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,,Św. Józef jest patronem życia wewnętrznego, 
przeto trzeba Go prosić o opiekę i o ducha modlitwy, 
naśladować Jego życie w Nazarecie, gdzie dla Pana Jezusa 
i Najświętszej Maryi Panny, poświęcił całe swe staranie, 
całą miłość, całą działalność”. 

bł. ks. Antoni Rewera 
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W Zgromadzeniu naszym – 
Córek św. Franciszka Serafic-
kiego – rok 2019 jest rokiem 
jubileuszowym 150. Rocznicy 
Urodzin bł. Ojca Antoniego 
Rewery. Z racji tegoż Jubile-
uszu, Ojciec Święty Franciszek 
udzielił Zgromadzeniu Apo-
stolskiego Błogosławieństwa. 
Takie błogosławieństwo na-
deszło także z Kongregacji ds. 
Instytutów Życia Konsekro-
wanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego, które w Imie-
niu Kardynała Prefekta pod-
pisał Arcybiskup Sekretarz 
Jose Rodriguez Carballo OFM. 
Wdzięczne Bogu za dar Oso-
by i dzieło bł. Ojca Antoniego, 
pragniemy w tym jubileuszo-
wym roku, wspominać także 
inne, pomniejsze, rocznicowe 
daty. Będą one upamiętnione 
również na łamach czasopi-
sma „Rewerzanka”.

I tak, w marcowym numerze 
„Rewerzanki” chcemy przypomnieć 
dzień aresztowania O. Antoniego 
przez gestapo i uwięzienie Go wraz 
z innymi Sandomierzanami na zam-
ku, co miało miejsce dnia 16 marca 

77. rocznica aresztowania 
bł. ks. Antoniego Rewery
(16 marca 1942 roku)

Błogosławieństwo z Kongregacji 
ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Życia Apostolskiego
(fragment)

Przewielebna Matko, 
(...)Niech dzień tego ważnego jubileuszu i pozostałe dni tego spe-

cjalnego roku, będą dla Was okazją dziękczynienia i wdzięczności dla 
Pana za dar życia, przykładu i charyzmatu Błogosławionego Antonie-
go Rewery. Jego życie, przeżywane w sposób spójny i wierny Panu, do 
ostatniego momentu jego egzystencji, niech pobudzi was, aby przeży-
wać waszą konsekrację i waszą misję w tym właśnie duchu.

Jezus Chrystus, nasz Pan, Bóg, (...) niech umocni i ożywi waszą wiarę, 
rozpali waszą miłość, pokrzepi waszą nadzieję, a waszej służbie i mi-
sji, niech przyniesie obfitość Swoich darów i bogactwo Swojego błogo-
sławieństwa, abyście mogły ją przeżywać z oddaniem i z entuzjazmem 
apostolskim, doświadczając radości i pokoju w sercu.

W sposób szczególny pozdrawiam Matkę i całe Zgromadzenie, a do 
pozdrowienia dołączam modlitwę i specjalne błogosławieństwo  na 
Nowy Rok, w szczególności na jubileusz narodzin Waszego  Założyciela 
i na wszystkie celebracje i inicjatywy, które będą miały miejsce. 

+ Jose Rodriguez  Carballo, O.F.M.
Arcybiskup Sekretarz

Matka Klara Radczak 
Przełożona Generalna
Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9
27 - 600 Sandomierz

Widok na Zamek sandomierski i Katedrę - współcześnie. Fot. Daniel Rogala.
Po trzecim rozbiorze Polski, władze austriackie przeznaczyły budynek zam-

kowy na więzienie. Miejsce to znał doskonale zasłużony dla miasta bł. ks. 
Antoni Rewera, który przez lata przychodził tutaj z posługą duszpasterską 
do osadzonych więźniów, a po aresztowaniu 16 marca przebywał tam jako 

więzień do czasu wywiezienia do obozu w Oświęcimiu.
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Fot. Arch. Zgromadzenia. 
Kaplica w Domu św. Franciszka

Rys. s. Emilia CFS.  Scena aresztowania ks. A. Rewery

1942 roku. Dla Sióstr, które wówczas 
tworzyły Wspólnotę Księdza Rewe-
ry, wielkim przeżyciem był wieczór 
poprzedzający to tragiczne wyda-
rzenie. Wtedy jeszcze nie wiedziały, 
ale było to ich ostatnie spotkanie z 
Ojcem Założycielem. Ówczesna Kro-
nikarka Zgromadzenia, s. Felicja We-
rpechowska, opisała to spotkanie... 

