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,,... wszyscy wracamy do Twego Królestwa
przez Twoje słodkie jarzmo, które obiecujemy z pomocą Twej łaski, znakiem krzyża
nabyć. Z Tobą współcierpieć, aby z Tobą
współumrzeć, współzmartwychwstać
i współkrólować, tam,
gdzie wesołe Alleluja brzmi bez końca.
Amen”.
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Eucharystia

sakramentem przebóstwienia codzienności
Współczesna literatura teologiczna wraca na szczęście do wielkiej teologii
Ojców Kościoła i pisarzy z okresu starożytności chrześcijańskiej. Najwięksi z
teologów i mistyków tamtej epoki, zwłaszcza z wieków III, IV i V dbali o to, by
wszystkie dzieła Boże ukazywać w kluczu trynitarnym. Oni byli świadomi, że
my nie znamy innego Boga, jak tylko tego, który objawił się jako Trójca Osób.
W Eucharystii dostrzegano przenikanie się dwu ekonomii: Słowa i Ducha, oraz
miejsce dzieła przemiany wewnętrznej chrześcijanina z człowieka „cielesnego”
w człowieka „według Ducha”. Dwa sakramenty, Eucharystia i kapłaństwo, ustanowione przez Chrystusa w Wielki Czwartek widziano w ścisłym związku, jako
narzędzia przychodzenia Boga, który zawarł trwałe przymierze z ludzkością i
wziął odpowiedzialność za przyszłe dzieje Kościoła.

Dwa działania w Eucharystii:
Ducha i Słowa
Kiedyś zapytali mnie studenci, w
którym momencie liturgii eucharystycznej jest obecny Duch Święty?
Odpowiedziałem: w każdym! Zdumieli się... Myśleli, że tylko w czasie tzw.
epiklezy wyrażającej prośbę skierowaną do Ducha Świętego o uświęcenie darów oraz osób przyjmujących
dary. To pytanie uświadomiło mi jak
bardzo zapomnieliśmy o Duchu Świętym i jego stałej obecności w życiu
codziennym. Eucharystia, w czasie
której otrzymujemy dar jedności i

miłości, nie tylko, że nie jest czymś
odrębnym od codziennego życia, ale
jest szczytem i źródłem prawdziwego
życia. W świecie panuje logika grzechu, podziałów i egoizmu, diabelskiej
podejrzliwości i nieżyczliwości, natomiast w czasie Eucharystii otrzymujemy (tak!) życie Jezusa, Jego absolutne odrzucenie nienawiści oraz tego,
co dzieli ludzi od Boga i ludzi między
sobą. Dopiero, gdy zobaczymy ciągłość pomiędzy działaniem Ducha
Świętego w Eucharystii i działaniem
Jego w naszej duszy, w codziennym
życiu, to będziemy mogli zobaczyć jak
On tworzy jedność Kościoła z ludzi
różniących się prawie we wszystkim.

On jednocząc nas z Jezusem kształtuje w nas Jego odbicie w duszy, i tak
pokonuje wszelkie podziały i bariery
mentalne, kulturowe, środowiskowe.
Eucharystia dzięki Duchowi dzieje się
nie tylko na ołtarzu, ale i w duszach
ludzi.
Wiemy z Objawienia, że Bóg Ojciec
działa w świecie przez Syna i przez
Ducha, dlatego tam gdzie jest Duch,
obecny jest Syn i obecny Ojciec, a tam
gdzie działa Syn, tam również działa
Duch Święty i działa Ojciec.
Duch Święty jest najważniejszym
Darem Chrystusa po Jego śmierci i
zmartwychwstaniu. Osobiście, każdy
z nas otrzymał Go w chrzcie świętym
i dlatego na Eucharystię idziemy nie
jako obcy, lecz jako namaszczeni mocą
Ducha. Przez cały czas trwania liturgii
Duch Święty nas poucza, oczyszcza
naszą miłość, przemienia nasze oczy
skażone innym widzeniem świata,
niż ewangeliczne. Duch Święty działa
cały czas, ale dopiero w trakcie przeistoczenia daje nam łaskę zjednoczenia (komunii) z Chrystusem, abyśmy
otrzymali Jego wzrok, słuch, Jego ser-
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Ostatnia Wieczerza, Leonardo da Vinci.

