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Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 

na wszystkie sprawy 
pod niebem. (Koh 3, 1) 
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Czas cierpienia.

 Czy zastanawialiśmy się kiedyś jakie było pierwsze kaza-
nie wygłoszone przez Pana Jezusa? Otóż dotyczyło czasu i na-
wrócenia: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże – na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kiedy bł. ks. Antoni Rewera 
głosił rekolekcje dla pierwszej wspólnoty sióstr, też zaczynał od 
nauki o czasie. Każdy z nas częściej lub rzadziej myśli o opływają-
cym czasie. Myślimy o tym zwłaszcza wtedy, kiedy uświadamia-
my sobie, że mamy go coraz mniej.

Być może wielu z nas chciałoby czas 
zatrzymać lub może nawet cofnąć czas, 
ale tego nie da się zrobić. On po prostu 
płynie nieubłagalnie odmierzany przez 
zegary. Gdyby nawet kiedyś ktoś znisz-
czył wszystkie zegary na świecie czas 
wcale nie przestałby płynąć. Odmie-
rzałyby go wschody i zachody słoń-
ca, pełnie i nowie księżyca ale przede 
wszystkim nasze starzejące się ciała. 
O upływie czasu nie decydują tykające 
zegary, ale płynie on wtedy, kiedy co-
kolwiek się zmienia, rośnie, starzeje, 
itp. Tak nauczał o czasie wielki teolog 
i filozof starożytny św. Augustyn w 
swoich Wyznaniach: czas nie jest ja-
kimś „niebiańskim zegarem”, to my po 
prostu wszystkie zmiany, jakie zacho-
dzą na świecie nazywamy „czasem”.  

Niejednokrotnie próbujemy sobie 
wyobrazić, że czas płynie wiecznie, to 
znaczy Bóg, aniołowie, diabły i dusze 
ludzkie po śmierci będą żyć zawsze. 
Wyobrażamy sobie, że w niebie będą 
płynęły kolejne godziny, dni i lata i 
tak bez końca. Wtedy zaczynamy się 
zastanawiać, czy wieczność – nawet 
spędzona w niebie – nie znudzi się 

Rozważanie 
o czasie
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Powrót syna marnotrawnego – ostatni 
obraz Rembrandta namalowany pod koniec 

jego życia.

Czas potwierdzenia mojego - TAK.
człowiekowi. Ale w tym miejscu nasze 
myślenie chyba nie jest dobre. Prze-
cież ciekawostką, jaką można powie-
dzieć o czasie jest to, że płynie on raz 
wolniej a raz szybciej. Szybko ubywa 
czasu jeśli się śpieszymy, zajmujemy 
czymś ważnym, lub goni nas jakiś ter-
min. Równie szybko upływa czas kie-
dy człowiek jest szczęśliwy. Z drugiej 
strony kiedy człowiek jest sam, kiedy 
cierpi, smuci się czy martwi czas wle-
cze się bardzo wolno. Zatem niebo 
jest tak radosne, że wieczność staje 
się tam chwilą. Piekło z drugiej stro-
ny jest tak złe i marne, że w nim jedna 
chwila staje się wiecznością. 

Zastanawiając się nad upływem 
czasu trzeba pomyśleć ile nam go 
zostało, a ile już przeleciało go nam 
przez palce. Psalm 90, napisany wie-
le wieków przed Chrystusem, mówi: 
„Miarą naszego życia jest lat siedem-
dziesiąt – osiemdziesiąt gdy jesteśmy 
mocni, a większość z nich to trud i 
marność, bo szybko mijają, my zaś 
odlatujemy”. Dzisiaj medycyna posu-
nęła się naprzód. Poza jakimiś nagły-
mi wypadkami i przypadkami ciężkich 
chorób ludzie spokojnie dożywają 
osiemdziesiątki, a nawet żyją o wiele 
dłużej. Nie łudźmy się jednak, bo sto 
dwadzieścia lat życia to nieprzekra-
czalna nawet dla najlepszej medycyny, 
fizyczna granica życia naszych orga-
nów. Teraz każde niezdrowe jedzenie, 
każde niepotrzebne nerwy, każdy pa-
pieros i każdy kieliszek od tej granicz-
nej liczby stopniowo nam odejmują. Z 
tego czasu, który nam zostaje, jeszcze 
spory kawałek musimy poświęcić na 
sen, pracę i inne konieczne zajęcia. 
Tadeusz Kotarbiński – polski filozof 
– w swoim Traktacie o dobrej robocie 

