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100 lat 
Niepodległości

,,Kościół Chrystusowy zawsze dążył, by każdy naród miał swo-
je rodzime przykłady do naśladowania i dlatego z każdego narodu 
stawiał na świeczniku jego mężów i niewiasty, o ile wsławili się 
cnotami bohaterskimi w służbie Bożej oraz cudami. Tak też postę-
pował w Polsce, aby Polacy na swoich rodaków zapatrzeni, stali się 
narodem Bożym, jaśniejącym wśród innych narodów postaciami 
świętymi. [...] Tym bardziej trzeba nam zacieśnić związek z niebem 
przez naszych Świętych patronów, by nam stamtąd pomocy nie za-
brakło do walki, by Polak słysząc i wierząc, że jest z narodu świę-
tych i męczenników, że Królową jego Niepokalana, tym bardziej 
trwał na posterunku walki o Boga, Kościół i Ojczyznę”.

bł. ks. Antoni Rewera
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„Błogosławiony Antoni Rewero – ,,sandomierski Fran-
ciszku”– umiłowałeś Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu 
z wielką gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi i 
zaradzałeś ich problemom. Spełniałeś wielkie czyny w pro-
sty sposób...” żyłeś duchem franciszkańskim, wyjątkowym 
oddaniem darzyłeś franciszkańskich Tercjarzy. Powołaną 
przez Ciebie Wspólnotę zakonną – Zgromadzenia Córek św. 
Franciszka Serafickiego, oparłeś na regule Trzeciego Zako-
nu św. Franciszka. Z pewnością, gdyby dane Ci było dożyć 
naszych czasów, wielką Twoją radością byłoby powstanie 
na terenie parafii, w której wypełniałeś swoją kapłańską 
posługę - kontemplacyjnego klasztoru sióstr należących do 
Zakonu Świętej Klary, która mówiła o sobie, że jest „roślin-
ką” św. Franciszka…

Chyba radowałoby się serce 
Błogosławionego księdza Antoniego Rewery…

Siostry klaryski, których klasz-
tor znajduje się przy pl. św. Wojcie-
cha 5 w Sandomierzu, obok kościoła 
św. Józefa, ukryte w klauzurze za-
konnej, będącej zewnętrznym zna-
kiem ich całkowitego oddania Bogu, 
stanowią zaplecze modlitewne dla 
apostolskiej, duszpasterskiej i mi-
syjnej działalności Kościoła. Swoją 
codzienną modlitwą obejmują spra-
wy całego Kościoła powszechnego, 
naszej Ojczyzny, diecezji i wszystkie 
cierpienia i potrzeby ludzkie, które 
napływają do klasztornej furty z róż-
nych stron: telefonicznie, przez In-
ternet, listownie, czy też osobiście. 

Pierwszą polską klaryską była 
błogosławiona Salomea, święta, 
której część życia związana jest 
również z naszą diecezją. 10 listo-
pada tego roku upłynęło 750 lat od 
jej śmierci, a 19 listopada przypada 
jej doroczne wspomnienie liturgicz-
ne. Jej duchowe córki – klaryski – ob-
chodzą uroczyście Rok Jubileuszowy 
poświęcony ku Jej czci. W związku 
z tym pragniemy przypomnieć naj-
ważniejsze etapy Jej życia, na któ-
rych nasza Błogosławiona zdobywa-
ła świętość, ufundowała pierwszą 
wspólnotę sióstr klarysek w Polsce 
i w opinii świętości, szczęśliwie za-
kończyła ziemską pielgrzymkę.

Bł. Salomea była córką księ-
cia krakowskiego Leszka Białego i 
księżniczki ruskiej Grzymisławy In-

gwarówny. Już jako 
dziecko została 
włączona w politykę 
mię dz y naro dow ą . 
Na potwierdzenie 
dotrzymania układu 
z Węgrami król An-
drzej II zażądał, by 
Salomea, córka Lesz-
ka, przybyła na Wę-
gry celem poślubie-
nia Kolomana (jego 
syna). Zaślubiny 
(sponsalia in futuro) 
Salomei z Koloma-
nem odbyły się w 
roku 1218/1219. 

