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90. Rocznica
 powstania Zgromadzenia 

Córek św. Franciszka Serafickiego
Św. Franciszek z Asyżu, Guido Reni 1631.
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Na łamach naszej „Rewerzanki” znalazło się już dosyć dużo artykułów 
- tekstów o Błogosławionym ks. Antonim Rewerze oraz tych jego autor-
stwa. Wspominając, przypadającą 4 października 2018 roku, 90. rocznicę 
powstania Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, które założył  
bł. ks. Antoni, pragnę poświęcić kilka swoich refleksji charyzmatowi założy-
cielskiemu Ojca Antoniego.

Bł. Antoni Rewera 
– Założyciel Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego

Charyzmat jest łaską Bożą darmo 
daną człowiekowi wierzącemu, który 
ma do spełnienia w Kościele i świe-
cie określoną misję. W odróżnieniu 
od naturalnych darów Bożych, takich 
jak uzdolnienia, talenty, czy cnoty 
nabyte drogą ćwiczenia się w nich, 
charyzmat jest określany jako szcze-
gólny dar Ducha Świętego. Człowiek 
oddaje swe naturalne predyspozycje 
pod działanie Ducha Świętego, a Ten 
uzdalniając je pomaga wykorzystać 
dla dobra jakiegoś dzieła w Kościele. 
Charyzmat odczytywany jest i roz-
wijany w klimacie wiary. Bóg powo-
łuje kogo chce i kiedy chce do reali-
zacji swoich zbawczych planów.

Błogosławiony Antoni już na 
początku swojej posługi duszpa-
sterskiej zetknął się z duchowością 
franciszkańską. W Sandomierzu było 
wiele osób należących do III Zakonu 
św. Franciszka z Asyżu. Zaczął z nimi 
współpracować i tak jak Tercjarze, 
zafascynował się osobą i życiem św. 
Biedaczyny z Asyżu. Nabożeństwo 
do tegoż Świętego zaowocowało – 
jak pięknie napisał kiedyś czciciel 

ks. Antoniego, śp. Ks. Bp Marian Zi-
małek - „ojcowską troską o tercjar-
stwo w Sandomierzu i założeniem 
Zgromadzenia Córek św. Franciszka 
Serafickiego”. 

Charyzmat ks. Rewery, jako za-
łożyciela nowej wspólnoty zakon-
nej, wydaje się być nieodłączny, 
albo przynajmniej ściśle powiązany 
z jego gorliwością duszpasterską 
oraz szeroko zakrojoną działalno-
ścią społeczno-religijną i charyta-
tywną. Wrażliwość na ludzką biedę 
i nieustające pragnienie zaradzenia 
jej, inspirowały ks. Rewerę do oso-
bistej pomocy bliźnim, a potem do 
zakładania dzieł, by tym bardziej 
móc sprostać tym potrzebom. Dzię-
ki szczególnym darom łaski, wspie-
rany przez Ducha Świętego, odczuł 
potrzebę tworzenia różnych wspól-
not, które ożywiałyby życie religijne 
w parafii i prowadziły różne dzieła 
pomocy potrzebującym.

Organizując pierwszą wspólnotę 
sióstr przy Towarzystwie Domu Lu-
dowego w Sandomierzu pragnął po-
móc samotnym i podeszłym w latach 

Tercjarkom, które często nie miały 
przysłowiowego „dachu nad głową”, 
czy jak sam pisał: „które nie miały 
gdzie być”. Postanowił więc założyć 
dla Tercjarek specjalne schronisko, 
a siostry miały otoczyć je opieką. Dla 
utworzenia wspólnoty nie żałował 
czasu i wysiłku, głęboko wierząc, że 
w przyszłości będzie to zgromadze-
nie zakonne.