„15 marca 1942 roku. Ostatni raz 
gościł Ojciec Założyciel w Domu św. 
Franciszka. Tematy rozmów tego 
wieczoru poważne, o ciężkich cza-
sach obecnych, które przeżywamy 
z powodu wojny. Jakiś głęboki ból 
serca ukazuje się na obliczu Ojca. 
Nastrój poważny. Siostry w głębo-
kim skupieniu słuchają każdego 
słowa. Ale zagadka: dziś Ojciec inny 
niż zwykle, głowę ma bardzo ciężką, 
spogląda na nas pełen troski. Co to 
ma znaczyć? – budzi się myśl. Wyj-
muje książeczkę i rozpoczyna czyta-
nie, czyta o opiece św. Józefa, że św. 
Józef jest szczególnym Patronem 
Kościoła świętego. Opiekuje się ro-
dzinami, zgromadzeniami zakonny-
mi i każdą poszczególną duszą, która 
Mu się poleca. Słuchamy w skupie-
niu. Wtem s. Helena Kąsiel przepra-
sza i przerywa czytanie mówiąc: Pro-
szę Ojca, dobrze nam jest przebywać 
z Ojcem i słuchać pięknego czytania, 
ale już późna godzina, żeby się coś w 
drodze Ojcu nie stało. Zaraz skończę 
– odrzekł Ojciec, przeczytał jeszcze 
parę słów, zamknął książeczkę, ale z 
odejściem nie spieszył się. Spojrzał 
litościwym okiem na nas zebrane i 

Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka

(fragment)
Czcigodna Matko, 
Jego Świątobliwość Franciszek ogarniając Piotrową miłością i troską 

cały Kościół, dziękuje za wszelki gest pamięci i dar modlitwy. 
(...) Wierność i pokora Boga, której i dziś doświadczamy, przynagla-

ją nas do odpowiedzi miłością na miłość  wobec Niego, wobec drugiego 
człowieka i samego siebie. Tylko miłość wywyższa nas, upodabniając do 
Stwórcy i czyniąc szczęśliwymi już tu, na ziemi. 

Ojciec Święty zawierza Przełożoną Generalną i całe Zgromadzenie Có-
rek św. Franciszka Serafickiego - opiece Maryi Bożej Rodzicielki i udziela 
Apostolskiego Błogosławieństwa w jubileuszowym roku 150. rocznicy 
urodzin Waszego Założyciela - bł. ks. Antoniego Rewery. Niech przykład 
jego cnót i wierność powołaniu, przynagla Siostry do radosnego oddawa-
nia siebie w służbie Bogu i Kościołowi. 

Mons. Paolo Borgia
Asesor

Matka Klara Radczak 
Przełożona Generalna
Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9
27 - 600 Sandomierz

nie wstając z miejsca okazywał, że 
chętnie pozostałby wśród nas. Jak-
by nie nagliło Go odejście. Wreszcie 
wstał, bardzo zamyślony, zdawało 
się, że każdą z nas chciałby do ser-
ca przytulić, przeprowadzić szczę-
śliwie przez życie. Modlił się z nami 
Drogi Ojciec w kaplicy, długo i gorąco, 
poczym nas pobłogosławił. Ostatnie 
słowa Ojca, testament: Kochajcie Pana 
Jezusa i bądźcie Mu wierne. Siostra 
Janina Skrok z s. Felicją Werpechow-
ską odprowadziły Ojca naprzeciwko 
Izby Skarbowej. Tam pożegnałyśmy 

się z Ukochanym Ojcem i wróciłyśmy 
do domu martwiąc się, żeby Ojciec 
szczęśliwie doszedł do domu. Było to 
ok. godziny 11-j wieczór. 