Wcześniej papież 
Innocenty III wyraził 
zgodę na koronację 
Kolomana na króla 
Halicza, która dokonała się około 
połowy 1215 roku. Jesienią 1219 r. 
Halicz został opanowany przez Wę-
grów i 11-letni król Koloman wraz z 
8-letnią Salomeą objął tron halic-
ki. Panowanie Kolomana i Salomei 
w Haliczu trwało krótko, niecałe 2 
lata. Wiosną 1221 roku Mścisław, 
książe ruski zdobył Halicz, a Kolo-
mana i Salomeę uwięził. Po zawarciu 
porozumienia między królem Węgier 
a księciem Mścisławem, młodociani 
więźniowie zostali uwolnieni i udali 
się na Węgry. Około 1225 roku Kolo-
man i Salomea osiągnęli wiek, w któ-
rym ich uroczyste zaręczyny weszły  
w fazę związku małżeńskiego. Wpływ 
jaki Salomea wywierała na Koloma-

na sprawił, że ślub czystości złożony 
przez nią w młodym wieku (o czym 
wspomina jej pierwszy Żywot) zo-
stał uznany przez jej małżonka, który 
przy odnowieniu ślubów małżeńskich 
zobowiązał się być dla niej bratem i 
stróżem jej dziewictwa. Około roku 
1226 król Andrzej II powierzył im za-
rządzanie terytorium Slawonii, Dal-
macji i Kroacji. Przed królewską parą 
stanęło ważne zadanie oczyszczenia 
tych krajów z panującej tam herezji. 
Do walki z herezją sprowadzano za-
konników, organizowano hierarchię 
kościelną (biskupstwa, parafie), bu-
dowano kościoły i klasztory. Dzia-
łalność ta przyniosła nadzwyczajne 
owoce, o czym może świadczyć list 

Młodość
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Grzegorza IX z 1235 roku, skierowany 
do Kolomana, w którym papież po-
chwala jego gorliwość i poleca opiece 
sąsiednie kraje. W nagrodę za wysiłki 
w przywróceniu prawdziwej wiary na 
powierzonych sobie terenach, Stoli-
ca Apostolska wzięła pod szczególną 
opiekę dobra Kolomana i Salomei oraz 
pozwoliła im obojgu uczestniczyć we 
Mszy Świętej w miejscach obłożo-
nych interdyktem, wyłączyła ich spod 
władzy miejscowych biskupów, a Ko-
lomana papież zaprosił do wzięcia 
udziału w zapowiedzianym soborze. 
Koloman i Salomea pod wpływem 
nauczania Braci Mniejszych wstą-
pili wówczas do Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich. Wiosną 1241 roku 
miał miejsce najazd Tatarów na Eu-
ropę. W drugiej połowie czerwca 
1241 roku zmarł Koloman wskutek 
ran odniesionych w bitwie nad rzeką 
Sajo. Salomea w wieku 30 lat została 
wdową i powróciła do Polski.

Salomea już za życia męża pro-
wadziła prawie zakonny tryb życia. 
Pierwszy jej Żywot podaje: Kiedy 
nadszedł czas, gdy oboje doszli do 
wieku dojrzałości, zostali złączeni 
wspólnotą łoża, ale przez to żadne 
z nich nie splamiło (cnoty) czystości; 
(Salomea) płonąc miłością do swe-
go Stworzyciela, była bardzo czujna, 
poświęciła siebie Panu Bogu, cała 
oddawała się modlitwom i innym 
uczynkom, a tłumiąc światową py-
chę, pokornie przyjęła ciężar (służe-
nia). Albowiem często się zdarzało, 
że gdy w nocy trwała w modlitwie tak 
bardzo, że ciało jej upadało ze zmę-
czenia, pan Koloman, który przy niej 
czuwał i widział jej zmęczenie na mo-
dlitwie, wnet zdjęty litością, głosem 
współczującym szczerze prosił ją, 
mówiąc: Przyjaciółko moja, wystar-
czy ci już tych trudów dokonanych dla 
Pana Boga; przestań już, żebyś zmę-
czona trudem nie popadła w chorobę.

Warto zauważyć jeszcze inny 
wyraz jej miłości do Boga, któremu 
poświęciła się nie tylko wewnętrz-
nie przez czystość umysłu, szczerość 
wiary, ale także osiągnąwszy czy-
stość, wyraźniej służyła Bogu w ze-
wnętrznym ubiorze. W wiosennym 
kwiecie wieku używała ubioru wdo-

wiego i nieozdobnego (...). Mówią też 
o niej, że kiedy z powodu zbytniego 
nasilenia modlitw była nadmier-
nie zmęczona, oto doszedł do niej, 
czuwającej i odpoczywającej, głos z 
nieba, mówiący: Consummatum est 
– Wykonało się. Można te słowa zin-
terpretować w ten sposób, że Pan 
Bóg przyjął ofiarę Jej życia i sprawił, 
że całkowicie umarła dla świata. 