ce zdolne do ofiary i czystej miłości.
Jeśli kochamy Chrystusa, Duch Święty
daje nam zrozumienie Jego wewnętrznego życia, oraz udziela mocy Jego
serca w pokonywaniu ducha podziału
i nieprzyjaźni, ducha grzechu i śmierci. Wszelka przemiana, która dokonuje
się w czasie Eucharystii oraz wszelka
przemiana, która dokonuje się w życiu
człowieka poza Eucharystią, jest dziełem Ducha Świętego.

Związki Jezusa z Duchem
Świętym a EucharystiĄ
By jednak opowiedzieć o tym
związku Eucharystii z Duchem Świętym, trzeba najpierw opowiedzieć o
związku Jezusa z Duchem Świętym.
Bo czymże jest Eucharystia? Jest
ona opowiadaniem, streszczeniem i
uobecnieniem tej więzi miłości, która
odwiecznie łączyła Syna, Ojca i Ducha
Świętego, a objawiła się podczas Męki
krzyżowej, w Zmartwychwstaniu i
podczas Pięćdziesiątnicy. Duch Święty był z Jezusem w całym Jego życiu
ziemskim: narodzeniu, kuszeniu, gdy
Jezus dokonywał cudów, wyrzucał złe
duchy, gdy głosił słowo z mocą, gdy
konał i gdy zmartwychwstał. Duch
zawsze podtrzymywał więź Jezusa
z Ojcem i był Jego stałym Towarzyszem. Chrystus przychodząc na świat
wszedł w sytuację podziałów, którym
sprzyjało nawet stare Prawo, które
wprowadzało ostry podział między
czystymi według Prawa i nieczystymi; pokonał te siły, które rozdzielały ludzi nie tylko między sobą, ale i z
Bogiem. Pokonał: grzech, nienawiść,
śmierć, szatana. Chrystus dokonał

w sobie największego zwycięstwa w
historii świata, wobec którego bledną wszystkie zwycięstwa militarne,
gdyż odkupienie odnowiło człowieka od wewnątrz. Ta Miłość wydostała się z wnętrza Chrystusa, gdy Jego
serce zostało przebite na krzyżu i wypłynęły z niego Krew i Woda. Czy już
rozumiemy, co to była za miłość? To
Duch Święty! Dlatego oddzielenie Eucharystii od życia, jest największym
błędem w życiu chrześcijan. To tak,
jak gdyby z jednej strony chcielibyśmy by Duch Święty kształtował w
nas miłość na wzór Chrystusa, gotową do ofiary z siebie dla dobra braci
i sióstr, a z drugiej przyjmowali na
co dzień model życia pogańskiego, w
którym nie rozumie się ofiary miłości
dla drugich, a walkę z innymi traktuje
się jako normalną taktykę dochodzenia do sukcesów.
Eucharystia celebrowana w duchu
miłości jest lekarstwem na chorobę
„starego człowieka”: na mentalność
rozdzielenia, dominacji, podziałów;
na niezgodę, egoizm, nienawiść,
niezdrową rywalizację, zamknięcie,
sobkostwo, postawę materializmu
praktycznego. Kolejną prawdą wyjaśniającą istotę Eucharystii, jest ta, że
jest to czynność obustronna: Chrystusa i Kościoła, Boga i człowieka.
Eucharystia jest więc największym
cudem świata, bo Bóg zniża się do
nas, abyśmy my mogli się Go uchwycić i odpowiedzieć Mu swoją miłością. Co więcej, Duch Święty, daje
nam (na domiar!) zdolność kochania
Ojca, taką miłością jaką miał Chrystus na krzyżu. Eucharystia jest dlatego wspólnym dziełem Ducha Chry-

stusowego i człowieka. To prawdziwy
kult w Duchu i Prawdzie! Zobaczmy
jaka wymiana darów dokonuje się
we Mszy Świętej! Duch Chrystusa, który w nas mieszka prowadzi
do przemiany nie tylko darów chleba i wina, ale i ofiarującego te dary.
Duch przemienia nas wewnętrznie,
daje nam wolność kochania tego, co
kocha Chrystus. Dlatego w tajemnicy Eucharystii – jako sakramencie
przemiany – połączone są tajemnice:
Krzyża, Zmartwychwstania i posłania
Ducha Świętego.