twierdził, że dobrze wykorzystany 
czas to poświęcanie ośmiu godzin na 
dobę na sen, ośmiu na pracę a ośmiu 
na pozostałe swoje zajęcia, w tym od-
poczynek. Przecież odpoczynek nie 
powinien być biernym leżeniem na 
kanapie. Dobry odpoczynek jest po 
prostu zamianą rutynowych zajęć na 
inne. Po odliczeniu czasu na sen, na 
konieczne zajęcia a także tego bez-
produktywnego czasu spędzonego 
np. w kolejkach albo na lenistwie, na-
prawdę niewiele czasu nam zostaje. 
Tomasz Mann w swojej książce Cza-
rodziejska góra napisał, że kiedy czło-
wiek bezczynnie traci czas, wtedy po-
szczególne minuty i godziny wloką się 
niesamowicie, ale za to miesiące i lata 
mijają jak z bicza strzelił. 

Bardzo łatwo jest roztrwonić swój 
czas, tak jak syn marnotrawny roztrwo-
nił majątek dany mu przez Ojca. Słusz-
nie mówi się, że „czas to pieniądz”, bo 
podobnie jak pieniądze ciężko go pozy-
skać a bardzo łatwo przepuścić. Szcze-
gólnie szybko trwoni się lata młodości. 
Człowiek jest młody wtedy, kiedy może 
sensownie powiedzieć, że (poza oczy-
wiście nagłymi wypadkami) będzie żył 
jeszcze drugie tyle, ile żyje obecnie. Z 
tego powodu każdy dwudziestolatek 
jest młody, a czterdziestolatek – no 
cóż…, w zależności od zdrowia i samopo-
czucia. Ks. Mieczysław Maliński w swo-
jej książeczce Pomysł na siebie napisał, 
że aby nie marnować czasu, należy po-
święcić go trochę na planowanie swo-
ich zajęć. Pozornie zużyje się go więcej, 
ale kiedy zajęcia są dobrze poukładane 
można ich zrobić o wiele więcej. Czy nie 
można odmawiać po cichu różańca np. 
stojąc pół godziny w korku w podmiej-
skim autobusie? Czy nie można do szpi-
talnej kolejki zabrać ze sobą książki? A 
teraz technika poszła jeszcze do przodu 
i można zaopatrzyć się w tzw. audio-
booka, którego po prostu słucha się w 
odtwarzaczu czy to w samochodzie czy 
nawet w domu. Już wiele książek w tym 
cala Biblia została w ten sposób nagra-
na, gdybyśmy co dnia odsłuchali choćby 
jeden fragment szybko przeszlibyśmy 
całe Pismo Święte. 

Popatrzmy teraz co o upływającym 
czasie mówił bł. ks. Antoni Rewera. 
Przede wszystkim zwraca on uwagę na 
to, że nieraz rzeczywiście lekkomyślnie 
marnujemy czas. Zdarza się to wtedy, 
kiedy człowiek nie robi nic czyli po pro-
stu próżnuje. Według „sandomierskiego 
Franciszka” w bezczynności wykształ-
cają się w człowieku nałogi. Bezczyn-
ność świadczy także o niedojrzałości 
człowieka. Osobie dorosłej i dojrzałej, 
która na poważnie traktuje upływający 
czas swojego życia, powinno być obce 
uczucie nudy. Innym sposobem marno-
wania czasu jest zajęcie się niepotrzeb-
nymi błahostkami. Śp. ks. bp Wacław 
Świerzawski mawiał, że lepiej już nic 
nie robić, niż „robić nic”. Innym sposo-
bem marnowania czasu jest oddawanie 
się pracy, ale nie tej, która w danej chwi-
li jest potrzebna, czyli po prostu „praca 
nie w porę”. Czy nie jest tak, że zwykle 
najwięcej zajęć pojawia się wtedy, kiedy 
przychodzi czas na modlitwę, mszę św., 
czy świętowanie Dnia Pańskiego? 

