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,,U Ciebie jest źródło życia,
w Twojej światłości
oglądamy światło”.
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„Narodzić się na nowo!”
Rozmowa z ks. dr Sławomirem Płusą, egzorcystą, przewodniczącym Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym
Przeżywamy obecnie rok duszpasterski pod hasłem: ,,Napełnieni
Duchem Świętym". Dużo się mówi
o Duchu Świętym i otwarciu na Jego
działanie. Proszę powiedzieć, Księże,
co to znaczy być otwartym na Ducha
Świętego?
Nasze napełnienie Duchem Świętem rozpoczyna się w sposób szczególny poprzez przyjęcie sakramentów
inicjacji chrześcijańskiej: sakrament
chrztu świętego, bierzmowania i
Eucharystii. Rozpoczynają one Boże
życie w nas. Źródłem tego daru jest
Duch Święty. On napełnia nas wiarą,
nadzieją i miłością, przy czym, jak
zauważa św. Paweł (1 Kor 13), najdoskonalszym znakiem działania Ducha
Świętego w nas jest miłość. Człowiek
jest jak naczynie. Może być pełen
Ducha, pełen Bożej obecności, pełen
miłości, ale może być też napełniony
tylko częściowo lub może być pusty.
Ktoś, kto np. mówi - jestem katolikiem niepraktykującym - nie współpracuje z Duchem Świętym, tylko z
samym sobą, czyli z ludzkim duchem,
z ludzką mądrością, albo w skrajnych

wypadkach z szatanem. Duch Święty
jest źródłem tego, co duchowe, tego
co piękne, tego co dobre. Św. Paweł
napisał, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: PANEM jest Jezus (1 Kor 12, 3)! Nie można więc prowadzić dojrzałego życia
chrześcijańskiego, życia modlitewnego, życia duchowego bez Ducha
Świętego.
Bez Ducha Świętego nie ma ewangelizacji. Ciągle wielu ludzi nie rozumie znaczenia, a nawet czasem
wręcz negatywnie odnosi się do Nowej Ewangelizacji. Proszę przybliżyć
znaczenie i sens współczesnego głoszenia Dobrej Nowiny w Duchu Świętym?
Szczerze mówiąc, nie rozumiem
opinii, stwierdzeń, zdań negatywnych na temat Nowej Ewangelizacji. Jest to ewidentne dzieło Ducha
Świętego we współczesnym Kościele
potwierdzone autorytetem samych
papieży. To jest to, co leżało na sercu Janowi Pawłowi II i każdemu następnemu papieżowi, aż po Francisz-