Miłość do Boga i bliźnich
jest kontynuacją
Najświętszej Ofiary
Bóg dał nam przykazanie miłości
Boga i ludzi, jako najwyższe prawo.
Kto nie przestrzega przykazania miłości, nie realizuje kultu chrześcijańskiego. Rozważając sprawę obecności
Ducha Świętego w naszej codzienności i kultu eucharystycznego wyrażającego się w praktykowaniu miłości
miłosiernej, nie możemy nie dotknąć
sprawy owej bariery, która uniemożliwia Duchowi Świętemu skuteczne
działanie w naszym życiu, a przez nas
- w świecie. Jest to „duch tego świata”, o którym znajdziemy wyjaśnienia
w pismach św. Jana oraz św. Pawła.
Problem ten jest o tyle poważny, że
nie chodzi o przeciwnika zewnętrznego, jak szatan, lecz o tkwiącą w nas
postawę odrzucenia Boga, jako kogoś
dalekiego i nie mającego takiej samej
wartości dla naszego życia, jak dobra
doczesne, praca, dom, wykształcenie,
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rodzina. Jest to duch (postawa) obecny
w naszym ludzkim świecie od czasów
grzechu pierworodnego. Przez co kult,
modlitwa, duchowy rozwój są traktowane nawet przez wierzących, jako
mniej ważne od realizacji spraw tego
świata.
Chrystus przestrzega przed niebezpieczeństwem przyjęcia takiej
postawy mówiąc, że choćby człowiek stał się właścicielem wszelkich bogactw materialnych w tym
świecie, a na duszy szkodę poniósł,
niczego nie zyska (por. Mt 16, 26).
Diabeł nie musi bezpośrednio wpływać na rządy światem, wystarczy
że ma niemało zwolenników „swojej filozofii”, wedle której człowiek
musi wybierać pomiędzy miłością
do Boga, a własnym szczęściem. Ponieważ grzech Prarodziców Adama
i Ewy ciągle się odnawia w naszym
życiu społecznym, chrześcijanie cały
czas muszą uczyć się mądrze rozeznawać, jak korzystać z dóbr tego
świata, by nie stać się ich niewolnikami, ani czcicielami bożków sukcesu i korzyści materialnych. Dlatego
przystęp do Pana w Eucharystii domaga się od nas nawrócenia, tzn. odwrócenia się od mentalności laickiej
tego świata i oddania wszystkiego
Bogu. Św. Paweł zachęca chrześcijan
do tego, by żyli według Ducha, a nie
według ciała. Z tą świadomością bliskości Ducha Chrystusa, św. Paweł
napisał następujące słowa: „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego,
którym zostaliście opieczętowani na

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego obchodzony jest przez
Kościół katolicki w Polsce każdego
roku 29 kwietnia. Ustanowiony on
został w 2002 roku, żeby upamiętnić poniesioną z rąk okupantów niemieckich oraz sowieckich, w czasie
II wojny światowej, śmierć bez mała
trzech tysięcy polskich duchownych.
Jedną z ofiar tego barbarzyństwa
jest nasz Ojciec Założyciel – Bł. Ks.
Antoni Rewera, który został aresztowany 16 marca 1942 r. przez gestapo
w Sandomierzu, najpierw uwięziony
na Zamku sandomierskim, następnie
wywieziony do obozu w Oświęcimiu
i ostatecznie umieszczony w Dachu
i tam zamordowany, 1 października
1942 roku.