Po śmierci męża, błogosławiona 
Salomea mogła się już całkowicie 
oddać na służbę Chrystusowi. Pierw-
szy żywotopisarz bł. Salomei, fran-
ciszkański teolog, pisze: Po śmierci 
króla Kolomana, święta Salomea ma-
jąc na uwadze ślub czystości, wróci-
ła do ojczyzny, podczas gdy rządził 
biskup krakowski Prandota, który po 
przyjęciu jej przez brata Rajmunda, 
do zakonu świętej Klary, pod regu-
łę świętego Franciszka, poświęcił ją 
przez nałożenie welonu na znak dzie-
wictwa. Miało to miejsce w Sando-
mierzu, w Zielone Święta roku 1245.

Wstąpienie bł. Salomei do zako-
nu św. Klary, było równoznaczne z 
założeniem klasztoru Ubogich Pań 
i wymagało odpowiednich przygo-
towań. Wprawdzie bł. Salomea nie 
miała jeszcze gotowego konwentu, 
ale przed wstąpieniem do zakonu 
musiała mieć już pierwszą wspólnotę 
zakonną sióstr sprowadzonych z Pra-
gi Czeskiej od św. Agnieszki. Pierw-
szy dom klasztorny bł. Salomei i jej 
pierwszych sióstr w Sandomierzu był 
tymczasowy, zapewne gdzieś w ob-
rębie zamku książęcego. Natomiast 
na konwent stały, został przewidzia-
ny nie Sandomierz, ale Zawichost. W 
roku 1255 utworzono przy konwen-

cie w Zawichoście szpital pod we-
zwaniem św. Franciszka dla ubogich 
i chorych, któremu Bolesław Wsty-
dliwy przekazał odpowiednie uposa-
żenie. Dobra te miały służyć utrzy-
maniu placówki charytatywnej oraz 
wspomagały materialnie klasztor. 
W Zawichoście klaryski nie czuły się 
bezpiecznie. Miasto było narażone 
na najazdy litewskie, ruskie i tatar-
skie. Wobec tego bł. Salomea, pomy-
ślała o innym miejscu na klasztor, 
bardziej zacisznym, mniej dostęp-
nym, oddalonym od zgiełku świa-
towego i dającym też większe bez-
pieczeństwo. 2 marca 1257 roku w 
Korczynie, Bolesław Wstydliwy wy-
stawił dokument fundacyjny klasz-
toru klarysek, w Skale koło Krako-
wa, za zgodą biskupa krakowskiego 
Prandoty. Zatwierdził tę zmianę 
papież Aleksander IV w 1260 roku. 
Początkowo jedynie część konwen-
tu przeniosła się do Skały a reszta 
pozostała w Zawichoście, czego do-
wodzą wystawione akta z lat 1259 i 
1262. Bł. Salomea wybudowała tam 
szpital dla ubogich, podobnie jak 
w Zawichoście, mały kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej oraz ubo-
gi klasztor. Prócz fundacji klasztoru 
klarysek zdołała w roku 1265 po-
zyskać odpust dla odwiedzających 
przyklasztorny kościół Panny Marii 
w Skale. 

W roku 1268 bł. Salomea zaczęła 
coraz częściej zapadać na zdrowiu 
i 30 sierpnia kazała spisać swoją 

Droga do spełnienia
 głębokiego pragnienia serca

Choroba i szczęśliwa śmierć 
Błogosławionej Salomei

Sandomierskie klaryski w ogrodzie...
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ostatnią wolę. Oryginał testamentu 
bł. Salomei szczęśliwie zachował się w 
klasztorze sióstr klarysek w Krakowie. 
Wyraziła w nim troskę o dobro ducho-
we sióstr, o piękno liturgii w konwen-
cie i zabezpieczenie ksiąg liturgicz-
nych oraz innych sprzętów służących 
do uświetnienia liturgii, jak również 
do nauki i studium. 