Dnia 16 marca w poniedziałek 
rano ok. godziny 9-tej, w kościele św. 
Józefa, przed Mszą św. Ojciec Dyrek-
tor został aresztowany przez władze 
niemieckie. Mszy św. nie odprawił, 
bo czekał na pogrzeb z Mściowa. Po 
rewizji na plebanii został zabrany na 
zamek, gdzie był 12 dni, a potem 27 
marca został wywieziony do Oświę-
cimia”.   (red.)
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POWOŁANIE 
I DROGI ROZWOJU ŚWIĘTOŚCI 

Doskonałość 
chrześcijańskiego 

życia 
według bł. Antoniego Rewery 

Uświęcający dialog wynika przede 
wszystkim z inicjatywy Boga. Wyraża 
się ona w tajemnicy Stworzenia, Wcie-
lenia i Odkupienia. Właśnie te prawdy 
w sposób zdecydowany wpływają na 
charakter odczytywania powołania 
przez bł. ks. A. Rewerę. 

Punktem wyjścia analizy powo-
łania do świętości jest powołanie 
człowieka przez Boga do istnienia. W 

teologii duchowości określamy ten 
akt i stan ontycznym powołaniem do 
świętości. To pierwszy wyraz odsła-
niającej się Jego woli – pragnienie, aby 
człowiek istniał. Nawiązując do Księgi 
Rodzaju (1, 27-29) sandomierski mę-
czennik stwierdza, że w tym wydarze-
niu odsłania się nie tylko pochodzenie 
człowieka od Boga i z Jego inicjatywy, 
ale także całkowita zależność. Już na 

tym etapie odsłania się tzw. „cel bliż-
szy”, czyli poznanie i realizacja woli 
Boga oraz „dalszy cel”, którym jest 
eschatologiczne pełne zjednocze-
nie z Nim. W tym akcie odczytujemy 
także pierwszy akt miłości powołują-
cej, który domaga się odpowiedzi ze 
strony stworzonego na „obraz i podo-
bieństwo Boga” człowieka. Człowiek 
pochodzi zatem z miłości, zaistniał z 
miłości, został uzdolniony do miłowa-
nia, by zjednoczyć się w samej Miłości.

Ontyczna świętość znajduje swo-
je pełne uzasadnienie w tajemnicy 
Wcielenia. Idąc za nauką św. Tomasza, 
ks. A. Rewera podkreśla, że w ten spo-
sób została przywrócona pierwotna 
godność człowieka i właściwie okre-
ślona jego relacja wobec innych stwo-
rzeń. Od momentu stworzenia należy 
zatem mówić o dążeniu człowieka do 
zjednoczenia ze Stwórcą, zaś ten czas 
dzieli się na specyficzne etapy, które 
określa mianem „stanów pobożno-
ści”. Idąc za klasycznym ujęciem teo-
logii duchowości rozróżnia główne 
trzy fazy: oczyszczenie, które nazywa 
„śmiercią duchową”, oświecenie – na-
zywa „stanem sprawiedliwości” oraz 
zjednoczenie, które w jego termino-
logii przyjmuje nazwę „stanu dusz 
prawdziwie pobożnych”. Są to jednak 
etapy, które bazując na świętości on-
tycznej, rozwijają świętość moralną 
opierając się na chrzcie, łasce, cnotach 
teologalnych, cnotach moralnych oraz 
darach Ducha Świętego. Rozwija ten 
wątek ks. A. Rewera, odwołując się 

Powołanie pierwszych uczniów



5

Ks. Antoni Rewera podczas sprawowania 
Eucharystii w kościele pw. św. Józefa w San-

domierzu. Fot. Archiwum Zgromadzenia.

