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Uroczystości jubileuszowe 
150. rocznicy Urodzin 

bł. ks. Antoniego Rewery

Wszystkich zgromadzonych na Sympozjum powitała m. Klara Radczak, a obradom przewod-
niczyła Wikaria generalna, s. Victoria Kwiatkowska.

Uczestnicy Sympozjum o Bł. Antonim Rewerze.

W 150-te Urodziny bł. Antonie-
go, 6 stycznia 2019 roku, w kaplicy 
Domu generalnego Zgromadzenia 
Córek św. Franciszka Serafickiego, 
była sprawowana uroczysta Msza 
św. w intencji dziękczynnej za osobę 
i dzieło Błogosławionego Ojca Zało-
życiela. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył i homilię wygłosił Ks. 
dr Adam Kopeć, Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Kurii diecezjalnej 
sandomierskiej. We Mszy św. oprócz 
Wspólnoty Sióstr Domu generalnego 
wziął udział cały Zarząd Zgromadze-
nia. Jednakże główne uroczystości ju-
bileuszowe świętowano w sobotę 27 
października 2018 roku w połączeniu 
z upamiętnieniem dziewięćdziesiątej 
rocznicy powstania Zgromadzenia. 

Łącząc w jedną uroczystość oby-
dwie rocznice, Zgromadzenie zorga-
nizowało w Sandomierzu specjalne 
Sympozjum, które rozpoczęło się 
o g. 9.30 w Domu Katolickim, a za-
kończyło koncelebrowaną Mszą św. 
w kościele św. Józefa, gdzie probosz-

czem przez 8 lat, od 1934 roku, aż do 
chwili aresztowania przez gestapo 
(16.03.1942 r.), był bł. Ks. Antoni Re-
wera.

Na program sympozjum złożyły 
się trzy referaty. Pierwszy wygło-
sił ks. prał. dr Waldemar Gałązka, 
emerytowany oficjał Sądu Bisku-
piego w Sandomierzu. Ks. Gałązka 
przybliżył słuchaczom, z właściwą 
sobie werwą oraz znajomością te-
matyki, zaangażowanie ks. Rewery 
w instytucjach kościelnych. Począw-
szy od najważniejszego, którym był 
urząd sędziego kościelnego, omówił 
bodajże wszystkie, liczne zadania 
i urzędy, które piastował Błogo-
sławiony Antoni w Diecezji, Kurii 
diecezjalnej sandomierskiej i Wyż-
szym Seminarium Duchownym oraz 
w Kapitule katedralnej. Ks. Rewera, 
prowadząc duszpasterstwo wśród 
sandomierskich tercjarzy i będąc za 
nich odpowiedzialnym w diecezji, 
był także członkiem krajowej Rady 
Głównej III Zakonu św. Franciszka 
w Krakowie.

Drugi referat, na temat dojrzało-
ści chrześcijańskiej w ujęciu bł. An-
toniego Rewery, wygłosił ks. prof. 
dr hab. Marek Tatar z UKSW w War-
szawy. Ksiądz Profesor świetnie po-
radził sobie z tak rozległą tematyką 
wykazując, jak ks. Rewera ujmował 
dojrzałość ludzką oraz chrześci-
jańską i jakie są środki, by móc ją 
osiągnąć. Zdaniem Prelegenta roz-
ważania ks. Rewery, osadzone moc-
no w dogmatyce i moralności, mają 
wiele cech z mistycyzmu duchowe-
go. Ks. Antoni był tomistą, ale i au-
gustynikiem. W swoich konferen-

W Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019 roku – przypadła 
150. rocznica Urodzin bł. Ks. Antoniego Rewery. Urodził się On bowiem w 
Samborcu, 6 stycznia 1869 roku, jako pierwsze dziecko Rewerów - Wawrzyń-
ca i Rozalii z d. Sapielak. Jak wynika z aktu urodzenia i chrztu, Antoni urodził 
się ok. godz. 1-ej po północy i w tym samym dniu o godz.1-ej po południu 
został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej.
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Uczestnicy Sympozjum o Bł. Antonim Rewerze.
Ks. prał. dr Waldemar Gałązka, emerytowany oficjał Sądu 

Biskupiego w Sandomierzu.

cjach ukierunkowuje nas nie tylko 
na wierne kroczenie Chrystusową 
drogą, ale i „podnosi ku górze”, by 
doświadczyć życia z Bogiem, ale 
i w Bogu. Talent krasomówczy ks. 
prof. Marka i porywający duchowo 
tekst referatu został nagrodzony 
gromkimi brawami. Tekst refera-
tu – z konieczności „w odcinkach” 
– począwszy od obecnego numeru, 
zostanie umieszczony na łamach 
„Rewerzanki”.