Ojciec Antoni, bo tak był od po-
czątku nazywany, interesował się 
każdą siostrą i każdą rezydentką 
schroniska, ich życiem duchowym 
i zdrowiem fizycznym, poświęcając 
nowemu dziełu, każdą wolną chwi-
lę. W Domu Towarzystwa czuł się 
w swoim żywiole. Pracował tu, ale 
i odpoczywał. Miejsce to – jak za-
notowała kronikarka Domu Towa-
rzystwa - było dla Niego „Betanią”. 
Sam przywiązany do duchowości 
św. Franciszka i franciszkańskich 
ideałów życia, pragnął, aby siostry 
żyły wiernie duchem Ewangelii. 
Podkreślał, że podstawowym ce-
lem życia zakonnego jest „chwała 
Boża i odwzajemnienie miłości Bo-
żej przez własne uświęcenie oraz 
szczera troska o zbawienie innych”. 
Działając z zapałem nad utworze-
niem wspólnoty sióstr, zdany był 
przede wszystkim na wolę Boga, 
mówił niejednokrotnie, „że z tego 

Ojciec Antoni z Siostrami i Tercjarkami.
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grona, tak małego, wyrośnie potęż-
ne, ale musicie być wierne Chrystu-
sowi i swojemu powołaniu”. To jest 
duchowy testament Ojca Antoniego 
dla wszystkich Jego córek i na każdy 
czas dziejów Zgromadzenia.

Patrząc na potrzeby społeczne 
swoich czasów, zlecił zgromadze-
niu pracę z tercjarstwem, szerzenie 
franciszkańskich ideałów życia du-
chowego, zakładanie schronisk dla 
samotnych oraz podeszłych w latach 
członkiń III Zakonu. Polecał również 
zajęcie się w sposób szczególny 
„służącymi”. Podkreślał, że „dobra 
służba żeńska, urobiona pod wzglę-
dem zawodowym, ale i religijno-mo-
ralnym, jest błogosławieństwem 
dla domu, któremu służy, jednak zła 
jest jego plagą”. Zalecał w związku 
z tym, aby siostry prowadziły szkołę, 
albo przynajmniej roczny kurs przy-
gotowujący do takiej posługi.

Charyzmat to nie tylko wyczuwa-
nie i odczytywanie znaków czasu tu 
i teraz, ale też wyprzedzanie myślą 

tego, co przyjdzie. Do ta-
kich znaków czasu, trafnie 
odczytanych przez ks. Re-
werę, była konieczność po-
głębiania życia religijnego 
wiernych świeckich, mię-
dzy innymi poprzez orga-
nizowanie tzw. rekolekcji 
zamkniętych. Zalecał sio-
strom w przyszłości orga-
nizowanie takich rekolekcji 
oraz zakładanie i prowa-
dzenie domów rekolekcyj-
nych. 

Bł. Antoni dostrze-
gał też ważną rolę ro-
dziny i kościoła domo-
wego w kształtowaniu 
postaw chrześcijańskich. 
W związku z tym zalecał 
siostrom angażowanie 
się w katechizację i dusz-
pasterstwo młodzieży, 
by „przygotować dziew-
częta, mające wstąpić 
w związki małżeńskie, 
do ich świętego posłan-
nictwa”. Uważał bowiem, 
że „Rola żon i matek, ro-
zumiejących swe zadanie 
i powołanie, uświadomio-
nych pod względem życia 
religijnego w rodzinie, 
wychowania chrześcijań-

skiego dzieci, strzeżenie ogniska do-
mowego, to rzecz bardzo ważna i pil-
na”. Święci wyprzedzają zazwyczaj 
swoją epokę. Te zadania, które Ojciec 
Antoni wskazywał swoim przyszłym 
siostrom, wskazał potem, jako prio-
rytetowe Sobór Watykański II.

Ksiądz Rewera był gorliwym czci-
cielem Matki Najświętszej i Świę-
tych Pańskich. 

