasza Pani i Królowa
i Matka nasza cudownie przez Aniołów, na rozkaz Trójcy
Przenajświętszej, po chwilowym zaśnięciu, z duszą i ciałem
wziętą została do nieba i tam otrzymała największą po Synu
swoim chwałę i nagrodę. Ta chwała i nagroda przypadła Jej

Bł. ks. Antoni Rewera
dn. 15 sierpnia 1941 r.

z rąk Boga Ojca, jako Jego Córce, z rąk Syna Bożego, jako
Jego Matce i z rąk Ducha Świętego, jako Jego Oblubienicy.
Żadna inna istota stworzona nie miała tylu tytułów do
tej chwały i nagrody, co Maryja. Wybrana przez Boga Ojca
na Matkę Jego Boskiemu Synowi, uwierzyła i zgodziła
się na to najposłuszniej, a zostawszy Matką za sprawą
Ducha Świętego, najmiłośniej spełniała przyjęte od Boga
obowiązki Oblubienicy i Matki takowe najwierniej aż do
zgonu wykonała.
Nie dziw, przeto, że Ją Trójca Przenajświętsza z całym
swym dworem niebieskim najradośniej przyjęła i nad
wszystkie trony swych dworzan wywyższyła, stanowiąc Ją
Królową nieba i ziemi i dając tron na prawicy Jej Syna.
Maryja Wniebowzięta panuje i króluje w niebie i tego Jej
panowania i królowania końca nie będzie.

Przeciwnie smuci się ta Pani, ta Królowa i Matka
niebieska, gdy pomimo Jej orędownictwa, dziatki Jej
ziemskie lekceważą sobie łaski Boże i marnują je, gdy się
nie chronią niebezpieczeństw grzechowych i w grzechy
wielkie wpadają i poprawić się z nich nie starają, gdy
zamiast świecić dobrym przykładem innych gorszą
pychą, złością, przekleństwem, pijaństwem, rozpustą,
kłamstwem i krzywdą ludzką, przez co hańbią imię
chrześcijańskie, nazwisko katolickie i stają się zakałą
społeczności kościelnej. Pomimo, że widziała zastępy
wyrodnych swych synów i córek nie zraża się tym i nie
opuszcza ich, ale pomnaża swe starania i zabiegi, aby ich
uratować od potępienia wiekuistego. I wiele z nich dzięki
wstawiennictwu tej Ucieczki grzeszników uzyskuje łaskę
nawrócenia i opamiętania, niekiedy w ostatniej chwili ich
życia. Nie masz nikogo w niebie, kto by bez Jej pomocy
i opieki mógł się tam dostać, boć Ona Wszechmocną
ubłagalnią przed Bogiem, boć Ona Nieustającą Pomocą.
Jeżeli w piekle są ci tylko, co Tej Pani służyć nie chcieli,
co Tej Królowej wiary nie dochowali, co Tej Matce serca
nie okazali. Kochajmy Najświętszą Wniebowziętą Maryję,
służmy Jej wiernie i naśladujmy Ją przede wszystkim w Jej
głębokiej pokorze, w Jej gorącej miłości Boga, a i na nas
uniżonych Bóg wejrzy łaskawie, a i nas miłujących do
siebie przygarnie. Kochał Ją św. Stanisław Kostka, kochała
Ją świątobliwa Teresa Morsztynówna i obydwoje w dzień
Jej Wniebowzięcia, w 18 roku życia szczęśliwie poznali
i niebo posiedli. Czcijmy Ją Godzinkami, Różańcem
świętym, a przynajmniej trzema Zdrowaśkami lub choćby
jedną Zdrowaśką, bo Zdrowaś Maryja to modlitwa
grzeszników, to ich kotwica ratunku. Módlmy się do Niej
nie tylko za siebie, ale i za całe chrześcijaństwo, za tryumf
Kościoła, za rozkrzewianie wiary katolickiej, za żyjących,
za konających i za zmarłych, bo dzieci dobre Maryi
winny miłować wszystkich i wszystko, co Boski Jej Syn
postanowił, co On umiłował i Ona umiłowała.
O Maryjo bądź uwielbiona, bądź pochwalona.
O Maryjo przebacz nam nasze niewierności i nie dopuść
nam zginąć, lecz ratuj, ach ratuj. Amen.