Trzeci z kolei referat, poświę-
cony cnotom szczególnym, któ-
re nadał Zgromadzeniu Córek św. 
Franciszka Serafickiego, ks. An-
toni Rewera, jako jego Założyciel, 
przedstawiła, w formie bardzo cie-
kawej prezentacji multimedialnej, 
s. dr Daniela Chwałek CFS - ducho-
wa córka bł. Antoniego, radna ge-
neralna i mistrzyni formacji stałej 
w Zgromadzeniu. Prelegentka, pod-
kreśliła, że oprócz cnót właściwych 
duchowości osób konsekrowanych, 
wypływających ze ślubowanych rad 
ewangelicznych oraz duchowości 
franciszkańskiej, Córki św. Fran-
ciszka Serafickiego żyjąc radyka-

lizmem ewangelicznym, powinny 
cechować się pokorą, prawdomów-
nością i ogromną dobrocią. Do tego 
należy dodać pracowitość i całko-
wite oddanie siebie Bogu w służbie 
Bogu i ludziom. Siostra Prelegentka 
przywołała także osobę Sł. Boże-
go Wincentego Granata oraz jego 
wkład w uzyskanie przez Zgroma-
dzenie w 1959 roku praw diecezjal-
nych.

Na świętowanie jubileuszowej 
uroczystości przybyło do Domu 
katolickiego dość liczne grono za-
proszonych gości: kapłanów, sióstr 
zakonnych i osób świeckich. Od 
początku obecny był J. E. Ks. Bp 
Edward Frankowski. Wspólnotę Có-
rek św. Franciszka Serafickiego re-
prezentował cały Zarząd i Siostry 
ze wszystkich Domów Zgromadze-
nia. Otwarcia sympozjum dokona-
ła, witając wszystkich zgromadzo-
nych, m. Klara Radczak, a obradom 
przewodniczyła Wikaria generalna, 
s. Victoria Kwiatkowska. Na zakoń-
czenie tej części uroczystości, m. 
Klara podziękowała Prelegentom 
oraz uczestnikom sympozjum i za-

prosiła wszystkich do kościoła św. 
Józefa, który dla sióstr franciszka-
nek jest „kościołem bł. Antoniego”, 
na zwieńczającą świętowanie, uro-
czystą Mszę świętą. 

Mszę św. o g. 12.30 w kościele 
św. Józefa, której przewodniczył J. 
E. Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz 
Generalny Konferencji Episkopatu 
Polski, koncelebrowali także: biskup 
sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, 
bp Edward Frankowski i bez mała 
trzydziestu kapłanów, w gronie 
których byli Proboszczowie Sióstr 
z obydwu radomskich placówek 
oraz z Łęcznej. Na początku Mszy 
św. Ks. Bpa Sekretarza Generalne-
go oraz wszystkich zgromadzo-
nych przywitał Ks. Bp Ordynariusz 
wyrażając radość, że we wspólnej 
z siostrami bł. Antoniego Rewery 
modlitwie uczestniczy liczne grono 
kapłanów, sióstr zakonnych z róż-
nych zgromadzeń i także wiernych 
świeckich, zaznaczył jak ważny jest 
fenomen świętości ludzi oddanych 
Bogu. Podkreślił iż potrzeba nam 
wspominać i brać za wzór ludzi 
świętych, którzy bezkompromisowo 
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Przełożona Generalna Klara Radczak, Wikaria Generalna Siostra Victoria Kwiatkowska, 
Siostra Marzena Wągrodzka Ekonomka Generalna i Schola parafialna tzw. Starsza.