W swoim nauczaniu duszpaster-
skim, także do sióstr, szerzył kult 
świętych i błogosławionych, zachę-
cał do przyjaźni ze Świętymi, jako 
pomocnikami w drodze do święto-
ści. Podpowiadał też konieczność 
modlitwy o kanonizację Polek i Pola-
ków, „aby ci, co w dawnych wiekach 
lub w czasach ostatnich zasłynęli 
na naszej ziemi swą świątobliwo-
ścią, znaleźli swe miejsce w zbiorze 
błogosławionych lub świętych oraz 
aby i w naszych czasach nie brakło 
dusz, które by mógł Kościół święty 
wynieść na ołtarze. A ponieważ nie-
podobna modlić się w tej intencji, 

a samemu nie dbać o swoje uświę-
cenie, przeto Córki św. O. Franciszka 
przez tę modlitwę będą się pobudza-
ły do doskonałego życia zakonnego, 
a przez to do swego uświęcenia”. 

Kończąc rozważanie o charyzma-
cie założycielskim bł. Antoniego Re-
wery trzeba zaznaczyć, że dzieła ja-
kie zaproponował Wspólnocie Sióstr 
muszą być odczytywane „tu i teraz”, 
stosownie do potrzeb Kościoła, 
wyzwań i znaków czasu. Niestety 
rozwój młodziutkiej Wspólnoty za-
konnej zatrzymał wybuch II wojny 
światowej. Wojna zabrała siostrom 
Ojca Antoniego i pierwszą matkę 
przełożoną, m. Anielę Osmalę. 

Nie wszystko też, co zalecił Za-
łożyciel dało się realizować po 
zatwierdzeniu Zgromadzenia na 
prawie diecezjalnym (r. 1959), w cza-
sach dyktatury komunistycznej, ale 
pierwsze i najważniejsze zdaniem 
Ojca Antoniego zadanie: „wierność 
Chrystusowi i swojemu powołaniu” 
jest ponadczasowa i z tego nie zwal-
niają żadne warunki życia, żadne 
czasy i żadne okoliczności.

Świętując zatem 90 lat trwania 
Córek św. Franciszka Serafickiego 
przy Chrystusie, na drodze powo-
łania zakonnego według wzoru da-
nego przez bł. Antoniego Rewerę, 
módlmy się, by tak było nadal, by 
przyszły nowe dobre lata, kolejne 
jubileusze i rocznice. Módlmy się 
o nowe powołania, by charyzmat za-
łożycielski bł. Antoniego mógł być 
wciąż realizowany.

m. Klara Radczak

Pierwsza Matka Aniela Osmala.

Pierwsze habity.
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Spoglądając na życie i działalność 
ks. Antoniego Rewery z perspekty-
wy ponad stu lat możemy podziwiać 
go nie tylko za głęboką duchowość, 
szeroką wiedzę czy osobistą ascezę, 
ale także za wielkie zaangażowanie 
duszpasterskie i społeczne. Śledząc 
jego inicjatywy można zastana-
wiać się, kiedy znajdował czas na 
to wszystko, by obok żadnej sprawy 
dotykającej drugiego człowieka nie 
przejść obojętnie.  

Po pierwszych latach posługi 
kapłańskiej, które upłynęły mu na 
sprawowaniu licznych funkcji w se-
minarium duchownym, niemal przez 
całe swoje kapłańskie życie związany 
był z posługą duszpasterską w San-
domierzu. Tylko przez kilka lat był 
administratorem parafii Mychów. 
W 1907 r. Kapituła Katedralna wy-

brała ks. Rewerę na funkcję probosz-
cza, który otrzymał urząd wikariusza 
aktualnego parafii katedralnej. Kil-
kakrotnie polecano mu także funk-
cję administratora parafii św. Pawła 
w Sandomierzu. Dużym wyzwaniem 
duszpasterskim dla ks. Antoniego 
Rewery było, zgodnie z decyzją bpa 
Włodzimierza Jasińskiego, przenie-
sienie parafii z katedry do kościoła 
św. Józefa. Będąc aktywnym dusz-
pasterzem dostrzegał olbrzymią 
potrzebę zaangażowania się w dzia-
łalność społeczną i pomoc osobom 
biednym, bezdomnym i marginali-
zowanym. Taka działalność stała się 
możliwa dzięki ukazowi carskiemu 
z 1905 r., który zapewniał względ-
ną swobodę działalności Kościoła 
poza murami świątyni i niezwiązaną 
z posługą duszpasterską. Powstały 
wtedy ruch chrześcijańsko-społecz-
ny pozwalał rozwijać akcję samo-
pomocową, oświatową, kulturalną 
i spółdzielczą. Znając doskonale sy-
tuację ówczesnego Sandomierza, 
trudne warunki ekonomiczne, duże 