Siostry na dziedzińcu kościoła św. Józefa w Sandomierzu, przed figu-
rą bł. ks. Antoniego Rewery. Fot. s. Emilia CFS

do św. Augustyna oraz św. Tomasza, 
nakreślając „gmach duchowy”, który 
musi posiadać właściwe przygoto-
wanie przez oczyszczenie, następnie 
fundamenty (wiara i pokora), wzno-
szenie murów (cnota wiary i nadziei, 
dary Ducha Świętego, cnoty moralne 
oraz modlitwa i umartwienie), zwień-
czenie budowli, którym jest miłość. 
Ona występuje na każdym etapie bu-
dowy, ale jednocześnie jest spoiwem 
oraz zwieńczeniem całości. Nakreślo-
ny schemat w pełni odpowiada kon-
cepcji sanjuanistycznej Drogi na Górę 
Karmel, czy też koncepcji św. Teresy 
od Jezusa. Innym obrazem, który przy-
wołuje nawiązując do św. Franciszka 
Salezego jest „drabina Jakubowa”. 

Powołanie do świętości posiada 
charakter ogólny. Ks. A. Rewera rozu-
mie pod tym pojęciem to co zawarł 
Sobór Watykański II w tezie o „po-
wszechnym powołaniu do świętości”. 
Powszechność ta odnosi się do czasu 
i oznacza, że każdy jest właściwy dla 
uświęcenia się, następnie do okolicz-
ności oraz do miłości skierowanej do 
wszystkich ludzi.

Powołanie ontyczne do świętości 
oraz powołanie do życia chrześcijań-
skiego w Kościele katolickim stanowi 
podstawę do tzw. „powołań szczegó-
łowych”, które zgodnie z przedsoboro-
wą terminologią ks. A. Rewera określa 
mianem „stanów życia”. W jego uję-

ciu na pierwszym 
miejscu znajdu-
je się powołanie 
kapłańskie. Uza-
sadnia, że ono po-
siada optymalne 
warunki uświęca-
jące, wynikające z 
osobowego związ-
ku z Chrystusem 
Jedynym i Najwyż-
szym Kapłanem 
oraz pośrednic-
twa w uświęcaniu 
wiernych. Okre-
ślając tych, którzy 
podejmują taką 
drogę uświęcającą 
nazywa ich „no-
wymi kapłanami” 
w Jezusie Chry-
stusie, a także 
„klucznikami nie-
ba oraz „współod-
kupicielami rodzaju 
ludzkiego”. Opisując rolę i znaczenie 
kapłaństwa stwierdza, że jest: „...naj-
wyższym, najobszerniejszym uczest-
niczeniem w potędze, w mądrości, 
wiedzy i miłości Bożej”. Błogosławio-
ny, świadomy wielkości i doniosłości 
tego powołania, ogromną wagę przy-
wiązywał do właściwego jego roze-
znania, przyjęcia i realizacji. Z tego 
względu wskazuje na konkretne jego 
znaki: wewnętrzne pragnienie powo-
łanego, które znajduje swój wyraz 
w prośbie skierowanej do Kościoła; 
świadectwo wierzących, które opiera 
się na sensus fidei wiernych, zdolno-
ściach intelektualnych, czystość in-
tencji oddania Chrystusowi oraz budo-
wania królestwa Bożego. Świadomość 
bycia kapłanem, a jednocześnie „na-
czyniem glinianym” otwiera kapłana 
na formujące działanie Chrystusa w 
nim. Z tego wynika powinność roz-
woju duchowego, która znajduje swo-
je odniesienie do obowiązku miłości 
każdego bliźniego oraz posłannictwa 
apostolskiego. Zauważamy tu główne 
elementy, które zostaną podjęte przez 
Sobór Watykański II oraz znakomi-
cie rozwinięte przez Jana Pawła II w 
Pastores dabo vobis. Dojrzewanie do 
świętości na drodze życia kapłańskie-
go wymaga adekwatnych do powoła-
nia środków. Oprócz tych, które przy-
należą każdemu chrześcijaninowi, ks. 
A. Rewera podkreśla znaczenie takich 

jak: szczególny rodzaj umartwienia, 
w którym jedynym dobrem pozosta-
je Chrystus, życie sakramentalne, ale 
jednocześnie świadomość, że sprawo-
wanie sakramentów nie może pozo-
stać bez znaczenia (ex opere oprantis) 
– zaznacza szczególne znaczenie jed-
ności kapłaństwa i Eucharystii, rozwój 
wiedzy teologicznej, kapłańska mo-
dlitwa ze szczególną rolą rozmyślania, 
świadomość eklezjalności powołania. 
Wzorami, do których się odwołuje, by 
uzasadnić twierdzenie: „Aby zostać 
świętym w niebie, trzeba nim być już 
na ziemi”, są: św. Piotr, św. Paweł, św. 
Augustyn, św. Ignacy Loyola, św. Fran-
ciszek z Asyżu, św. Salezy, św. Domi-
nik, św. Stanisław Kostka.