W źródłach historycznych nie ma 
zgodności co do dnia śmierci Błogo-
sławionej. Dzisiaj, po krytycznym po-
równaniu Źródeł historycznych uwa-
ża się 10 listopada za datę Jej śmierci, 
była to sobota. Warto w tym miejscu 

przytoczyć kilka faktów, które są za-
notowane w Jej pierwszym Żywocie: 
We czwartek przed swą śmiercią, ze-
brawszy wszystkie siostry, skierowa-
ła do nich zachętę, przedkładając im 
to, co powinny czynić, a czego unikać, 
mówiąc: Siostry moje kochane! Za-
chowujcie pokój w Panu i kochajcie 
się nawzajem, pielęgnując czystość, 
bez oskarżania, bez szemrania; i tak 
dostąpicie nagrody Pana i szczęścia 
wiecznego; jeśli jednak uczynicie co 
innego, spotkają was liczne utrapie-
nia. W tymże dniu jej śmierci pewna 
siostra stała przy niej, patrząc na jej 

twarz, a widząc, że się uśmiecha, rze-
kła do niej: Pani moja, czy coś widzisz, 
że wydajesz się radować? Salomea 
rzekła: Widzę Panią moją, błogosła-
wioną Dziewicę, matkę Pana mojego, 
stojącą przy mnie; dlatego okazuję 
się radosna i uśmiechnięta. Zaś o tej 
godzinie, w której umierała święta 
Salomea, ówczesna ksieni - siostra 
Agnieszka, siedziała razem z innymi 
siostrami, oczekując szczęsnego jej 
zgonu, i podczas gdy wydała ostatnie 
tchnienie, wszystkie trzy zobaczyły 
jakby małą gwiazdę wychodzącą z ust 
(umierającej). 

Salomea zmarła w opinii świę-
tości. Zaraz po jej śmierci działy się 
cuda za jej przyczyną, licznie opisane 
w Żywocie: I w dniu, w którym umarła, 
kiedy siostry otaczały jej ciało, jedna 
młoda siostra, która już od długie-
go czasu nie widziała na oczy, jakby 
ukradkiem wsunęła się między sio-
stry, rzuciła się do stóp błogosławio-
nej Salomei; wzięła płótno, którym 
była okryta, potarła o jej nogi i przy-
łożyła do oczu; natychmiast odzyska-
ła wzrok. Rzecz dziwna, ponieważ ta 
dziewczyna, która od długiego czasu 
nie mogła widzieć, zaraz wziąwszy 
psałterz, zaczęła go odmawiać razem 
z innymi siostrami, tak jakby nigdy nie 
miała (w tym) przeszkody.

Bł. Salomea żyła jako klaryska 23 
lata i dała świadectwo intensywnej, 
choć cichej pokuty oraz głębokiego 
nabożeństwa do Maryi Dziewicy. Zo-

Śmierć Salomei, obraz autorstwa Józefa Furdyny. 

Siostra Faustyna podczas pracy...
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stała pochowana na miejscu w Skale, 
skąd w maju 1269 roku Jej ciało prze-
niesiono do klasztoru franciszkanów 
w Krakowie. 

W 1673 r. papież Klemens X za-
twierdził jej kult.

Czasy, w których dane było Jej żyć 
wpisały się w dzieje naszej Ojczyzny 
jako lata ciągłych wojen i rywalizacji 
książąt dzielnicowych o maksymal-
nie największy obszar sprawowania 
przez nich władzy. Bł. Salomea, mając 
bierny udział w umacnianiu panowa-
nia swego ojca, została postawiona 
w niezwykle trudnej sytuacji – wybo-
ru posłuszeństwa dla dobra kraju, za 
cenę własnego szczęścia, jakim miało 
być całkowite i bez zastrzeżeń odda-
nie się służbie Bożej w życiu zakon-
nym. Widzimy więc tutaj przejaw Jej 
miłości do Ojczyzny. Jej wstawiennic-
twu przypisywane jest również zwy-
cięstwo wojsk koronnych i litewskich 
pod dowództwem Jana Sobieskiego 
nad wojskami tureckimi w bitwie pod 
Chocimiem 11 listopada 1673. 

Jako myśl przewodnia poprzez 
wszystkie lata jej życia przewija się 
umiłowanie cnoty czystości. Od zło-
żonego we wczesnej młodości ślubu 
czystości, poprzez dziewicze małżeń-
stwo z Kolomanem, w stanie wdowim 
i w wymarzonym od dzieciństwa Za-
konie. Może być tutaj wzorem i przy-
kładem umiłowania i zachowania tej 

Idąc za Panem...