J. E. ks. bp Artur Miziński, J. E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, J. E. ks. bp Edward Frankowski.

Siostry podczas Uroczystej Mszy św. w kościele św. Józefa.

idą za Chrystusem i głoszą Ewan-
gelię. Jak dobrze, że w tym świecie 
pełnym niewiadomej i chaosu mamy 
błogosławionych i świętych – mówił 
Ksiądz Biskup Krzysztof.

Ksiądz Biskup Artur wygłosił także 
homilię, w której interesująco przed-
stawił historię Zgromadzenia oraz rys 
biograficzny Ojca Założyciela. Ksiądz 
Biskup, podkreślając piękno kapłań-
skiego posługiwania ks. Rewery, dzię-
kował za równie piękną i potrzebną 
służbę zakonną jego duchowych Có-
rek. Z posługą sióstr Ks. Bp Sekretarz 
spotkał się w Kurii oraz metropolii 
lubelskiej. Kończąc homilię, w nawią-
zaniu do treści Ewangelii z dnia, Ks. 
Bp Artur zapewniał nas, że jeśli nabę-
dziemy umiejętności świętych i bło-
gosławionych, nie musimy się nicze-
go lękać, będziemy bowiem drzewem, 
które wyda owoce. Na zakończenie 
homilii, Ksiądz Biskup złożył siostrom 
życzenia głębokiej wiary, niezachwia-
nej ufności i radosnego naśladowania 
Chrystusa w duchu charyzmatu, jaki 
pozostawił bł. O. Antoni. 

W organizację uroczystości włą-
czyły się wszystkie Domu zgroma-
dzenia i wszystkie też na sympo-
zjum były licznie reprezentowane. 
W kościele oraz także w Domu ka-
tolickim była przygotowana przez 
siostry piękna, stosowna dekoracja, 
przywołująca osobę bł. Antoniego 
oraz świętowane daty, która do-
dawała blasku podjętym rozważa-
niom oraz pomagała w skupieniu 
i modlitwie. Oprawę liturgiczną 
Mszy świętej przygotowała s. Fau-
styna Goś, organistka z kościoła 
św. Józefa, a wspomagała ją w wy-
konaniu śpiewów liturgicznych 
schola parafialna tzw. Starsza. Za 
modlitwę i udział w uroczystości 
podziękowała wszystkim m. Kla-
ra podkreślając, że 90 lat historii 
Zgromadzenia to jeszcze nie w peł-
ni wiekowe dzieje, ale organizując 
tę jubileuszową uroczystość, Zgro-
madzenie pragnęło przypomnieć 
Osobę i Dzieło bł. Ks. Rewery, po-
dziękować Bogu i ludziom za życz-
liwość i wszelkie dobro i prosić 
o błogosławieństwo Boże na dalsze 
lata służby sióstr „Bogu w bliźnich” 
oraz o dar nowych powołań, by cha-
ryzmat bł. Antoniego mógł być na-
dal owocnie realizowany. 

M. Klara Radczak
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Referat na temat dojrzałości chrześcijańskiej w ujęciu bł. Antoniego Rewery, wygłosił  
ks. prof. dr hab. Marek Tatar z UKSW w Warszawy.

DOSKONAŁOŚĆ 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

ŻYCIA 
według bł. Antoniego Rewery

WPROWADZENIE
Dnia 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, 

którego obecnie także czcimy jako świętego, beatyfiko-
wał 108 męczenników z okresu drugiej wojny światowej. 
Fakt ten nabiera nowego światła w kontekście Adhorta-
cji apostolskiej Gaudete et exultate papieża Franciszka, 
która wprost dotyka zagadnienia powołania do święto-

Świętość istotą 
i celem życia chrześcijanina

Właściwe zrozumienie procesu 
dojrzewania człowieka do świętości, 
której istotą jest zjednoczenie z Bo-
giem, domaga się przede wszystkim 
nakreślenia czym ona jest, w jaki 
sposób świadek – męczennik bł. A. 
Rewera ją rozumiał. Jest to zasad-
niczy przedmiot badawczy w pracy 
nad jego bogatą spuścizną. W kon-
ferencji do alumnów stwierdza: 
„Świętość, czyli doskonałość du-
chowa polega na doskonałym zjed-
noczeniu się z Bogiem przez mi-
łość i przyjaźń z Nim. Kto szczerze 
i prawdziwie miłuje, ten rad słucha, 
ten Go naśladuje, ten z Nim stanowi 
jedno serce i jedną duszę. Otóż kto 
Pana Boga szczerym sercem miłuje, 
ten słucha Jego świętej woli, ten Go 
naśladuje, tego myśl każda, uczu-