Bł. Antoni Rewera przypisuje pewne 
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środki zaradcze przeciwko marnowaniu 
czasu. Po pierwsze zaleca, aby zasta-
nowić się, czym kieruję się podejmując 
różne działania i prace? Jeśli kieruję się 
w działaniu chwilowym poruszeniem, 
kaprysem, emocją czy jedynie moją 
własną korzyścią, to istnieje duża szan-
sa, że wtedy tylko zmarnuję swój czas. 
Najbardziej płodny w skutki i owocny 
jest czas spędzony na działaniu zgod-
nym z Wolą Bożą. Aby to robić powinie-
nem sam siebie pytać jak najczęściej: w 
jaki sposób to, co w tej chwili robię lub 
mam robić przysłuży się mojej wiecz-
ności. Wreszcie sandomierski błogosła-
wiony zaleca jak najczęstsze myślenie 
o swojej ostatniej godzinie i o tym, ile 
czasu nam zostało.

Teraz pora na to, co zrobić, żeby ja-
koś odzyskać czas, który do tej pory 
mógł być zmarnowany. Wielu ludzi 
– także tych żyjących z dala od Pana 
Boga – ma poczucie straconego czasu 
i rozmyśla nad tym, jak tę stratę „od-
pracować”, bo przecież nie da się już 
odzyskać tych dni, które bezpowrotnie 
przeminęły. Wiedział o tym pisarz Mar-
cel Proust, który przez prawie dwadzie-
ścia lat pisał wielotomową powieść W 
poszukiwaniu straconego czasu. Jest 
to powieść biograficzna, w której przez 
kolejne tomy autor opisuje dzieje swo-
jego życia. Biografie są zazwyczaj ra-
chunkami sumienia ich autorów. Sam 
bohater w ostatnim tomie dochodzi 
do wniosku, że aby odzyskać stracony 
czas trzeba sięgać pamięcią i wspomi-
nać minione lata, wówczas na nowo 
będzie można wszystko przeżyć. Wte-

Czas całkowitego ofiarowania.

Czas radości.

Czas rozeznania.

Czas zaślubin z Oblubieńcem - Jezusem Chrystusem.

dy bohater powieści, której autor przez 
dwa dziesięciolecia opisywał swój stra-
cony czas, sam siada do tego właśnie 
zadania: chce przypomnieć sobie i naj-
dokładniej opisać dni, które minęły. To 
jednak nie pomaga, a człowiek zamyka 
się w martwym kręgu. Warto więc po-

patrzeć, jakie rady daje nam bł. Antoni 
Rewera na temat „odzyskiwania” czasu, 
który już nie wróci.  Zacznijmy od tego, 
że za zmarnowany czas trzeba żałować i 
przeprosić za to Pana Boga jak za grzech 
zaniedbania. „Szczera skrucha, nade 
wszystko w trybunale pokuty, oczysz-
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Czas oczekiwania. Czas podziękowań.

Czas podjęcia decyzji pójścia za Chrystusem.

Czas modlitwy.

cza serca nasze, spłaca dług zaciągnię-
ty względem sprawiedliwości Bożej, 
przywraca nam niewinność, a co za tym 
idzie naprawia czas stracony”. Odrobić 
stracony czas można przez poświęce-
nie go życiu gorliwemu i wypełnionemu 
dobrymi uczynkami. „Podróżnik – pisze 
bł. Antoni – który w drodze swój czas 
utracił, teraz podwaja kroki. Artysta, 
który przez kilka godzin w ciągu dnia 
był bezczynny, pracuje potem z większą 
usilnością. Człowiek zajęty interesami, 
któremu zabrano chwilę, z nowym za-
pałem oddaje się przerwanej pracy”. Z 
tego powodu życie człowieka powin-
no być wypełnione tym większym sta-
raniem o dobre wykorzystanie każdej 
chwili, im więcej czasu w życiu przecie-
kło mu przez palce. Co więcej gorliwości 
nie wolno odkładać na później. Każdy, 
kto próbował choć trochę praktyk du-
chowych takich jak rozmyślanie, czy-
tanie duchowe, adoracja, czy modlitwa 
myślna, wie, jak trudno czasem spędzić 
choćby minutę w skupieniu. Nie łudźmy 
się, że walka z rozproszeniami i wytrwa-
łość w modlitwie, które są tak trudne 
dla człowieka silnego i zdrowego, staną 
się w jakiś sposób łatwiejsze dla czło-
wieka chorego czy cierpiącego. 