„Święci nie przemijają. 
Święci żyją świętymi 
i pragną świętości”

Czego Błogosławiona Salomea 
chce nas nauczyć dzisiaj?

cnoty w sposób właściwy każdemu 
stanowi.

O jej głębokiej i żywej wierze 
świadczą opisane wyżej jej działania 
podejmowane wspólnie z Koloma-
nem w celu ugruntowania wiary ka-
tolickiej na powierzonych ich opiece 
terenach, jak również umiłowanie li-
turgii i modlitwy.

Fundowane przez nią z pomocą 
brata Bolesława szpitale, ukazują jej 
miłosierną troskę o ubogich i cierpią-
cych.

Tak więc jako dziecko, dziewicza 
małżonka, wdowa i wreszcie klaryska 
wybierała zawsze heroiczną uległość 
wobec planów Bożych pozwalając się 
Mu prowadzić na szczyty świętości.

W jaki sposób tworzyć takie śro-
dowiska, które sprzyjałyby świętości i 
dążeniu do niej? Posłuchajmy rady św. 
Jana Pawła II zawartej w słowach Jego 
homilii, wygłoszonej podczas kanoniza-
cji św. Kingi w Starym Sączu: (...) wszyscy 
święci i błogosławieni XIII wieku dają od-
powiedź: potrzeba świadectwa. Potrze-
ba odwagi, aby nie stawiać pod korcem 
światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, 
aby w sercach ludzi wierzących zagościło 
to pragnienie świętości, które kształtuje 
nie tylko prywatne życie, ale wpływa na 
kształt całych społeczności.

Bł. Wincenty Kadłubek, bł. Męczen-
nicy sandomierscy– Sadok i Towarzysze, 

bł. Salomea Piastówna, bł. ks. Antoni 
Rewera i Słudzy Boży z naszej diecezji to 
tylko niektóre przykłady całych „zastę-
pów” ludzi świętych, którzy na danym 
odcinku historii, w którym postawił ich 
Bóg, potrafili zwykłą codzienność swo-
jego życia opromienić blaskiem miłości 
Boga i dzięki temu uczynić ją zachwyca-
jącą i pociągającą dla bliźnich.

Prośmy także i my Bł. Salomeę 
„Główną Bohaterkę” dzisiejszego roz-
ważania:
„Dziwną Boga miłością w dziecięctwie 

przejęta, uproś i nam tę miłość Salomeo 
święta”

(z Godzinek do Bł. Salomei)

sandomierskie klaryski
Klasztor Sióstr Klarysek  pw . Niepokalanego 
Poczęcia NM Panny
Pl. Św. Wojciecha 5; 27-600 Sandomierz
e-mail:klaryski@sandomierz.opoka.org.pl

Wykorzystane w opracowaniu fragmenty naj-
starszego Żywota bł. Salomei oraz dostępnych 
współczesnych opracowań jej życia  
zaznaczono kursywą.

Na modlitwie.
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Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie. 

Drogą prawdy prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja,

 spojrzyj na mnie. 
Z Jezusem błogosław mnie!

Od wszelkiego zła, 
Od wszelkiego złudzenia, 

Od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie! 

Amen.

„…wierzę w świętych obcowanie…”

Trwa miesiąc listopad. Rozpoczął się jednym z najbardziej radosnych dni w roku – Uroczystością Wszystkich Świę-
tych. Wielu z nas zastanawia się, jacy byli święci, jak żyli, co robili. Jak kochali Boga, ludzi i siebie samych, skoro 
dziś modlimy się za ich wstawiennictwem? No, właśnie… Czy rzeczywiście możemy liczyć na ich pomoc? Czy jeste-
śmy dla nich ważni? Czy pomagają nam w drodze do Nieba, byśmy mogli razem na wieki wychwalać Boga, który jest 
Miłością? W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej zjednoczeni z 
Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości, nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując 
Mu zasługi, które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich przeto 
troska braterska wspomaga wydatnie słabość naszą” (Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 49) (KKK 
956). Możemy zatem liczyć na ich pomoc i wstawiennictwo. Warto  przyjaźnić się ze Świętymi. 