ka. Pragnieniem papieży jest to, aby
przebudzić współczesnych chrześcijan z misyjnego letargu i zajmowania
się samym sobą. Mówienie negatywne o Nowej Ewangelizacji jest niesłuchaniem Ducha Świętego.
W kontekście Nowej Ewangelizacji mogą się zdarzyć różne negatywne zjawiska tak, jak się zdarzają w
każdym innym obszarze życia, np. na
lekcjach religii w szkole, w posłudze
duszpasterskiej w parafii, tam, gdzie
nie dorastamy do przyjęcia darów Ducha Świętego. Niemniej między Nową
Ewangelizacją a Duchem Świętym
istnieje głębokie powiązanie. To jest
Jego dzieło. Duch Święty chce teraz
Nowej Ewangelizacji i posyła ludzi do
tej posługi. Minione wieki w Kościele doprowadziły do zbytniej instytucjonalizacji wiary. Przygotowujemy
ludzi do przyjmowania sakramentów
świętych, ale okazuje się, że one nie
wpływają na ich życie, nie formują
serc. Duch Święty chce, aby człowiek
przez chrzest święty stał się drugim
Chrystusem. Sakrament bierzmowania ma czynić człowieka drugim Pa-
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rakletem, czyli żeby czynił wszystko
mocą Ducha Świętego. Nowa Ewangelizacja przypomina nam, że nic nie
można uczynić w dziele przekazania
wiary i w ogóle w funkcjonowaniu
Kościoła w tym świecie bez Ducha
Świętego. Jeżeli człowiek wierzący:
siostra zakonna, ksiądz, katecheta,
rodzic zapomniałby o działaniu Ducha Świętego w Kościele, nie będzie
miał wpływu na życie ludzi, na będzie
kształtował ich serc, nie będzie budził wiary, nie będzie budował osobistej więzi pomiędzy człowiekiem
a Bogiem. Nowa Ewangelizacja jest
nam potrzebna dlatego, że opiera się
ewidentnie o łaskę Bożą, a nie tylko
o ludzką mądrość, nie tylko o wyszukane programy duszpasterskie.
Przypomina, że w życiu duchowym
potrzebna jest odważna decyzja zgadzam się, że we wszystkim zależę od Boga. I dlatego Kościół prosi
o dary Ducha Świętego i o Jego charyzmaty. W kontekście tego wszystkiego co dzieje się w świecie - odejść
od Boga, od Kościoła, utraty wiary
w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, przesadnej koncentracji na
sobie - ludzi może uratować tylko łaska Ducha Świętego, tylko Jego moc!
Kiedy np. idę jako katecheta czy katechetka do szkoły, to najpierw proszę
Ducha Świętego, aby dotknął serca
uczniów, aby byli zdolni do przyjęcia
tego, co im chcę przekazać. Proszę
Ducha Świętego, żeby mnie uczynił
narzędziem Swojego działania. Kiedy
przygotowuję lub prowadzę rekolekcje lub angażuję się w jakąkolwiek
posługę, to najpierw zapraszam Ducha Świętego, aby On uzdolnił mnie
i innych do przyjęcia mocy Ewangelii. W życiu duchowym nic nie dzieje się automatycznie, lecz wszystko
zależy od Boga. Myślę, że wezwanie
do krzewienia Nowej Ewangelizacji
pojawiło się dlatego, że nam się wydawało, że wystarczy, że będziemy
dobrymi ludźmi, dobrymi księżmi czy
siostrami zakonnymi i to wystarczy
i życie będzie się toczyć do przodu,
wszystko będzie dobrze. Ale okazuje
się, że to nie wystarczy, nie wystarczy przyjąć sakrament bierzmowania, tylko trzeba zapytać, czy ja żyję
w Duchu Świętym, czy pozwalam Mu
działać, czy oczekuję tego działania
w moim życiu? Nie wystarczy przyjąć
sakrament pokuty, nawet regularnie,

tylko należy pytać, czy ja proszę, żeby
Duch Święty mnie nawrócił, żebym
zobaczył źródło moich grzechów,
żebym pozwolił działać Bożej łasce?
Podsumowując, po pierwsze: przyjęcie działania Ducha Świętego jest dla
nas konieczne. Nowa Ewangelizacja
mocno uświadamia nam konieczność
otwarcia na nie. Po drugie: Kościół
został określony jako znak jedności całego rodzaju ludzkiego. W tym
wyraża się autentyczna tożsamość
Kościoła i misja Kościoła. Nie ma takiej ludzkiej mądrości i nie ma takiej
polityki, nie ma takich ludzkich możliwości, które by były w stanie połączyć ludzi ze sobą. Podziały w Kościele, które znamy z historii, które też
dzieją się dzisiaj, są związane właśnie z tym, że człowiek opuścił Ducha
Świętego, zaczął „robić” ewangelizację czy duszpasterstwo po swojemu.
Jest to tym bardziej trudne, jeżeli ludzie nie wierzą w Boga albo są innych
wyznań, innych religii, innych kultur.
Jak zbudować dziś jedność między
ludźmi? Jak budować pokój? Jak zjednoczyć wszystkie wyznania chrześcijańskie, bo to jest wielkie pragnienie
Boga? Moim zdaniem, tylko Duch
Święty może to zrobić! Nasze pokorne poddanie się Duchowi Świętemu
sprawia, że rzeczywiście możemy
jakoś budować pokój między ludźmi, żeby razem coś robić, budować,
wybaczać. Jedność między ludźmi
jest możliwa tylko wtedy, kiedy dopuszczamy do działania moc Ducha
Świętego. Duch Święty prowadzi nas
do tego, żebyśmy widzieli drugiego
człowieka jako bliźniego, a nie wroga, nawet jeśli jest dla nas niemiły
czy trudny. Duch Święty dzisiaj buduje Kościół od środka, od wewnątrz i
chce dotrzeć do ochrzczonych, którzy
są niepraktykujący czy nawet niewierzący, aby byli zdolni do budowania
jedności i pokoju. On chce uczynić z
Kościoła znak jedności wszystkich
ludów, wszystkich narodów, bo bez
tego katastrofa wojen, katastrofa zabijania, nienawiści jest bardzo realna.

