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Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego

św. Franciszek z Asyżu

W drogę z nami wyrusz Panie…
 Lipiec i sierpień to szczególny czas pieszych pielgrzymek 
na Jasną Górę. Dzięki Bożej łasce również i nam udało się 
pielgrzymować w tym roku, dla nas szczególnym, bo jest to 
rok życia konsekrowanego. Pielgrzymowałyśmy z kolumną 
stalowowolską w grupie bł. Wincentego, w której zostałyśmy 
przyjęte bardzo ciepło i serdecznie i w której czułyśmy się dobrze.  
Nasze pielgrzymowanie było dziękczynieniem za dar powołania, 
prośbą o nowe powołania jak też przebłaganiem za wszelkie 
niewierności. Miałyśmy możliwość wygłoszenia konferencji 
na temat istoty i celu życia konsekrowanego, podzielenia się 
świadectwem powołania i formacji. 
 W szeregach pielgrzymów panowała ogromna radość 
i wzajemna miłość. Dokuczający upał zabierał siły fizyczne, 
ale duchowe były mocniejsze, wraz z każdym pokonanym 
kilometrem. Czas marszu ubogacały konferencje, śpiew 
godzinek, rozważania drogi krzyżowej, wspólny różaniec, 
koronka, świadectwa, którymi dzielili się bracia i siostry. Na trasie 
pozdrawiali nas mieszkańcy terenów, przez które przechodziliśmy, 
otwierając dla nas swoje serca i domy. 
 Piesza pielgrzymka do tronu Pani Jasnogórskiej 
potwierdziła, że wiara i powołanie umacnia się, gdy dzieli się 
je z innymi. W czasie pielgrzymki Pan Bóg przemieniał serca 
i wypełniał je nowym entuzjazmem i nadzieją. Z pielgrzymki 
zabrałyśmy piękne wspomnienia. Byłyśmy zachwycone widząc 
tak wiele osób szczególnie młodych chłopców i dziewcząt 
manifestujących swoją wiarę, pragnących realizować w swoim 
życiu wartości chrześcijańskie, ludzi, którzy modlą się i nie 
wstydzą się Chrystusa. Dziękujemy Bogu za ten piękny czas 
pielgrzymi, za każdego brata i każdą siostrę. Dziękujemy ks. 
dyrektorowi Dominikowi Buckiemu, naszemu przewodnikowi, 
ks. Krzysztofowi Ciskowi, ks. Andrzejowi Cagowi i wszystkim 
kapłanom pielgrzymującym w grupie bł. Wincentego. Chwała 
Panu za to, że wszyscy dotarli na Jasną Górę. Niech Pan będzie 
uwielbiony w naszym trudzie pielgrzymowania.  

                                              
s. Paula i s. Mariola CFS

  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



Na wzór naszego Ojca Założyciela bł. ks. Antoniego 
Rewery, który mówił do nas, aby „modlić się bez przerwy, mając 
serce oderwane od wszystkiego, co nas do Boga nie zbliża”, 
każdego dnia gromadzimy się wokół Tabernakulum. Modlitwa 
wpisana w regulamin każdej naszej wspólnoty zakonnej jest dla 
nas najważniejszym spotkaniem w codzienności, bo jak mówił 
bł. ks. Antoni: „ziemią duszy naszej jest Bóg”. I to On jest 
sprawcą każdego powołania. Obdarza łaską wyłącznej służby 
dla niego samego kogo chce i kiedy chce. Błogosławiony ksiądz 
Antoni w modlitwie o powołania mówił: „Jezu Chryste, któryś 
przyniósł pokój, racz uspokoić moje wątpliwości, niepokoje, co 
do powołania mojego”.

Jako mała dziewczynka bardzo chciałam być blisko 
ołtarza. Jednak Bóg nie obdarzył mnie tą łaską, abym mogła 
być ministrantem lub należeć do scholii. Moim ulubionym 
zajęciem w kościele było sypanie kwiatów przed Najświętszym 
Sakramentem. Choć jako dziecko bałam się Boga, to jednak 
chciałam być blisko Niego, a jednocześnie mieć męża i dużo 
dzieci.