Bł. Antoni kierował swoje nauki do 
sióstr zakonnych. Życie konsekrowane, 
czy ogólnie życie w stanie duchownym, 
ma tę niewątpliwą zaletę, że pomaga 
człowiekowi lepiej wykorzystać jego 
czas. W życiu konsekrowanym porzą-
dek dnia ustalony jest przez regułę. 
Skoro dzień jest uporządkowany, to 
wiadomo, że znajdzie się w nim czas na 
modlitwę, spotkanie z Panem Bogiem, 
na każdą pożyteczną pracę, na odpoczy-
nek i na odpowiednią ilość snu. Wspól-
nota, w której żyją osoby konsekrowane 

pomaga zachowywać porządek dnia ze 
wszystkimi jego elementami. Prowa-
dzenie tak uporządkowanego i pełnego 
produktywnych zajęć życia daje wiele 
różnorakich korzyści. Po pierwsze – i to 
najważniejsze – sprawia, że bez żadnych 
wyrzutów sumienia życie osoby konse-
krowanej postępującej zgodnie z regułą 
i wytycznymi przełożonych, przebiega 
w całkowitej zgodności z Wolą Bożą. 
Tam nie marnuje się czasu, spędza się 

dzień produktywnie i dzięki temu moż-
na jeszcze wynagrodzić Panu Bogu za 
jakiś stracony wcześniej czas. Wreszcie 
regularne i poukładane życie jest lepsze 
dla psychiki człowieka i pracy nad jego 
charakterem. Sam zakonodawca na-
zywa życie takiej osoby „życiem panny 
mądrej”, dlatego, że będzie ona gotowa 
w każdej chwili na to, kiedy Zbawiciel 
wezwie ją na ucztę weselną w niebie. 

ks. dr Bartłomiej Krzos
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OFIAROWAĆ SIEBIE
Maryja i Józef, ofiarowali swojego pierworodnego Syna Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.

Święto Ofiarowania Pańskiego 
przypada czterdziestego dnia po Bo-
żym Narodzeniu. Jest to pamiątka 
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej i dokonania przez Mat-
kę Bożą obrzędu oczyszczenia. W Pol-
sce święto to ma charakter maryjny i 
nazywane jest świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. 2 lutego przypada w 
Kościele katolickim także Dzień Życia 
Konsekrowanego. Siostry, bracia za-
konni, a także członkowie instytutów 
świeckich, stowarzyszeń życia apo-
stolskiego, pustelnicy, dziewice i wdo-
wy konsekrowane podobnie jak Jezus 
w świątyni jerozolimskiej, ponawiają 

S. Natalia CFS, fot. ks. T. Lis.

S. Faustyna Goś CFS.
Fot. ks. T. Lis. s. Izabela, s. Letycja, s. Bonawentura 
podczas procesji w Dniu Życia Konsekrowanego.

ofiarowanie swojego życia na wyłącz-
ną służbę Bogu. 

Samo powołanie zależy od łaski 
wzywającego Boga, łaski, którą trze-
ba bardzo cenić. Bo to nie konkretny 
człowiek wybrał sobie Boga, ale to ON 
wybrał nas. Bez wezwania człowiek 
nie może sam sięgnąć po ten dar, ani 
też w nim wytrwać. Powołanie wpro-
wadza nas w całą pełnię miłości Bo-
żej. Polega ono na tym, że Bóg deli-
katnym przynagleniem łaski pociąga 
do pójścia za Nim. Pójść za Jezusem 
to uwierzyć Miłości, że ON, mój Pan 
i Bóg kocha mnie jak nikt na świecie. 
Bóg obdarzając nas swoją miłością 

powołuje do doskonałości. Miłość 
Boża jest największym darem a jej 
źródłem jest krystaliczna miłość Ojca 
do Syna w Duchu Świętym. Jako ludzie 
przyjmujemy ją na miarę wewnętrz-
nego pragnienia, głodu duszy, który 
możemy wyrazić w modlitwie.