na rękach. Stojąc w drzwiach domu,
spogląda na tego, który patrzy na
Nią, czyli na nas. I Jezus też. Właśnie
wychodzi w ciemną noc miasta, które
jest poza progiem tego domu. Artysta zawarł w spojrzeniu Maryi proste
przesłanie: Ja wychodzę z przytulnego domu, by zanieść Jezusa temu
miastu, które jest przede mną - czy
pójdziesz ze mną? Czy urodzisz Jezusa w ludzkich sercach przez głoszenie
Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie?
Maryja pełni bardzo ważną rolę w
życiu Kościoła. Jest nie tylko Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, ale śmiało
można powiedzieć, jest Matką Nowej Ewangelizacji. Właśnie w tym
znaczeniu, że nikt, tak jak Ona, nie
był otwarty na Ducha Świętego, nie
miał tyle ufności i gotowości do zjednoczenia z Jezusem w Jego krzyżu, w
Jego cierpieniu. Więc i dzisiaj, każde
dobre, nowe dzieło ewangelizacyjne
zawsze zaczyna się wraz z Jej wstawiennictwem. Największy ewangelizator współczesności, św. Jan Paweł
II, nieprzypadkowo, tak gorąco odwoływał się do Niej, w swoim biskupim
haśle: Totus Tuus.
Bóg podarował mi przez pewne
doświadczenie, bardzo dużo ufności
w mocną obecność Maryi w moim
życiu i ewangelizacji. Jest ono związane z posługą egzorcyzmowania. To
normalne, że na egzorcyzmach, diabeł próbuje przestraszyć egzorcystę,
zniechęcić do modlitwy, chociażby
groźbami dręczenia czy nawet zabicia. W pewnym momencie, po litanii
takich gróźb, diabeł powiedział przez
usta człowieka opętanego: żałuję, że
nie mam do ciebie dostępu. Ja wiem,
że to jest owoc bliskości Maryi i modlitwy wielu ludzi za mnie. Matka
Boża daje mi wielkie poczucie bezpieczeństwa nie tylko w posłudze uwalniania, ale w ogóle w mojej drodze
duchowej, w moim życiu osobistym
i kapłańskim. Daje mi taką nadzieję,
że nie muszę się bać, ani szatana, ani
ludzi, ani nawet własnych słabości.
Matka Boża jest ze mną i Ona mi najmocniej pokazuje, że to Jezus jest PaJaką rolę w tym obszarze pełni nem nieba i ziemi.
Matka Boża, którą nazywamy Gwiazdą Nowej Ewangelizacji?
W jaki sposób Ksiądz odkrywa
Jest obraz Matki Bożej nazwanej działanie Ducha Świętego w swoim
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji, na- życiu, powołaniu, posłudze kapłańmalowany na zamówienie Jana Pawła skiej?
II. Matka Boża trzyma małego Jezusa
Działanie Ducha Świętego odkry-
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łem najmocniej właśnie przez wymiar
charyzmatyczny, czyli nadprzyrodzone działanie Bożej łaski. Studiując
za granicą, miałem taki moment, że
straciłem wiarę w to, że projekt pisania pracy doktorskiej w obcym języku
się uda. Straciłem nadzieję, że to jest
możliwe, że ja dam radę. Na mojej
drodze Pan Bóg postawił grupę modlitewną Odnowy w Duchu Świętym.
Na pierwszym spotkaniu, na którym
byłem, padło pytanie: czy ktoś jest
w potrzebie, czy ktoś jest może „w
dołku” i potrzebuje wsparcia Boga?
Poprosiłem o modlitwę, bo przecież
potrzebowałem takiego umocnienia.
Owoc tej modlitwy pojawił się bardzo
szybko. Następnego dnia obudziłem
się z całkiem z nowym sercem; wróciła nadzieja, ufność w to, że to Bóg
działa, że ja się mogę na Nim oprzeć,
że mogę cierpliwie uczyć się obcego
języka i realizować to, do czego zostałem zaproszony. I to był początek
odnowienia mojej więzi z Duchem
Świętym. To doprowadziło mnie do
przeżycia rekolekcji ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym.
Zaowocowały one odnowieniem mojej wiary, osobistej relacji z Jezusem
przez doświadczenie chrztu w Duchu
Świętym, czyli takiego zanurzenia w
Bożą łaskę, że to co słabe, to, co ludzkie zostało mocne przeniknięte Bożą
miłością, Bożym miłosierdziem. W jakimś sensie, wtedy, narodziłem się na
nowo. Narodziłem się na nowo jako
chrześcijanin, bo się zmieniła moja
modlitwa; narodziłem się na nowo
jako ksiądz, bo się zmieniło moje
podejście do posługi kapłańskiej, w
której zbyt mocno opierałem się na
samym sobie; zmieniło się w dużym
stopniu moje spojrzenie na drugiego
człowieka, bo przestałem osądzać ludzi, uświadomiwszy sobie, że ja też
jestem grzesznikiem. Wolność, która
wypełniła moje serce, doprowadziła w konsekwencji m. in. do tego, że
podjąłem posługę egzorcysty z tym
głębokim przekonaniem, że mogę
się całkowicie oprzeć na mocy Ducha
Świętego, a nie na sobie.
Moja przygoda z Duchem Świętym to oczywiście nie tylko posługa
charyzmatyczna w sensie wąskim.
Zachwycam się tym, co czyni Duch
Święty na wiele różnych sposobów w
całym Kościele. To działanie Ducha
Świętego w wielu ludziach, którzy

