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„Modlitwa zatem, to podniesienie myśli i serca do Boga, aby Go chwalić,
błogosławić, kochać i w Nim pokładać nadzieję, aby Mu prośby serca
swego przedstawiać, aby Mu z bojaźnią świętą służyć, odbierać odeń łaski
i dobrodziejstwa, ciągle z Nim przebywać w zjednoczeniu”.
Bł. ks. Antoni Rewera
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SŁOWO Z OKAZJI 20-LECIA
BEATYFIKACJI
BŁ. KS. ANTONIEGO REWERY
Dom Generalny Zgromadzenia Córek Św. Franciszka Serafickiego
Sandomierz, dn. 13 czerwca 2019 r.

Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację,
z prośbą o rychłą kanonizację bł. ks. Antoniego Rewery, przewodniczył ks. prał. dr Waldemar Gałązka, który, gdy trwało diecezjalne
dochodzenie cnót i męczeństwa ks. Rewery
był przewodniczącym Trybunału Beatyfikacyjnego. Homilię wygłosił ks. kan. Dariusz
Bęc, wiceoficjał Sandomierskiego Sądu Biskupiego i ojciec duchowny kapłanów, ale też
Wnuczek Parafian św. Józefa w Sandomierzu, którzy znali księdza Rewerę i w różnych
potrzebach go wspomagali. Mszę św. sprawowali także: Wikariusz Biskupi ds. życia
konsekrowanego w diecezji sandomierskiej
ks. prof. dr hab. Leon Siwecki, Proboszcz parafii ,,Domu Generalnego” pw. Nawrócenia
św. Pawła Apostoła w Sandomierzu ks. kan.
Krzysztof Rusiecki oraz ks. prał. Józef Szczepański, ekonom diecezjalny i jednocześnie
Dyrektor Domu Rekolekcyjnego ,,Quo vadis”
w Sandomierzu.

Iz 6, 1-4.8
Ps 23
J 17, 1-2.9.14-26
Usłyszeliśmy dziś u proroka Izajasza: „Święty jest Bóg... ziemia pełna
jest Jego chwały”. Święty jest Bóg i
Jego pragnieniem jest, abyśmy i my
byli święci. Jezus wzywa nas: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski”(Mt 5, 48).

Przełożona Generalna Zgromadzenia Matka Klara Radczak. Fot. s. Natalia CFS.

Każda beatyfikacja i kanonizacja
jest ze strony Kościoła potwierdzeniem, że życie według Ewangelii nigdy się nie przedawnia, że życie, w
którym Bóg jest na pierwszym miejscu zawsze przynosi owoce, zawsze
pociąga. Nie powinniśmy, jak uczy
papież Franciszek, ulegać szerzącej
się herezji, że jako chrześcijanie,
jako powołani, nie mamy czego zaoferować światu.
Współczesnemu światu możemy
zaoferować właśnie naszą świętość!
Słusznie przypomina się słowa
św. Jana Pawła II: „święci nie przemijają, święci cały czas wołają o świętość” (Stary Sącz, 16.06.1999); można
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powiedzieć – święci żyją swoją świętością.
Najpiękniej przeżyte życie to takie, które zwieńczone jest świętością.
Takie życie przynosi największą
chwałę Bogu!
Św. Ireneusz uczy: „człowiek żyje
na chwałę Boga”, a sam Bóg, jak czytamy w psalmie 23, ze względu na
swoją chwałę, wiedzie nas po właściwych ścieżkach.
Chwałę Bogu przynosi życie
bł. Antoniego Rewery. Przynosi tę
chwałę ciągle, chociaż zginął 77 lat
temu śmiercią męczeńską w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
Na twarzy i w zewnętrznej postawie, jak widzimy na zachowanych
fotografiach, człowiek surowy, ascetyczny, jakby niedostępny...w sercu
jednak wrażliwy na obecność Boga
i na potrzeby drugiego człowieka.
Wykształcony i rozmodlony. Umiał
wszechstronnie zająć się człowiekiem, poświęcał mu czas. Ludzie
pokonywali kilometry, aby skorzystać u niego ze spowiedzi i duchowej porady. Był odważnym społecznikiem: wiedział, że obecność
kapłana pośród ludzi porządkuje
nie tylko życie religijne, ale też życie społeczne, narodowe. Wszędzie
i wobec każdego zaświadczał o
pierwszeństwie Pana Boga.
Święci nie myślą o sobie, nie skupiają na sobie uwagi, nie czekają na
pochwały i względy, nie domagają
się praw dla siebie, nie ratują siebie
kosztem innych. Święci są cisi i mają
pokorne serce! I w ten sposób: pokorą, cichością, dobrocią i miłością
przemieniają świat, a czasami nawet
przewracają świat do góry nogami.
Czyż tak właśnie nie zmieniał świata
św. Franciszek z Asyżu? Biedaczyna
zapatrzony w Ukrzyżowanego!
Święci wpatrują się w Jezusa
Ks. Dariusz Bęc. Fot. s. Natalia CFS.
Chrystusa i to ukrzyżowanego. Tak
się wpatrują, że w ich codziennym,
zwykłym życiu „jak w zwierciadle
odbija się świętość samego Boga” drogami do Boga. Każdy święty powtarza za Jezusem: „Ojcze, chcę aby
(bł. A. Rewera).
także ci, których Mi dałeś byli ze Mną
Święci nie przemijają! Święci uczą tam, gdzie Ja jestem...Objawiłem im
Twoje imię i nadal będę objawiał, aby
nas jak należy żyć!
Towarzyszą nam w tajemnicy miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w
świętych obcowania, są naszymi nich była...” (Modlitwa Arcykapłańpatronami, czuwają nad naszymi ska Chrystusa – J 17).