Błogosławiony ks. Antoni Rewera 
często mówił, że ta przepiękna cnota 
jest darem niebios, ,,módlcie się o nią 
gorąco a wtedy na pewno ją otrzyma-
cie". A kiedy się to stanie, pojawią się 
w naszym życiu błogosławione owo-
ce obecności tej cnoty, bo wchodząc 
do naszej duszy sprowadza ze sobą 
cały orszak innych cnót, które uświę-
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,,Podróżnik, który w drodze swój czas stracił 
podwaja kroki”

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

cają i oczyszczają z ziemskich nale-
ciałości nasze uczynki. Miłość Jezusa 
Chrystusa, naszego Oblubieńca jest 
promieniem słońca wpuszczonym do 
świątyni naszego serca. W duszy uci-
szonej i nasyconej tą miłością pojawia 
się pewien szczególny rodzaj wdzię-
ku, pełnego największej łagodności i 
zarazem największej mocy, jaką moż-
na osiągnąć. Ta miłość podtrzymuje 
i ożywia wiarę w duszy powołanego, 
ponieważ bez czynnej miłości, wia-
ra jest martwa a wiara i nadzieja bez 
miłości zwiędną. Miłość to cnota, bez 
której wszystkie inne są niczym. Bóg 
powołuje nas, abyśmy Go kochali, ,,aby 
nasza miłość była trwała, ponieważ od 
tego zależy szczęście", tak uczył nas 
błogosławiony ks. Antoni Rewera. A w 
innym miejscu mówił, że Bóg udziela 
swej miłości tylko tym, którzy przez 
długi czas żywo jej pragną. ,,Święte 
pragnienia są skrzydłami, pomagają-
cymi nam wznosić się do Boga. Dlatego 
potrzeba nam prosić Ojca Niebieskie-
go, aby oddalił od nas wszystko, co 
może nas odłączyć od Jego miłości".

Postanówmy, więc pracować nad 
swym uświęceniem, pragnieniem na-
bywania cnót i zbieraniem zasług na 
życie wieczne. Prośmy też często Je-
zusa i Jego Matkę Maryję o oderwanie 
od wszystkich dóbr stworzonych, bo 
kiedy roślina wyjdzie z ziemi natych-
miast wznosi się ku niebu, tak też 
będzie z naszymi sercami, odrywając 
się od pragnień ziemskich z zapałem 
będziemy podążać do dóbr niebie-
skich. Błagajmy Boga o dobrą wolę do 
nieustannej pracy nad uświęceniem 
dusz naszych, do usunięcia z serc na-
szych wszystkiego, co się sprzeciwia 
Jego doskonałej miłości. Bo miłość 
działa całkiem inaczej, jednoczy lu-
dzi z Bogiem i między sobą tak ściśle 
i tak mocno, że zdają się mieć jedne-
go ducha. Jeżeli jeden cierpi, wszyscy 
z nim cierpią, radość jednego jest 
radością wszystkich innych. ,,Nade 
wszystko starajmy się o to, aby nasza 
miłość była trwałą, albowiem od tego 
zależy nasze szczęście". Jakaż to roz-
kosz - uczy nas błogosławiony Rewe-
ra - pomyśleć, że Jezus żyje w naszym 
bliźnim, w którego ,,osobie chce się z 
nami połączyć", jak sam jest zjedno-
czony poprzez ofiarowanie w świąty-
ni ze swoim Ojcem i Duchem Świę-
tym.

s. Faustyna Goś CFS
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Jak dzisiaj mogę naśladować Chrystusa?
Szukaj... rozmawiaj z Bogiem o Twoim życiu, o Twoich marzeniach,

 planach, o Twoim powołaniu! 

Jeżeli pragniesz zbliżyć się do Boga 
i szukasz własnej drogi życia na wzór ludzi ,,świętych młodych”, 

którzy oddali swoje życie Jezusowi, 
zapraszamy Cię więc serdecznie do Sandomierza 

w dniach 22.02.2019 - 24.02.2019r. 
Podejmij decyzję i przyjedź!!!

Kontakt: s. Rozalia CFS tel.: 791986444

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

Modlitwa o wybór drogi życiowej
Matko Boża i moja Matko, 

Ciebie nazywamy Stolicą Mądrości. 
Ty znasz zawiłe ścieżki młodych serc. 

Proszę Cię pokieruj drogą mojego życia.
Jeśli Bóg chce dla mnie założenia rodziny, 

naucz pełnego skierowania się ku drugiemu człowiekowi 
w autentycznej szczerej miłości.

A jeśli Twój Syn, Matko, zapragnie uczynić mnie
 narzędziem swojej miłości w całkowitym oddaniu się 

Jemu na drogach apostolskich Kościoła, 
chcę przyjąć ochotnym sercem wezwanie. 
Pragnę iść i głosić z radością miłość Boga 

ku wszystkim ludziom.
 Dziś Maryjo, ufnym sercem oddaję 

całą moją przyszłość w Twoje matczyne ręce. 
Amen.