Moja przyjaźń ze św. 
Miriam od Jezusa Ukrzy-
żowanego zaczęła się bar-
dzo dziwnie. Otrzymałam 
od jednej z moich współ-
sióstr książkę pt. „Ma-
riam - Święta Palestynka”. 
Wzięłam ją do ręki, prze-
czytałam krótką biografię 
z tyłu książki i pomyśla-
łam: Nie będę czytać. Przy 
najbliższej okazji komuś 
ją ofiarowałam. Minęło 
kilka tygodni. Zadzwonił 
do mnie mój kierownik 
duchowy i powiedział mi, 
że czyta dobrą książkę, 
którą również powinnam 
przeczytać. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy wrę-
czył mi tę samą książkę, 
z której wcześniej zrezy-
gnowałam. No dobrze – 
pomyślałam. Jak trzeba, 
to trzeba. Bez większego 
entuzjazmu zaczęłam 
czytać. Przeczytałam kil-
ka stron i… zadzwoniłam 
do mojego kierownika, 
informując go, że nie dam 
rady przeczytać, ponie-
waż mam za małą wiarę… 
Usłyszałam w telefonie: 
„Błogosławię Ci na czas czytania”. 
Odłożyłam książkę na półkę. Minęło 
kilka tygodni… Po Mszy wieczornej 
przyszła do mnie znajoma i z ogrom-
ną fascynacją zaczęła opowiadać o … 
św. Miriam. Nie – powiedziałam – to 
się musi skończyć. To niemożliwe, 
żeby święta Mała Arabka zabiegała 
o przyjaźń ze mną. Do tej pory, to ja 
wybierałam sobie świętych i prosi-
łam o pomoc. Minęło kilka kolejnych 
tygodni… Znajomy Ksiądz poleciał do 
Ziemi Świętej. Po powrocie przyjechał 

podzielić się wrażeniami z pobytu 
w ziemskiej Ojczyźnie Pana Jezu-
sa i przywiózł jako prezent obrazek 
Małej Arabki. Zrozumiałam, że nie 
mogę odrzucić takiego zaproszenia 
do przyjaźni. To byłaby już zuchwa-
łość. Nie ma w życiu przypadków... 
Pomodliłam się nowenną za wsta-
wiennictwem św. Miriam, a później 
było już tylko lepiej. Gdzie tylko mo-
głam dzieliłam się z innymi Jej ży-
ciem. Otrzymywałam książki o świę-
tej Palestynce, choć ofiarodawcy nie 

słyszeli o całej tej historii. Ileż 
radości zagościło w moim ser-
cu, gdy otrzymałam maleńki 
fragment Jej habitu przywie-
ziony z klasztoru w Betlejem. 

Doświadczyłam i doświad-
czam na co dzień Jej wsta-
wiennictwa. Od każdego z 
„moich” świętych uczę się 
czegoś innego: od św. Fran-
ciszka, św. Faustyny, od św. 
O. Pio, od św. Charbela, od św. 
Jana Pawła II, od bł. Ojca Zało-
życiela – ks. Antoniego Rewe-
ry… Od Małej Arabki uczę się 
otwarcia na Ducha Świętego 
i bycia „małym Nic”, bo tak o 
sobie mówiła. Wierzę, że kiedy 
moje oczy po raz ostatni ujrzą 
światło ziemi i przyjdzie sio-
stra śmierć, mój Oblubieniec 
przyjdzie w chwale razem z 
Maryją, Aniołami i świętymi, 
by mnie zaprowadzić przed 
tron Ojca w Niebie. Wierzę, że 
kiedyś w Niebie wszyscy ra-
zem będziemy uwielbiać Boga 
i cieszyć się sobą nawzajem. 
Wierzę w świętych obcowa-
nie. A dzisiaj ze św. Miriam po-
wtarzam słowa modlitwy:

s. Adriana Maciejska

Św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego
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Naród, który nie czci swoich boha-
terów, sam sobie krzywdę wielką wy-
rządza, bo pozbawia się swej chwały 
wobec innych narodów. Podobnież, gdy 
się nie troszczy o uczczenie swoich bo-
haterów wiary, synów i córek świąto-
bliwych, którzy dlań wielkie położyli 
zasługi. Przeciwnie ich blask dzięki 
orzeczeniu Stolicy Świętej przydaje 
chwały Kościołowi i Ojczyźnie.

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 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
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Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 

swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 
ks. Piotra Skargi