Drugim ze „stanów życia” jest ży-
cie zakonne. Ks. A. Rewera posługuje 
się terminologią zgodną z teologią i 
duchem swojego czasu. Zatem zasad-
niczym terminem było życie zakonne, 
a nie życie konsekrowane. W tym du-
chu określa je jako „stan doskonało-
ści”. Stwierdza, że celem jest życie ra-
dami ewangelicznymi we wspólnocie, 
ale jest on główny – ogólny. Oprócz 
niego nakreślił tzw. „drugorzędny”, 
którym jest życie modlitwą i charakter 
wynagradzający, połączony z czynami 
miłości Boga i bliźniego. Znalazły one 
pełne zastosowanie w założonym 
przezeń Zgromadzeniu, ale jak wyni-
ka ze studium nad jego duchowością, 
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bardzo mocno wynikały z natury jego 
życia, mimo, że był kapłanem diece-
zjalnym. Zarówno jeden, jak i drugi 
cel wpływają na oblubieńczy związek 
powstały w momencie ślubów, a także 
na charakter życia. Przede wszystkim 
miłosno-jednoczące podporządkowa-
nie swojej woli Bogu. Niezwykle cen-
ne jest zauważenie, że Błogosławiony 
odchodzi od przedsoborowego uję-
cia rad ewangelicznych w ich zasze-
regowaniu, które było następujące: 
posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. 
Wyprzedzając nauczanie Soboru wa-
tykańskiego II, na pierwszym miej-
scy sytuuje czystość, która obejmuje 
całego człowieka i jego działanie. To 
upodobnienie do życia aniołów i dla-
tego rozwój uświęcający szczególnie 
opiera się na niej. Jest efektem pro-
cesu oczyszczającego i ontycznie łą-
czy się z miłością tzn. z niej wypływa 
i w niej znajduje pełne uzasadnienie. 
Równie istotna jest rada ubóstwa, 
pozostająca w organicznym związku 
z poprzednią, jak twierdzi ks. A. Re-
wera. Skupia się ona na pragnieniach 
człowieka i stawia człowieka wobec 
pragnienia Najwyższego Dobra, któ-
rym jest Bóg. Sandomierski męczen-
nik odwołuje się w tym względzie do 
św. Jana od Krzyża oraz św. Alfonsa 
Liguoriego. Ubóstwo to wolność od 
świata rzeczy, by całkowicie pozwolić 
się dysponować jedynie Bogu i wynika 
z rozwoju pokory. Wzorem jest w tym 
względzie św. Franciszek z Asyżu. 

Trzecia rada, czyli posłuszeństwo, 
jest w rozumieniu ks. Antoniego naj-
trudniejsza, a jednocześnie najbar-

dziej zasługująca. 
Swój prawzór znaj-
duje w całkowitej 
uległości Jezusa 
Chrystusa woli swo-
jego Ojca. W przy-
padku człowieka 
coraz większe uza-
leżnienie od Boga 
prowadzi do coraz 
większej wolno-
ści wobec siebie. 
Uświęcenie możliwe 
jest tylko wtedy, gdy 
człowiek w miłości 
całkowicie zależy od 
woli Boga, ponieważ 
zjednoczenie pełne 
dokonuje się na po-
ziomie woli. 