Ks. Profesor Krzysztof Guzowski (pierwszy po prawej) i członkowie nowo zatwierdzonej
wspólnoty kontemplacyjnej o nazwie Słudzy Ducha Pocieszyciela.

dzień odkupienia. Niech zniknie spo- stusa i spełniania chrześcijańskiego
śród was wszelka gorycz, uniesienie, kultu w codzienności (por. Ef 5, 1-2).
gniew, wrzaskliwość, znieważanie Krzysztof od Ducha Świętego
wraz z wszelką złością. Bądźcie dla
Krzysztof od Ducha Świętego to imię zakonsiebie nawzajem dobrzy i miłosier- ne ks. prof. Krzysztofa Guzowskiego, który jest
ni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg współzałożycielem Wspólnoty Kontemplacyjnej
wam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, „Słudzy Ducha Pocieszyciela”. Wspólnota posługuje rozeznawaniem duchowym, kierownictwem
30-32). Postępowanie w miłości jest
duchowym dla kapłanów.
jedyną drogą naśladowania Chry-

29 kwietnia

Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego
Odkąd wstąpiłam do Zgromadzenia i poznałam wspaniałą postać Założyciela, który został zamęczony w
obozie koncentracyjnym, zastanawiałam się, (bo przecież, jak mówi mój ulubiony poeta ks. Jerzy Szymik, „są miejsca na ziemi, których nie dotkniesz
nawet marzeniem”), czy kiedyś dane
mi będzie zobaczyć to straszne miejsce, gdzie ostatnie dni swego świą-

tobliwego życia spędził nasz Ojciec
Antoni. Dotąd byłam jedynie w trzech
takich miejscach w Polsce: na Majdanku, gdzie za przyjęcie do domu rodziny żydowskiej, został zamordowany
w 1942 roku, mój Dziadek ze strony
Mamusi - Józef Grudzień. Potem byłam jeszcze w Sztutowie i w Sobiborze. Przerażające to miejsca, ale wraca
się do nich i pamięta, by oddać cześć
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ofiarom, pomodlić się za nie i mieć
wyobrażenie, jak straszną zbrodnią
jest ludobójstwo.
Obóz koncentracyjny KL Dachau
jest dla Polaków i polskiego duchowieństwa „Golgotą Zachodu” (tak jak
Katyń „Golgotą Wschodu”). W Dachau
było uwięzionych 1777 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, z czego zamordowanych zostało 1030, a w gronie tym 868 Polaków. Dla nas – Córek
św. Franciszka Serafickiego - jest on
miejscem męczeńskiej śmierci Ojca
Założyciela, a także Jego Krewnych: bł.
ks. Władysława Miegonia i rodzonego
brata - Kazimierza Rewery. Zgromadzenie nasze rozpoczynając w 2018
rok jubileuszowy z racji 150 rocznicy
Urodzin Ojca Założyciela, postanowiło udać się w pielgrzymce właśnie do
Dachau.
Obóz koncentracyjny w Bawarii, w
pobliżu miasteczka Dachau, został założony na rozkaz Hitlera dnia 22 marca 1933 roku. Był to pierwszy taki obóz
i miał być wzorcowy dla wszystkich,
których jak wiemy potem powstało
tysiące i to nie tylko w granicach państwa niemieckiego, również na polskiej ziemi, z czego największy był w
Oświęcimiu, gdzie przebywał ponad
dwa miesiące także nasz Ojciec Założyciel.
Obóz, mówiąc najkrócej to miejsce
kaźni, piekło codzienności. Po przekroczeniu bramy obozowej, na której
widniał napis: Arbeit macht frei” więzień stawał się numerem bez imienia i nazwiska (O. Antoni otrzymał w
Dachau numer 30304), musiał ciężko
pracować, pozbawiony był wszelkich
praw, był bity i głodzony, nieludzko

Matka Klara Radczak, Przełożona Generalna Zgromadzenia przed bramą obozową w
Dachau. Fot. Arch. Zgromadzenia.