ści w świecie współczesnym. W ten sposób zauważamy, 
że świętość rozpoznawana od początku istnienia Kościo-
ła posiada organiczny związek z historią człowieka oraz 
świata, jego kulturą i realną sytuacją. W przytoczonej Ad-
hortacji papież stwierdza: „Świętość jest najpiękniejszym 
obliczem Kościoła” (GE 9), a nieco dalej odnosi tę wartość 
do życia każdego chrześcijanina: „…każdy chrześcijanin, 
na tyle, na ile się uświęca, staje się bardziej owocny dla 
świata” (GE 33). W tym kontekście należy odczytać ży-
cie i męczeństwo bł. A. Rewery, który określany jest jako 
„męczennik za prawdę”, a także w wielu publikacjach jako 
„sandomierski Maksymilian”. 150. rocznica urodzin tego 
niezwykłego świadka skłania nas do refleksji nad jego 
myślą dotyczącą dojrzewania chrześcijanina do radykal-
nej odpowiedzi na to zasadnicze powołanie. Tym bardziej 
w dobie ponowoczesnego sekularyzmu, a wręcz bez-
względnego ataku na sacrum, przywołanie takich świad-
ków wiary jest nie tylko konieczne, ale wręcz fundamen-
talne. Z tej refleksji warto odwołać się do słów Benedykta 
XVI w Auschwitz: „Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu! 
Ciągle powraca jedno: Gdzie był Bóg w tamtych dniach? 
Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie znisz-
czenie, na ten tryumf zła?”. Odpowiada następca św. Jana 
Pawła II słowami Psalmu 44,20.23.27. Jako odpowiedź po-
jawia się także pytanie: Gdzie był wtedy człowiek? Życie, 
świadectwo i dorobek pisarski, jaki pozostawił po sobie 
ks. Rewera, pozwalają postawić pytanie o koncepcję życia 
duchowego jaką proponował chrześcijaninowi.

Ks. Antoni Rewera
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cie każde, słowo, ruch każdy, każde 
uderzenie serca, wszystkie skłonno-
ści woli, krok każdy tak się dopaso-
wuje do woli Bożej, do Serca Bożego, 
do działania Bożego, iż stanowi nie-
jako jedno z Bogiem i spełnia piękne 
one słowa: «Bądźcie doskonali jako 
Ojciec wasz niebieski doskonałym 
jest» (Mt 5,48)”. Analizując to okre-
ślenie zauważamy, że odzwierciedla 
ono nie tylko zasadnicze elementy, 
które pojawiają się w teologii, ale 
przede wszystkim wskazuje na samą 
istotę, czyli miłość i zjednoczenie 
wolitywne. Oznacza to poznawanie 
woli Boga, którego nie można za-
węzić do poziomu intelektualnego 
oraz posłuszeństwo, będące nieja-
ko konsekwencją. Jak zauważamy, 
jest to proces, który urzeczywist-
nia się w chrześcijaninie na funda-
mencie miłości, która jest: „...rzeczą 
nieodzowną, konieczną, bo bez niej 
nie można osiągnąć szczęśliwości 
wiekuistej w ojczyźnie niebieskiej”. 
Innymi słowy - dynamika rozwoju 
uświęcającego jest jednoznaczna 
z intensyfikacją miłości i dlatego 
świętość jest „koroną doskonałej 
miłości Pana Boga i ludzi”. 

Realizacja drogi uświęcającej 
posiada, w ujęciu sandomierskie-
go męczennika, charakter wybitnie 
chrystocentryczno-chrystoformiza-
cyjny, ponieważ jest „wiernym pój-
ściem za Chrystusem i współdzia-
łaniem z Nim”, aż do ostatecznego 
zjednoczenia eschatologicznego, 
które będzie bezpośrednim widze-
niem Go „twarzą w twarz” i jest 
konsekwencją ziemskiego życia. Za-
uważamy zatem, że w doświadcze-
niu ziemskim rozwój miłości doko-
nuje się na drodze upodobnienia do 
Mistrza. Uzasadniając tę prawdę od-
wołuje się do słów Chrystusa opisu-
jących „skarb ukryty w polu”, który 
domaga się „sprzedania wszystkie-
go co człowiek ma” (por. Mt 13, 44). 
Świętość z tego względu nie zawęża 
się do ziemskiego życia, ponieważ 
jest w swojej istocie nieograniczona 
i znajduje spełnienie tylko w Bogu – 
Miłości. 