Kiedy mój wujek wstąpił do seminarium często go 
odwiedzałam. Interesowało mnie jego życie, życie pod jednym 
dachem z Panem Bogiem. Brałam udział chyba we wszystkich 
uroczystościach przygotowujących do prezbiteratu. Aż w końcu, 
po święceniach kapłańskich wuja powiedziałam w domu, że ja 
też chcę być księdzem. Szybko mi to „wybili” z głowy. Potem 

przyszedł czas dorastania i szkoły średniej, do której musiałam 
dojeżdżać.

Wolny czas przed lub po lekcjach spędzałam w kaplicy 
czekając na autobus. W kaplicy, gdzie obecnie jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a wtedy była to kaplica Serca 
Pana Jezusa, było mi dobrze. Siadałam w ławce i patrzyłam na  
przebite Serce Pana, a On patrzył na mnie. I tak przetrwałam 6 
lat szkoły średniej. Przed maturą powiedziałam Jezusowi, że jak 
zdam to pójdę do zakonu. Ale matury nie zdałam. Powiedziałam 
o mojej rozmowie z Jezusem mojemu chłopakowi, odpowiedział 
mi, że nie będzie walczył z Bogiem, ale poczeka do sesji 
poprawkowej. Po sesji, z maturą w kieszeni planowaliśmy 
wspólne życie, puszczając w niepamięć moją rozmowę 
z Jezusem. A Jezus czekał, obdarzając mnie coraz większą 
miłością. Aż w końcu powiedziałam rodzicom, że idę do zakonu. 
Tato nic nie odpowiedział, mama szukała ratunku i pomocy. Ile 
osób nas wtedy odwiedziło? A ja czekałam na błogosławieństwo 
rodziców.

W końcu nadszedł dla mnie długo oczekiwany dzień. I jakież 
było moje zdziwienie, gdy w dniu wyjazdu do sióstr, przyszła 
mnie pożegnać chyba cała wieś. Codziennie proszę Boga abym 
wytrwała w łasce powołania. „Jedynym sposobem na niestałość 
i miotanie się naszego serca jest przywiązać je do Boga”, nauczał 
swoje duchowe córki błogosławiony Ojciec Antoni.  

 s. Jadwiga CFS

 Cudowne znamiona Męki Pańskiej nosiło wielu świętych 
i mistyków. Czasami były to tylko ślady korony cierniowej, rana od 
pojedynczego ciernia na czole. Św. Franciszek z Asyżu jest pierwszym 
na świecie stygmatykiem, pierwszym człowiekiem na którego ciele 
odbiły się ślady męki Pana Jezusa. Życie Świętego Franciszka jest 
dokładne odzwierciedleniem życia Chrystusa.

 Święty Franciszek otrzymał stygmaty na dwa lata przed 
śmiercią, w roku 1224, podczas czterdziestodniowego postu 
odprawianego na górze Alwernia (La Verna). Niedługo przed świętem 
Podwyższenia Krzyża podczas samotnej modlitwy przeżył tajemniczą 
wizję. Ujrzał Serafina o sześciu skrzydłach ognistych i lśniących 
zarazem, który zstępował ku niemu z nieba. Tajemnicza skrzydlata 
postać była przybita do krzyża, a jej widok napełnił Franciszka 
jednocześnie zdziwieniem, radością i bólem. W Serafinie Franciszek 
rozpoznał samego Chrystusa. To nadzwyczajne zjawisko miało 
charakter wizji zmysłowej, ale towarzyszyło jej wewnętrzne słowo, 
dzięki któremu Biedaczyna pojął w swoim sercu, że to widzenie 
zostało mu dane, aby przemienić go na podobieństwo Chrystusa 
ukrzyżowanego nie poprzez męczeństwo, ale poprzez rozpalenie 
wnętrza. Również św. Bonawentura w swoich pismach teologicznych 
przypisuje Serafinom zadanie rozpalania ognia miłości w sercach 
wiernych. Św. Bonawentura podkreśla, że od momentu stygmatyzacji 
Franciszek „płonął” wewnętrznym ogniem, który promieniował także 
na zewnątrz. To właśnie ogień miłości jest pierwszym wewnętrznym 
skutkiem stygmatyzacji. Spotkanie z ukrzyżowanym Serafinem ma 
na celu nie tylko zewnętrzne upodobnienie do Chrystusa, ale raczej 
wlanie w serce Mistyka heroicznej miłości, która odtąd będzie go 
spalać jako żertwę ofiarną.