Ks. dr Sławomir Płusa. Fot.: s. Emilia CFS

dzielą się z innymi mądrością płynącą od Ducha Świętego, a nie tylko od
ludzi. Pochodzę z parafii Skarżysko-Kościelne. Jest to dawna diecezja
sandomierska. Pięć lat spędziłem w
seminarium sandomierskim. Tu też
usłyszałem o ks. Antonim Rewerze i
innych kapłanach, którzy otwarci na
działanie Ducha Świętego i wsparci
Bożą łaską, oddali życie w obronie
wiary. Takie owoce działania Ducha
Świętego są źródłem nadziei też dla
mnie, że Kościół ciągle się odnawia,
że pozwalamy Duchowi Świętemu,
aby powoływał nowe dzieła, czy to
będzie Nowa Ewangelizacja czy nowe
zakony, czy nowy dynamizm ewangelizacyjny czy duszpasterski.
Dzisiaj Duch Święty nas zaprasza
do wielkiej pokory w posłudze. Papież Franciszek przeprasza często za
grzechy ludzi Kościoła. To jest znak,

który Duch Święty chce nam dziś
mocno postawić przed oczy. Trzeba nam sobie uświadomić, że będąc
w sutannie czy w habicie, nie jesteśmy herosami, pół-bogami, czy nadludźmi. Jesteśmy grzesznikami, ale
ukochanymi przez Boga Ojca, który
dając nam swego Ducha, uwalnia nas
mocą ofiary Swego Syna i sprawia,
że możemy nie grzeszyć, że możemy
rzeczywiście dzielić się z innymi miłością według Jego świętości. Miłość
Ojca, dar Ducha sprawia, że możemy
być zdolni do takich pięknych czynów, jakie były udziałem choćby bł.
ks. Antoniego Rewery i że będziemy
chcieli żyć w prawdzie oraz w gotowości do oddania życia za Chrystusa.
Czytelnikom „Rewerzanki” życzę
otwartości na Ducha Świętego!
Dziękuję za rozmowę!
s. Emilia Batóg
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Uroczystość jubileuszu
70. lecia
profesji zakonnej
W dniach od 19 do 25 sierpnia 2018 roku Siostry zgromadziły się w Domu generalnym Zgromadzenia w Sandomierzu na III serii zakonnych rekolekcji, które
wygłosił, a raczej poprowadził Siostry drogami Bożego Słowa O. Michał Tomczak OMI.
Według zamysłu Ojca Rekolekcjonisty tematem wiodącym była
duchowa formacja św. Piotra Apostoła. To prowadzenie od fascynacji
sławnym nauczycielem z Nazaretu,
który mocą Słowa i cudami budził
zdumienie licznie gromadzących się
ludzi przez „nie znam Tego Człowieka” z jego słabościami aż do z pokorą
i miłością wyszeptanego „Panie, Ty
wszystko wiesz”. Zachwycająca droga tworzenia relacji i potwierdzenie
wyjątkowej roli, jaką miał do wypełnienia w Kościele Piotr – Skała, ale
równie twardy w kształtowaniu jak
skała. Żal tylko, że czas często niepoprawnie zbyt szybko płynąc nie
pozwalał Ojcu na przekazanie wielu
treści związanych z atmosferą i klimatem w odniesieniu do przeżyć
grona Apostołów i uczniów. Pozostaje niedosyt, ale i nadzieja na kontynuację zamyśleń rekolekcyjnych