W sposób organiczny, według ks. 
A. Rewety, świętość, która jest roz-
wojem miłości, łączy się z czystością 
doskonałą, będącą odbiciem abso-
lutnej czystości Boga. Należy przez 
to rozumieć odrzucenie wszystkie-

go co sprzeciwia 
się miłości Boga 
i jednocześnie za-
nieczyszcza czło-
wieka. Ta prawda 
wyjaśnia tezę, iż 
świętość nale-
ży rozumieć jako 
proces. Natura 
i usposobienie 
człowieka odsła-
nia jego ἀπόφασις 
apophasis czyli 
słabość, kruchość 
i małość, ale 
w jedności z Bo-
giem dokonuje się 
proces oczyszcze-
nia odsłaniający 
jednocześnie jego 
κατάφασις kata-
phasis czyli wiel-
kość.

M ó w i ą c 
o świętości, bł. 
A. Rewera wska-
zuje na konkret-
ne korzyści, jakie 
z niej wynikają. 
W sposób nie-
zwykle konkretny 
odsłania i prezen-
tuje owoce, które 
wynikają z „praw-
dziwej świętości”. 
W tym stwierdze-
niu zawiera się 
także zastrzeżenie, że może istnieć 
nieprawdziwa tzn. nieautentyczna 
świętość, czyli w konsekwencji to 
nie jest świętość, a raczej jej pozo-
ry. Spośród owoców na pierwszym 
miejscu znajduje się sama istota 
świętości, czyli uczestnictwo w ży-
ciu Trójjedynego Boga. W zjedno-
czeniu z Nim człowiek nie pozostaje 
niejako na zewnątrz, ale, jak to rów-
nież wynika z relacji klasycznych 
mistyków hiszpańskich (św. Jan od 
Krzyża, św. Teresa z Avila), to życie 
samą miłością, która jest naturą re-
lacji wewnątrztrynitarnych. Można 
zatem stwierdzić, że według bł. An-
toniego – teologa i absolwenta Aka-
demii Duchownej w Petersburgu 
(ukończył ją 18 czerwca 1893), to nie 
życie „z Bogiem”, ale życie „w Bogu”.

Trynitarny charakter świętości, 
który odsłania jej komunikacyjno-
-komunijny charakter wskazuje na 

specyficzne communio Kościoła, 
a mianowicie chrześcijanin zostaje 
zaproszony, włączony w życie anio-
łów, świętych i błogosławionych. Ta 
jedność urzeczywistnia się nie tylko 
w perspektywie eschatologicznej, 
ale communio sanctorum jest obec-
ne i doświadczalne w życiu chrześci-
janina już w doczesności. 

Następnym „owocem” świętości 
jest „oświecenie i skarby duchowe” 
chrześcijanina. Należy przez nie ro-
zumieć usprawnienie człowieka do 
poznawania Boga i obdarowanie da-
rami nadprzyrodzonymi. To akcent 
wybitnie tomistyczny. Poprzez ła-
skę natura człowieka zostaje „pod-
niesiona’” oraz „usprawniona”.

Błogosławiony ks. A. Rewera 
wskazuje na kolejny owoc rozwo-
ju świętości w życiu chrześcijani-
na i jest nim porządkowanie życia 
człowieka. Nieporządek to efekt 

Ks. Antoni Rewera
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„Święty jest owym cudownym kwiatem, który wytwarzają 
wspólnymi siłami wszechmoc Boża, łaska Jezusowa, dobroć Maryi, 
troskliwość Kościoła i hard woli ludzkiej”

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

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. 

Jak często mówił bł. Antoni Rewera: „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, ufno-

ści w Boga, walki o święte ideały i do wytrwania w służbie Bożej”.