 Jak zgodnie opisują pierwsi biografowie Biedaczyny 
z Asyżu, jego dłonie i stopy były przebite gwoździami, które tkwiły 
w ranach w ten sposób, że główki znajdowały się po wewnętrznej 
stronie dłoni, a zewnętrznej stóp, natomiast zaostrzone końce, 
widoczne po stronie przeciwnej, były zagięte bądź zaklepane. Rany 
i gwoździe pozostały widoczne także po śmierci św. Franciszka 
i w dniu pogrzebu stały się przedmiotem czci oddawanej jego ciału 
przez mieszkańców Asyżu. 

 Biedaczyna za wszelką cenę starał się ukrywać stygmaty nie 
tylko przed ciekawskimi ludźmi, ale i przed współbraćmi. Nosił odtąd 
na nogach skarpety, na dłonie zaś zsuwał rękawy tak, że widoczne 
były tylko końce palców. Tomasz z Celano twierdzi, że ranę boku 
za życia Świętego zobaczył tylko jeden z jego towarzyszy, kiedy 
zdejmował mu habit, aby go wyprać, a z przekazu św. Bonawentury 
wynika, że widział ją również br. Eliasz – ówczesny przełożony 
generalny braci mniejszych. Jak zaznaczają biografowie, Biedaczyna 
tylko bardzo ogólnie dał do zrozumienia najbliższym towarzyszom 
o niezwykłym przeżyciu, które miało miejsce w Alwerni, pytając 
ich o radę, jak ma dalej postępować. Wówczas brat Illuminat 
odpowiedział, że niektóre sekrety objawione przez Boga należy 
oznajmiać innym, ponieważ ich ukrywanie byłoby równie karygodne, 
jak zakopanie talentu otrzymanego od Pana. Franciszek podzielił się 
więc widzeniem z najbardziej zaufanymi braćmi, którzy w ten sposób 
poznali pochodzenie ran znajdujących się na jego dłoniach i stopach. 
Fenomen stygmatów nie był bowiem sekretem przeznaczonym dla 
samego Franciszka, ale miał również charakter apostolski – chodziło 
o przekonanie ludzi, że całkowite upodobnienie do Chrystusa jest 
możliwe. Święty Bonawentura w „Legendzie większej”, to znaczy 
w oficjalnym życiorysie Biedaczyny przeznaczonym do czytania 

między innymi w zakonnym refektarzu podczas posiłków, podaje 
interesującą interpretację teologiczną stygmatów św. Franciszka. 
Poprzez aluzje do tekstów biblijnych ukazuje Alwernię jako Górę 
Przemienienia i górę Horeb zarazem. Spędziwszy tam, jak Mojżesz, 
czterdzieści dni, Franciszek schodzi przemieniony na obraz Chrystusa 
i jako zakonodawca znosi na dół znak przymierza wypisany nie na 
tablicach kamiennych, ale palcem Boga w swoim ciele. Zasadą 
życia braci mniejszych, którą ukazuje stygmatyzowany Franciszek, 
jest zatem naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Franciszka 
stygmaty są jakby pieczęcią Boga potwierdzającą ostatecznie jego 
drogę i misję, ukoronowaniem i szczytem życia wypełnionego 
miłością do Jezusa.

Na wzór naszego Ojca ZałożycielaZnaki Męki Chrystusa

 
 O Święty Franciszku, na Alwerni naznaczony 
stygmatami,  świat  tęskni  za tobą jako ikoną Jezusa 
ukrzyżowanego. Potrzebuje twojego serca otwartego na Boga 
i na człowieka, twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk 
przebitych i błagających. Tęskni za twoim głosem słabym, lecz 
silnym mocą Ewangelii. Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom 
rozpoznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. 
Pomóż im uwolnić się od samych struktur grzechu, które gnębią 
dzisiejsze społeczeństwo. Rozbudź w świadomości rządzących 
potrzebę pokoju w ich krajach i między narodami. Zaszczep 
w młodych twoją świeżość życia, zdolną przeciwstawiać 
się zasadzkom wielorakich kultur śmierci. Urażonym przez 
podłość wszelkiego rodzaju, udziel, Franciszku, twojej radości 
z umiejętności przebaczania. Wszystkim ukrzyżowanym przez 
cierpienie, przez głód i wojnę, otwórz na nowo bramy nadziei. 
Amen.

Dnia 17 IX 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, 
tak modlił się na Alwerni: 