s. Czesława Wróbel

s. Zofia Wróbel

i wędrówka z innym Apostołem.
Każda z zasłuchanych i rozmodlonych Sióstr mogła na tej drodze
odnaleźć
siebie,
przypomnieć sobie
swoją własną drogę
uczenia się Chrystusa od pierwszego „Pójdź za mną”
do „Czy kochasz
mnie więcej?”.
Ukoronowaniem
tych dni była wyjątkowa uroczystość
jubileuszu 70. lecia
profesji zakonnej
dwóch Sióstr (rodzonych) S. Zofii i S.
Czesławy Wróbel.
Wspólnota rekolekcyjna pod kierun-

Ołtarz w kaplicy Domu generalnego

kiem Ojca Michała i przewodnictwem
J. E. ks. Bpa Edwarda Frankowskiego
włączyła się w modlitewne dziękczynienie Sióstr Jubilatek podczas Mszy
św. koncelebrowanej wieńczącej tę
serię dorocznych rekolekcji w sobotę
25 sierpnia o godz. 11.30.
Siostry Jubilatki głęboko przeżyły swoje dziękczynienie i trzeba
przyznać, że kondycyjnie były bardzo dzielne. Dziękowały Panu Bogu
i wszystkim przybyłym Gościom, że
dane im było tak wzniośle i bogato
duchowo przeżyć uroczystość.
Fot.: s. Natalia CFS

6

Droga długa i daleka...

S. Jadwiga na pielgrzymim szlaku. Fot.: Arch. Zgromadzenia

„Bóg, jako gospodarz tego
świata, ludziom różne wyznacza stany i położenia”
W tym roku szczególnie dziękujemy Bogu, za sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin błogosławionego księdza
prałata Antoniego Rewery.
Codzienność naszego ojca Antoniego od chwili narodzin - 6 stycznia
1869 roku w wiejskiej rodzinie Rozalii i
Wawrzyńca Rewerów, była pielgrzymką do domu Ojca. Troskliwe serce
matki i silne dłonie ojca, małżonków
biednych i niewykształconych, ale za
to ludzi pobożnych i bogobojnych,
tworzyły atmosferę domowego ogniska, w którym nie brak było pokory,
prostoty, prawdomówności i ogromnej dobroci. Bł. ks. Antoni wzrastał
w atmosferze, gdzie wrażliwość oczu
otwierała serca na potrzeby bliźnich.

gnęli odbyć spowiedź z całego życia. Można by rzec, że był więźniem
konfesjonału, poświęcając swój wolny czas na służbę bliźnim. Nawet w
czasie obozowej kaźni, spowiadał w
nocy z narażeniem życia. Sam ciągle
powtarzał: „my pracujemy na niebo,
dlatego też, nie powinniśmy nigdy
tracić z oczu wielkiej sprawy naszego
uświęcenia, bo czas upływa i już nie
wraca”.