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem 
błogosławionego Antoniego Rewery, 

proszony jest o powiadomienie:
Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego

 ul. Leszka Czarnego 9, 27-600 Sandomierz

grzechu pierworodnego, a także 
grzechów uczynkowych. Dążenie 
do zjednoczenia z Bogiem pozwa-
la człowiekowi odkrywać prawdę 
o sobie i w ten sposób podejmuje 
on pracę nad sobą. Mówimy wów-
czas o oczyszczeniu czynnym, ale 
nie posiada ono charakteru jedy-
nego oraz ostatecznego i dlatego 
w radykalnym rozwoju koniecz-
ne jest także oczyszczenie bierne, 
w którym Bóg sam przygotowuje 
człowieka do zjednoczenia ze sobą. 
Niezwykle istotne jest zastrzeżenie, 
które odnajdujemy w jednym z jego 
rękopisów, gdzie stwierdza: „...daje 
nam nawet pewne panowanie nad 
Sercem Wszechmogącego, który ni-
czego nie odmawia naszym modli-
twom”.

Równie istotną dla chrześcijani-
na jest korzyść jaką jest „oświece-
nie” oraz „skarby duchowe”. Skoro 
dynamika rozwoju świętości jest 
miłosnym dialogiem pomiędzy nie-
skończoną miłością Boga ukierun-
kowaną na człowieka, a miłością 
człowieka, która potrzebuje oczysz-
czenia, to odsłania się w ten sposób 
prawda o pragnieniu człowieka. Nic 
nie może zaspokoić najgłębszego 
pragnienia człowieka. Mamy tu do 
czynienia z pewnym echem naucza-
nia św. Augustyna. Jak twierdzi o. M. 
Zawada właściwie mamy do czynie-
nia z dialogiem pragnień, podobnie 
jak dzieje się to w dialogu miło-
snym. Jest to spotkanie desiderium 
Dei – pragnienie Boga skierowane ku 
człowiekowi oraz desiderium Deum 
– pragnienie Boga w człowieku. Jak 
twierdzi Ks. A. Rewera, człowiek nie 
spełnia się w życiu doczesnym i na-
turalnym. W człowieku istnieje „nie-
ustanna tęsknota” doświadczania 
Miłości, Prawdy oraz Piękna w całej 
ich Pełni. 

Konkludując Błogosławiony pró-
buje nakreślić pewną syntezę świę-
tości w człowieku, którego określa 
się mianem „święty”. To uosobienie 
pełni, piękna, wspaniałości życia 
nadprzyrodzonego oraz doskonało-
ści ewangelicznej. To człowiek, któ-
ry jest „owocem Wszechmocy Bożej, 
łaski Jezusa Chrystusa. Dobroci Ma-
ryi, pośrednictwa Kościoła oraz jego 
osobistej pracy nad sobą”.

Ks. prof. UKSW 
dr hab. Marek Tatar – Warszawa
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Bohater z Samborca

Kim był ksiądz Antoni Rewera? 
Przedstawię Wam naszego bohatera.

Jego historia jest niesamowita, a jego droga miłością i cierpieniem okryta. 
W 1869 roku wszystko się zaczyna, gdy Rozalia w Samborcu rodzi syna,

 który w 1893 roku przyjął kapłańskie święcenia i na temat wiary miał wiele do powiedzenia. 
Świętego Franciszka bardzo umiłował i chętnie do woli Bożej się stosował. 

W 1928 roku Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka założył, 
a w 1933 roku nowicjat dla młodych dziewczyn otworzył.

Cieszył się sławą dobrego spowiednika, ratując przy tym niejednego grzesznika.
 Troszczył się, ubogim pomagał i najwięcej od siebie wymagał. 

Parafianie mieli zaufanie do niego, więc nie mógł wydać żadnego. 
Aresztowany i torturowany za prawdomówność został, ale wierny Bogu i prawdzie pozostał. 

Pomagał więźniom z wielką chęcią, a w 1942 roku zginął męczeńską śmiercią. 
W 1999 roku za prawdę i męczeństwo beatyfikowany, jako błogosławiony patron nam dany. 

Módlmy się za jego przyczyną do Boga, a ominie nas wszelka trwoga.

Ewelina Adamczyk
absolwentka psychologii KUL

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Samborcu, w krórym został ochrzczony bł. ks. Antoni Rewera.