ubóstwo, słaby stan oświaty, ks. An-
toni Rewera dostrzegał konieczność 
zaangażowania Kościoła w szeroką 
pomoc społeczną nie tylko swoim 
parafianom, ale wszystkim, którzy 
takiej pomocy potrzebowali. 

W 1907 r. powstało w Sando-
mierzu spółdzielcze stowarzysze-
nie „Pomoc Bratnia”, którego celem 
było nie tylko dostarczanie arty-
kułów spożywczych i przemysło-
wych po umiarkowanych cenach, 
ale przede wszystkim stworzenie 
wymiany handlowej, jako formy 
wzajemnej pomocy. Ks. Rewera był 
nie tylko współzałożycielem spół-
dzielni „Pomoc Bratnia”, ale także 
przez kilkanaście lat przewodni-
czącym zarządu. Spółdzielnia z wy-
pracowanych zysków udzielała 
pomocy swoim członkom oraz wspo-
magała działania kulturalne. W 1921 r.  
„Pomoc Bratnia” zakupiła budynek, 
w którym nie tylko urządzono biu-
ra stowarzyszenia, ale znaczną jego 
cześć oddano do dyspozycji miesz-
kańców, organizując Dom Ludowy. 
Znalazły tam miejsce: czytelnia, bi-
blioteka i gospoda. Na zakup tego 
domu ks. Rewera przeznaczył cześć 
własnych środków. To właśnie z Do-
mem Ludowym swoją działalność, 
w latach okupacji niemieckiej, zwią-

Wielki społecznik 
Sandomierza

- Duszpasterstwo bez uczynków 
miłosiernych martwe stać się musi. 
To znaczy – nie sprawi ono żadnego 
pożytku – podkreślał ks. Antoni Re-
wera podczas jednej z konferencji do 
kapłanów.

,,Pomoc Bratnia”.
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zał ruch oporu, który wydawał prasę 
podziemną. Działania te nie uszły 
uwadze okupanta, który w 1942 r. 
aresztował kadrę kierowniczą sto-
warzyszenia, w tym ks. Rewerę i pre-
zesa zarządu K. Andrzejewskiego.  

W 1910 r. dzięki inicjatywie ks. 
Antoniego powstało w mieście Sto-
warzyszenie Robotników Chrześci-
jańskich. Miało ono na celu między 
innymi wdrażanie poprawnych za-
sad moralnych w społeczeństwie, 
utrwalanie patriotyzmu, obronę 
praw pracowniczych, tworzenie 
grup wzajemnej pomocy, pielęgno-
wanie polskości oraz prowadzenie 
działalności charytatywnej. „Po-
moc Bratnia” oraz Stowarzyszenie 
Robotników Chrześcijańskich stały 
się bardzo pomocne dla ks. Rewery 
i jego najbliższych współpracowni-
ków w prowadzeniu różnych zakła-
dów dobroczynnych i działalności 
oświatowej. 

Wspólnie z powołanym w 1905 r. 
przez ks. J. Rozkosznego Towarzy-
stwem Dobroczynności roztaczano 
opiekę na sierotami w działającej 
ochronce i organizowano dla nich 
letnie kolonie. W 1908 r. pod opieką 
Ochronki Sandomierskiej pozosta-
wało około 40. dzieci. W ochron-
ce dawano dzieciom „podstawowe 
zaczątki oświaty: naukę czytania, 
pisania, rachunków i katechizmu. 
Ponad to w Sali zajęć uczono około 
30 dziewcząt szycia, roboty guzi-
ków, tasiemek, haftu, robót szydeł-
kowych oraz śpiewu”. Towarzystwo 

Dobroczynne wspomagało nie tylko 
dzieci. Roztaczało opiekę nad bied-
nymi i samotnymi. 