Bez wątpienia 
sposób postrzega-
nia życia uświęca-
jącego na drodze 
życia zakonnego w 
ujęciu sandomier-
skiego błogosławio-
nego i męczennika 
z Dachau posiada charakter wyprze-
dzający jego czasy. Należy zauważyć 
jego otwartość na otaczającą rze-
czywistość, a jednocześnie niezwy-
kłą konsekwencję oraz radykalizm. Z 
pewnością jest to odpowiedź na libe-
ralizujący sposób życia. Widzimy to 
w samych słowach Błogosławionego, 
jak również w jego radykalnej posta-
wie. Mówiąc o życiu konsekrowanym 
podkreśla znaczenie reguły zakonnej, 
którą uważa za „relikwiarz”, ale jedno-
cześnie nie postrzega jej bezdusznie 
jako zbiór prawa, ale jako konkretną 
charyzmatyczną drogę uświęcającą. 
Jak wspomniano, życie zakonne to 
wynagrodzenie, ekspiacja, ofiarni-
czość, stan modlitwy permanentnej, 
które dokonują się w formowanej i 
formującej wspólnocie.

Trzecim „stanem”, który prowadzi 
do dojrzałości chrześcijanina jest mał-
żeństwo i życie rodzinne. Jak wcze-
śniej zostało zasygnalizowane, ks. A. 
Rewera nie czyni pewnej hierarchiza-
cji w tym względzie. Należy podkreślić 
zasadną kolejność w jakiej umieszcza 
rozwój tego życia, a mianowicie chodzi 
o sakralność małżeństwa, z którego 
wynika uświęcający charakter rodziny. 
Zaznacza, odwołując się do biblijnego 
opisu (por. Rdz 1, 28), że w stosunku 

do innych powołań to posiada charak-
ter uprzedzający, a jednocześnie dla 
nich źródłowy. Jednocześnie odgrywa 
szczególną rolę w consecratio mundi. 
Małżeństwo ustanowione przez Boga 
zostało usankcjonowane przez Jezusa 
Chrystusa w Jego słowach (por. Mk 10, 
1-12) oraz poparte Jego przyjściem, ży-
ciem i uświęceniem poprzez rodzinę z 
Nazaretu. Szczególnie w małżeństwie 
i rodzinie dokonuje się sublimacja mi-
łości, od naturalnej przez zmysłową 
aż do nadprzyrodzonej, która znajduje 
swój rozwój w realizacji innych powo-
łań. W ten sposób urzeczywistnia się 
swoista „reguła życia” małżonków na 
drodze miłości, wierności, uczciwości 
i dozgonności. Są one komplemen-
tarne w stosunku do wyżej wymie-
nionych rad ewangelicznych. Z tego 
względu dojrzewanie małżonków do 
świętości jest celem pierwszorzęd-
nym, zaś prokreacja i rozwój rodziny 
jest owocem dojrzałości. Rozwój mał-
żeństwa i rodziny jest, jak twierdził 
„podstawą szczęścia świata”. Również 
w tym miejscu ks. A. Rewera odchodzi 
od sposobu myślenia o małżeństwie, 
które było adekwatne do czasu, w 
którym żył.

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar 
– WarszawaŚw. Franciszek z Asyżu

Siostra Kornelia podczas błogosławieństwa rodziców. 
Fot. ks. Tomasz Lis.
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 ,,Aby zostać świętym w niebie, 
trzeba nim być już tu na ziemi”.

ZŁOTE MYŚLI 
bł. ks. Antoniego Rewery

Błogosławiony ks. Antoni Rewera, często zachęcał: „abyśmy, prosili Pana Boga, o głębokie przeko-
nanie ważności życia, polegającego na rozważaniu i modlitwie, albowiem w oddaleniu od Boga mar-
niejemy”. Miejmy wdzięczność w sercu i wychwalajmy Boga za dar drugiego człowieka, za dar osoby 
błogosławionego kapłana Antoniego, zwracając się z prośbami do Boga przez jego wstawiennictwo. 
Szczególnie możemy to czynić każdego 12 dnia miesiąca w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu na 
Mszy św. o godz. 18.

Kto otrzyma łaskę 
za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery, 

proszony jest o powiadomienie:

Zgromadzenie 
Córek Św. Franciszka Serafickiego

 ul. Leszka Czarnego 9,
 27-600 Sandomierz

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
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