maltretowany, a jednym możliwym
wyjściem stamtąd miał być komin
krematorium… Ojciec Antoni przybył
do Dachau z transportem więźniów z
Oświęcimia, dnia 5 czerwca 1942 roku
i przebywał tam aż do śmierci, czyli do
dnia 1 października. Jeśli wolno użyć
takiego porównania, to właśnie Jego
dusza, przez komin krematorium,
uleciała prosto do nieba – do Domu
Ojca Niebieskiego. Tak to sobie w duchu wyobraziłam patrząc rok temu na
błękitne niebo nad obozem, bo przecież zmarł w opinii świętości i to jako
świadek Chrystusa, martyr, męczennik Chrystusowej sprawy. Kapłani w

obozie byli szczególnie znienawidzeni
przez oprawców, najgorzej traktowani, dlatego tylko, że byli katolickimi
kapłanami.
Obecnie mija już prawie rok od
naszej zakonnej Pielgrzymki do miejsca męczeństwa Ojca Założyciela.
Siostry przybyły do Monachium 28
kwietnia, w przeddzień uroczystości
73. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau, ale jako dzień
pobytu w Dachau wybrały poniedziałek 30 kwietnia, by bez tłumów gości i wspólnych uroczystości, w ciszy,
skupieniu, także w tych chwilach bez
Pani przewodniczki, mieć czas na mo-

Obóz w Dachau. Widok na miejsce, gdzie stały baraki. Fot. Arch. Zgromadzenia.
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dlitwę i refleksję oraz swego rodzaju
doświadczenie obozowej drogi męczeństwa Ojca Antoniego.
Centrum zwiedzania oczywiście
stanowiła Msza święta sprawowana w polskiej kaplicy tylko dla naszej
grupy. To było i nadal jest wielkie
przeżycie, że mogłyśmy uczestniczyć
we Mszy św. sprawowanej w miejscu,
w którym nie wolno było sprawować
Mszy św. ani żadnych sakramentów,
gdzie oficjalnie nawet nie wolno było
więźniom modlić się i wzywać imienia
Bożego. Ze wspomnień współwięźniów wiemy, że Ojcu Antoniemu w
obozie bardzo brakowało kapłańskiej
służby, Mszy świętej i brewiarza. Wymownym dla mnie znakiem na terenie
obozu jest klasztor kontemplacyjny
Sióstr Karmelitanek, które starają się
nieustanną modlitwą, umartwionym
życiem, nawet rytmem dnia wg regulaminu obozowego KL Dachau i głodową porcją jedzenia, wynagrodzić
Bogu za bezmiar zła, które się tutaj w
ciągu tych 12 lat dokonało.
Teraz, gdy zbliża się 29 kwietnia i
74. rocznica wyzwolenia przez aliantów obozu w Dachu, wspominając
naszą Pielgrzymkę sprzed roku, chcę
jeszcze na koniec odwołać się do listów Ojca Antoniego z Dachau, których było (zachowało się) trzy: z 28
czerwca, z 16 sierpnia i z 30 sierpnia
1942 roku). Wcześniej były też dwie
kartki z Oświęcimia: obie z maja 1942
r. Wszystkie listy (i kartki) pisane były
do Marii Staśkiewiczowej w Sandomierzu (siostrzenicy Ojca Antoniego).
Wszystkie też są w podobnym tonie,
oczywiście wg wymogów obozowej
korespondencji. Można bowiem było
pisać tylko na jeden adres oraz tylko
dobrze o sobie i o warunkach panujących w obozie. Niemniej z tych listów
wynika wielka troska Ojca nie o siebie, ale o tych, których pozostawił w
Sandomierzu i gdziekolwiek indziej.
Dopytuje więc Ojciec Antoni w tych
listach o Księdza Biskupa, o Seminarium, o kapłanów i Parafię św. Józefa,
także o Siostry i Dom św. Franciszka.
Stara się też „przemycić” w nich informacje o „znajomych z Sandomierza” współwięźniach obozu w Dachau.
Fragment listu z dnia 16.08.1942
r.: „Brat Florek jest przy mnie i trzyma
się dobrze, tak samo Rosłaniec. Co się
dzieje w Parafii? Te sprawy interesują
mnie bardzo. Czy kościół jest dobrze