O konieczności zaangażowa-
nia w sprawy społeczne, ks. Rewera 
mówił wielokrotnie do kapłanów. 
Podczas konferencji wygłoszonej 
na spotkaniu dekanalnym w Obrazo-
wie, podkreślał: „Kapłan, zwłaszcza 
proboszcz, winien w swojej parafii 
popierać w miarę możliwości zakła-
dy dobroczynne, a jeżeli ich brak, 
to się ma postarać o ich założenie. 
Jego ręce winny być zwrócone nie 
ku sobie, ale ku ludziom, winny być 
narzędziem nieustannej dobroczyn-
ności we wszelkiej postaci, jako ręce 
poświęcone, jako ręce piastujące 

Tego, który powiedział o sobie: „Jam 
jest chleb żywy, który z nieba zstą-
pił”. Nie dość ludzi od ołtarza bło-
gosławić lub pięknie o nich mówić 
i słownie nad nimi się litować, lecz 
trzeba czynnie okazywać prawdziwą 
miłość bliźniego. Inaczej, bowiem 
jak wiara bez uczynków martwa jest, 
tak i duszpasterstwo bez uczynków 
miłosiernych martwe stać się musi. 
To znaczy – nie sprawi ono żadnego 
pożytku”. Podkreślał, że jeśli ple-
bania stanie się domem miłosier-
dzia, będzie wtedy także twierdzą 
wiary. „Każdy kapłan, jeśli ma być 
kapłanem naprawdę Kalickim, czy-
li według Serca Bożego, musi być 
człowiekiem wielkiego i litościwego 
serca dla wszelkiej biedy i każdego 
bólu – musi być owym „miłosiernym 
Samarytaninem”, aniołem opiekuń-
czym, pocieszycielem, ojcem ubo-
gich, umiejącym rozbudzić w du-
szach parafian, lepiej się mającym, 
uczucie litości i czynnej miłości ku 
tym, co cierpią i co głodują, a jed-
nocześnie dzielącym się swoim gro-
szem. Sam żyjąc z ofiary, musi się 
zdobywać na ofiary”. 

Dużą pomocą w realizacji dzieł 
społecznych oprócz stowarzyszeń 
i towarzystw dobroczynnych, sta-
nowiły także, rozwijające się na 
początku XX w. bractwa i stowarzy-
szenia kościelne. Dostrzegł to także 
ks. Rewera, który widział w nich nie 
tylko okazję do formacji duchowej 
członków i rozwijania ich pobożno-
ści, ale nade wszystko kształtowa-

Ks. Antoni Rewera z księżmi i zespołem ludowym.

Ks. A. Rewera z księżmi uczestniczącymi w rekolekcjach.
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nia wrażliwości społecznej na ludzką 
biedę i otwartość niesienia szerokiej 
pomocy potrzebującym. W 1932 r. 
przy katedrze powstało Bractwo 
Straży Honorowej, które wraz ze 
zmianą siedziby parafii w 1934 r. na-
stępnie działało przy kościele św. Jó-
zefa. Opiekę nad bractwem sprawo-
wał ks. Rewera, który organizował 
spotkania formacyjne raz w miesią-
cu na wspólnych nieszporach. Ks. 
Rewera był także odpowiedzialnym 
za rozwijające się Koła Żywego Ró-
żańca. Dzięki jego inicjatywie w 1935 
r., odbył się Kongres Kół Różańco-
wych dekanatu sandomierskiego 
i koprzywnickiego. Jego celem było 
większe zaangażowanie osób z tych 
wspólnot ku wzajemnej pracy nad 
podniesieniem życia duchowego. 
Niezwykle popularny w latach mie-
dzy wojennych był ruch Sodalicji Ma-
riańskiej oraz Trzeci Zakon św. Fran-
ciszka. Członkowie tego ostatniego 
poza obowiązkiem praktykowania 