„Nikt w jednym dniu
nie staje się świętym”
Ks. Antoni stawał się nim przez
73 lata. A to, czego nauczał było widocznym znakiem żywego pragnienia
świętości. W opinii parafian cieszył
się dużym poważaniem i autorytetem. Był człowiekiem bardzo przystępnym, dlatego ludzie garnęli się
do niego, po radę, pomoc materialną,
opiekę duchową, a szczególnie pra-

s. Jadwiga CFS. Fot.: Arch. Zgromadzenia

„Podróżnik,
który w drodze swój czas
stracił podwaja kroki”

s. Jadwiga CFS. Fot.: Arch. Zgromadzenia

Miesiąc sierpień, to czas pielgrzymowania do domu Matki. W tym roku
udałam się z grupą pątników z Włodawy. Pielgrzymowałam w intencji, aby
młodzi nie bali się odpowiedzieć na
głos Bożego wezwania, o dar nowych
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powołań do naszej wspólnoty zakonnej i dziękowałam Bogu za łaskę powołania.
Niosłam ze sobą ,,woreczek",
w którym miałam przygotowane
karteczki ze Słowem Bożym i cytaty z pism bł. ks. Antoniego Rewery. Każdy mógł doświadczyć mocy
Słowa Bożego, które Pan przygotował właśnie dla niego. Pielgrzymowi bracia i siostry chętnie sięgali
do ,,woreczka" o czym świadczy
fakt, że przygotowanych cytatów
było siedem i pół tysiąca a zostało
tylko kilka. Piętnaście dni wspólnego: pielgrzymowania, radości,
modlitwy, upalnych dni, ulewnego
deszczu, codziennego utrudzenia,
bardzo wczesnego wstawania, to
wszystko ukazywało, kim tak naprawdę jest każdy z nas. Karteczki
z cytatami nazywane przez pielgrzymów ,,duchowymi cukierkami",
wielu osobom pozwoliły dojść do
tronu Jasnogórskiej Matki.
Z wypowiedzi jednej z pątniczek:
,,Chciałam już wracać, nie widziałam
sensu w dalszym pielgrzymowaniu,
był to dla mnie tylko rajd. Wtedy podeszła siostra z ,,woreczkiem". Wyję-

łam jedną karteczkę i przeczytałam:
„Podróżnik, który w drodze swój czas
stracił, podwaja kroki”. Na Jasną
Górę doszłam zupełnie stając się innym człowiekiem".

„Czas upływa
i już nie wraca”
Pragnę zaprosić młodych na drogę
rad ewangelicznych, bo „żniwo wiel-

Modlitwa za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery
Błogosławiony Antoni Rewero - „sandomierski Franciszku”, umiłowałeś
Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na
potrzeby ludzi i zaradzałeś ich problemom. Spełniałeś wielkie czyny w prosty
sposób. Naucz nas prawdy, że świętość można budować w codzienności: w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie, w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie.
Zawsze można znaleźć sposób, by kochać Miłość, która nie jest kochana.
Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Wychwalajmy Boga za dar osoby błogosławionego kapłana Antoniego,
przedstawiając prośby i dziękczynienia przez wstawiennictwo
,,sandomierskiego Franciszka”.
Szczególnie możemy to czynić każdego 12 dnia miesiąca
w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu
na Mszy św. o godz. 18.00.
Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem
błogosławionego Antoniego Rewery,
proszony jest o powiadomienie:
Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9,
27-600 Sandomierz

kie, ale robotników mało”. Jak pisał
nasz błogosławiony Ojciec Antoni:
„Droga długa i daleka, a czasu mało,
więc co rychło trzeba wstąpić na nią i
kroczyć po niej nieustannie”. Bo „Kiedyż przyjdę, kiedyż stanę przed Twoim obliczem, aby w Tobie rozważać
wszelką prawdę”?
s. Jadwiga CFS

ZŁOTE MYŚLI

bł. ks. Antoniego Rewery

Najprzedniejszym ziarnem, które mamy
zachować w sercu swym, to ziarno miłości
Boga i bliźniego. Odtąd, miłość Boża winna
nam towarzyszyć, we wszystkich sprawach
naszych. Ona ma złocić nasze myśli, słowa i
czyny. Ona ma być podnietą do gruntownej
pracy nad sobą. Bez niej, wszelkie usiłowania nasze byłyby próżne, bo bez zasługi
przed Bogiem. Bez niej, wszelkie prace byłyby trudne i nieprzyjemne. Z nią zaś jarzmo Chrystusowe stanie się przyjemne a
ciężar lekki.
Bł. ks. Antoni Rewera
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