Upamiętnienie polskich ofiar na tylnej ścianie Kaplicy w Dachau. Fot. Arch. Zgromadzenia.

obsłużony i czy praca nie jest dla Wincentego zbyt uciążliwa? Czy w Parafii
jest zupełny spokój i kto zajmuje się
Domem św. Franciszka? Czy odprawiają się tam jeszcze wspólne modlitwy
wieczorne? Przypuszczam, że oprócz
Was, także i duchowieństwo parafialne uczestniczyło w moim jubileuszu
kapłańskim przez swoje modlitwy” (2
lipca 1942 roku, ks. Antoni „świętował”
50. lecie kapłaństwa).
A oto fragment Listu z Dachau, z
dnia 30.08.1942 r. „Parafią, jako powierzoną mi przez Boga rodziną, bardzo się
interesuję i będę wdzięczny za każdą
wiadomość. Władzia (ks. Władysława
Miegonia, siostrzeńca) już od tygodnia
nie widziałem. Brat Antoni Tworek (ks.
Antoni Tworek) pracuje nadal. Mnie

jako inwalidę zwolniono z pracy. Módlcie się za Waszego Wuja, a mojego
Brata Kazimierza (rodzony brat O. Antoniego, organista, także został zamęczony w Dachu). Oby Bóg miał Was w
swojej opiece i wszystkiego dobrego
Wam udzielał. Udzielam Wam swojego
jubileuszowego błogosławieństwa”.
Jestem przekonana, że Bł. Ojciec
Antoni Rewera, tak jak kiedyś w Dachau, tak teraz w Niebie pamięta o
nas, „martwi się” i oręduje u Boga za
nami, by w jego rodzinie zakonnej i
we wszystkich rodzinach Parafii oraz
całego Sandomierza, żywą była modlitwa, by kościół był dobrze obsłużony,
a przede wszystkim zawsze zapełniony
wiernymi.

Krematorium w Dachau. Fot. Arch. Zgromadzenia.

s. Klara Radczak
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Modlitwa
za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery
Boże, któryś błogosławionego kapłana Antoniego ubogacił niezwykłymi cnotami,
w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty,
gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego,
spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, o co Cię pokornie prosimy...
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Szczególnie możemy to czynić każdego 12 dnia miesiąca w kościele p.w. św. Józefa
w Sandomierzu na Mszy św. o godz. 18.

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
Kto otrzyma łaskę
za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery,
proszony jest o powiadomienie:
Zgromadzenie
Córek Św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9,
27-600 Sandomierz

ZŁOTE MYŚLI bł. ks. Antoniego Rewery

,,Abyśmy powstali kiedyś z grobu ziemi,
musimy teraz powstać z grobu grzechu”.
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Ofiarowanie siebie
Umrzyjmy zatem żądzy sławy światowej, chęci rozgłosu i znaczenia, byśmy byli

wielkimi przed Bogiem naszą pokorą, jako słudzy pokorni. Umrzyjmy naszemu ciału,
jego pożądliwościom i namiętnościom, byśmy naszemu ciału zapewnili szczęście i
rozkosz prawdziwą u Boga, w Jego raju, w Jego królestwie. Wyrzekłszy się
zarozumiałości, dumy, pychy, by zapewnić posiadanie Boga, który jako sam się uniżył, tak tylko uniżonym w duchu się oddaje.
Połączcie życie wasze z życiem Chrystusowym, trudy wasze
z Jego męką, cierpienia z Jego konaniem, wasze wyrzeczenia się z Jego śmiercią, abyście wszystko z Chrystusem przecierpiawszy, mogli w
ostatniej chwili życia razem z Nim powiedzieć: ,,Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego”, ,,Ojcze wykonało się”.
Amen.
bł. ks. Antoni Rewera

Niech to pragnienie bł. ks. Antoniego Rewery
stanie się naszym.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