i propagowania doskonałości chrze-
ścijańskiej stawiali sobie za cel pracę 
apostolską w swoich środowiskach. 
I choć Trzeci Zakon istniał w Sando-
mierzu od 1894 r. to jednak jego ka-
noniczne założenie nastąpiło w 1921 
r. dzięki staraniom ks. Rewery, który 
pełnił funkcję jego dyrektora na te-
renie miasta i otaczał duszpasterską 
troską aż do mementu uwięzienia 
w 1942 r. To pole działalności ks. Re-
wery związane z Trzecim Zakonem 
św. Franciszka jest tak szerokie i bo-
gate w wydarzenia, że może stać się 
przedmiotem osobnego artykułu. To 
właśnie działalność pośród tercjarzy 
zrodziła w ks. Antonim Rewerze ideę 
powołania zgromadzenia zakonne-
go, które później przybrało nazwę 
Córek św. Franciszka Serafickiego.  

Posługa duszpasterska i społecz-
na nie ograniczały się tylko do para-
fian czy mieszkańców Sandomierza. 
Szczególnym polem działalności 
ks. Rewery była posługa kapelana 

Ks. A. Rewera z parafianami na dziedzińcu kościoła pw.  św. Józefa w Sandomierzu.

Ks. A. Rewera na spotkaniu opłatkowym w więzieniu na zamku sandomierskim.

Antoni Rewera w kaplicy więziennej.

w sandomierskim więzieniu, którą 
pełnił w latach 1921 -1925. Głównym 
zadaniem więziennego kapelana 
było odprawianie nabożeństw w ka-
plicy więziennej. 

Jednak ks. Antoni na tym nie po-
przestawał. Jak wskazują protokoły 
więzienne często odwiedzał osa-
dzonych w poszczególnych celach 
więźniów oraz organizował dla nich 
wykłady nauki religijnej. Jego opie-
ka obejmowała także pracowników 
służby więziennej. Akta persone-
lu więziennego zawierają wpisy, że 
kapelan był proszony do więzienia 
w celu przyjęcia przyrzeczeń służ-
bowych od nowych pracowników 
więziennych. Połączenie skutecznej 
posługi duszpasterskiej wobec od-
bywających karę i służby więziennej, 
pokazuje jak bardzo doświadczonym 
i wyważonym kapłanem był ks. An-
toni Rewera. 

Wielkim polem działalności spo-
łecznej dla ks. Antoniego była po-
sługa katechetyczna, dzięki której 
mając kontakt z młodzieżą szkolną 
niejednokrotnie wspierał ubogich 
i uzdolnionych uczniów. Ks. Rewera 
był inicjatorem wielu pielgrzymek 
m.in. do Sulisławic, Karwowa, czy 
na Święty Krzyż. Czas wędrowania 
wykorzystywał nie tylko na sprawy 
pobożnościowe, ale także na indy-
widualne spotkania i poznanie co-
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,,Trzeba błagać Pana Jezusa, Matkę 
Najświętszą, aby każda z was taką 
była w całym życiu, aż do ostatniego 
tchnienia, aby każda miała odwagę 
naśladować swego Ojca św. Francisz-
ka we wszystkim i zawsze, w tym życiu 
w jego cnotach, w jego zasługach a po 
śmierci w jego nagrodzie wiekuistej”.

ZŁOTE MYŚLI 
bł. ks. Antoniego Rewery

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 ka-

płaństwie, 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

Ks. Antoni wśród uczniów.

S. Helena CFS.

dziennych trosk parafian i miesz-
kańców Sandomierza. 

- Honor kapłaństwa Chrystuso-
wego i miłość Boskiego Serca Jezu-
sowego niech nas pobudza do żalu 
nad ludem i do pracy gorliwej na ni-
wie dobroczynności chrześcijańskiej 
– apelował ks. Antoni do współbraci 
kapłanów. 

Zatroskanie o sprawę dobro-
czynności i pomocy potrzebującym 
wypływała, więc u ks. Antoniego 
z pełnego przeżywania swojego ka-
płaństwa oraz z potrzeby serca wy-
nikającej z wielkiej wrażliwości na 
ludzką krzywdę.  

Ks. Tomasz Lis
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