Wdzięczność za świętych i błogosławionych ma się wyrażać nie w słowach, ale w praktyce. Mamy żyć na
wzór świętych! Mamy żyć jak święci,
aby każdy, idąc własną drogą wiary
i powołania, przyniósł Bogu chwałę.
ks. Dariusz Bęc
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DOSKONAŁOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
WEDŁUG BŁ. ANTONIEGO REWERY

Środki na drodze
uświęcającego dojrzewania chrześcijanina
Proces dojrzewania do zjednoczenia z Bogiem, który dokonuje się na drodze
świętości ontycznej i moralnej, wymaga właściwych każdemu człowiekowi, a
także każdemu rodzajowi powołania, adekwatnych środków. Niektóre z nich zostały już dość syntetycznie wskazane. Jednakże studium nad spuścizną pozostawioną przez męczennika sandomierskiego odsłania bardzo bogate treści. Przede
wszystkim należy podkreślić, że prezentuje on bardzo właściwą ascetykę, w której środki prowadzą do celu, a nie pozostają celem samym w sobie. Zatem dyscyplina i porządek jest owocem życia z Bogiem. Prezentuje on klasyczny ich układ,
jednakże nadaje im szczególne znaczenie podkreślając wagę każdego z nich.
Na pierwszym miejscu umieszcza
modlitwę, którą uważa, w całej rozciągłości jej rodzajów, za najbardziej
powszechny i najważniejszy środek. Uzasadniając tę tezę, odwołuje się do nauczania i postawy Jezusa
Chrystusa (por. Łk 3,21; 5,6; 11, 1-4;
Mt 26,36-39; Mk 1,35), podkreślając przede wszystkim czym ona jest
w swojej istocie. Odwołuje się do św.
Augustyna, św. Jana Chryzostoma
oraz św. Alfonsa Liguoriego i sam
definiuje ją następująco: „Modlitwa
zatem,
to
podniesienie
myśli
i serca do Boga, aby Go chwalić, błogosławić, kochać i w Nim pokładać
nadzieję, aby Mu prośby serca swego przedstawiać, aby Mu z bojaźnią
świętą służyć, odbierać odeń łaski
i dobrodziejstwa, ciągle z Nim przebywać w zjednoczeniu”. W swojej definicji łączy określenie tomistyczne
z augustyńskim, akcentując znaczenie

rozumu oraz woli. Uświęcający dialog w modlitwie pomiędzy Miłującym
i miłowanym, stwierdza, jest stanem
zjednoczenia posiadającym zróżnicowaną intensywność. Zatem rozwój zjednoczenia z Bogiem znajduje
swoje odzwierciedlenie w modlitwie.
Stwierdza, że jest to „dotyk miłości”, „powiew świętej miłości” prowadzącej do smakowania w Bogu.
Zauważamy w tym podejściu bardzo
ważne akcenty wskazujące na św.
Teresę od Jezusa, ale także na takie
przykłady, jak: św. Wincenty a Paulo,
św. Kajetan, św. Filip, św. Franciszek
Salezy, św. Tomasz z Akwinu, św. Karol
Boromeusz, św. Jan Chryzostom, św.
Stanisław Kostka. Równie bogata
jest prezentacja rodzajów modlitwy.
Dokonuje tego w zależności od treści
(dziękczynienie, prośba, przebłaganie, uwielbienie) i formy wynikającej
z zaangażowania władz człowieka:

zewnętrzna (ustna) i wewnętrzna.
Zewnętrzna to: ukłony, przyklęknięcia, znaki, słowa, gesty, śpiew, recytacja, itp. i może być praktykowana
indywidualnie, wspólnotowo oraz publicznie. W tym kontekście podkreśla
szczególne znaczenie modlitwy publicznej, która znajduje swoją pełnię
w życiu sakramentalnym ze szczególnym miejscem Eucharystii oraz brewiarzem.
Wyjątkowe znaczenie w rozwoju
duchowym posiada modlitwa myślna.
Ks. Antoni Rewera używa zamiennie
kilku określeń: rozmyślanie, medytacja, rozpamiętywanie lub modlitwa wewnętrzna. Najczęstszym jednak terminem, jakim się posługuje
jest rozmyślanie. W jego nauczaniu
znajdujemy, podobnie jak u wielkich
mistrzów życia duchowego, próbę
określenia i jest ona następująca:
„Rozmyślanie nazywa się inaczej modlitwą myślną, modlitwą wewnętrzną,
rozpamiętywaniem. Rozmyślanie, jak
sam wyraz pokazuje, jest to zastanawianie się dłuższe lub krótsze nad
prawdami Bożymi, połączone z aktami serca, czyli uczucia i z aktami
woli, a zmierzające do poznania Pana
Boga i nas samych, aby człowiek ze
stanu przyrodzonego podniósł się
do stanu nadprzyrodzonego, tj. aby
się stał Homo Dei – Człowiek Boży”.
Oznacza to, że rozwój tego rodzaju
modlitwy ma szczególne znaczenie
dla procesu uświęcającego, ponieważ
rodzi się i rozwija wyjątkowa zażyłość
z Bogiem, która przenika wszystkie
władze człowieka. Wówczas pogrąża się w prawdach Bożych, zatapia,
nad nimi rozpamiętywa, czyni to, aby
je „spożyć”, duchowo „przetrawić”.
Czyni to wszystko, aby, jak mówi
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Pomnik bł. ks. Antoniego Rewery na dziedzińcu kościoła pw. św. Józefa w Sandomierzu

Błogosławiony, „swą istotę całą przeniknąć, iżby cała żyła Bogiem”. Z tego
względu sam opracowuje schemat
medytacji, który jest bardzo prosty: przygotowanie, sama medytacja, postanowienia oraz zakończenie.
Twierdzi, że w ten sposób wpisuje się
tymi zasadniczymi elementami w każdą metodę wypracowaną w Kościele.
Zaleca, by nie koncentrować uwagi na
„doskonałości wewnętrznej” metody, ale na „odpowiedniości praktycznej”. Dotyczy ona usposobienia ducha
rozmyślającego. Istotne jest to, by
metoda trafiała w czuły punkt duszy,
ponieważ w taki sposób może oddziaływać skutecznie na wolę.
Życie sakramentalne należy do
głównych środków rozwoju życia duchowego i procesu dojrzałości chrześcijańskiej. Należy jednak zaznaczyć,
że jednocześnie sakramenty są źródłem i środkiem w procesie rozwoju
duchowego chrześcijanina, a zatem
spełniają podwójną rolę. Właśnie na
taką ich naturę wskazuje ks. A. Rewera
odchodząc od ich formalnego czy
też instytucjonalnego traktowania.
Przede wszystkim należy stwierdzić,
że wskazuje on na ich charakter komu-

nijny. Oznacza to, że są one przestrzenią jednoczenia się Boga z człowiekiem poprzez łaskę sakramentalną,
a także odpowiedzią człowieka przyjmującego je. Każdy z sakramentów
wprowadza chrześcijanina w życie
Trójjedynego Boga i dlatego ich szczególne znaczenie wynika z ich działania ex opre operato. Jednakże nie bez
znaczenia pozostaje także ich działanie ex opere operantis oraz ex opere
operantis Ecclesiae. Ks. A. Rewera wyraża to, co później znajdzie się w dokumentach Soboru Watykańskiego
II o Jezusie Chrystusie, który udziela
się w Eucharystii i ją sprawuje, błogosławi nowożeńców, wspomaga
cierpiących i zaopatruje umierających. Prawda ta posiada szczególne
znaczenie w kontekście dojrzewania chrześcijanina do uświęcającego
zjednoczenia. Nie dzieje się to jednak
automatycznie i z tego względu nie
bez znaczenia pozostaje dyspozycyjność człowieka wobec łaski wynikająca z jego wolności. Rozwój może
się dokonywać tam gdzie jest wolność, wybór, decyzja oraz realizacja.
Podział sakramentów jakiego dokonał jest następujący: chrzest i pokutę

nazwał wskrzeszającymi, sakramenty rozwijające łaskę to pozostałe ze
szczególnym uwzględnieniem sakramentu bierzmowania. Centrum
stanowi oczywiście Eucharystia, jako
największa możliwość zjednoczenia z Chrystusem w życiu ziemskim.
Rozwój duchowy chrześcijanina
może się dokonywać poprzez właściwy rozwój życia sakramentalnego.
Jest on możliwy wówczas gdy rozwija
się świadomość sakramentalna, która bezpośrednio wpływa na przygotowanie do nich, a także samo przeżycie. Z tego względu ks. A. Rewera
kładzie nacisk właśnie na przygotowanie, dzieląc je na trzy etapy: „odbyłe”, czyli wynikające z gorliwości
i pobożności człowieka. Mamy tu do
czynienia z wzajemnym powiązaniem
i zależnością sakramentalną w procesie dojrzewania. Następny etap to
„bliskie”, które związane jest z trwaniem chrześcijanina w łasce uświęcającej. Trzeci etap to „bezpośrednie”, które według sandomierskiego
Błogosławionego oznacza „ułożenie
powierzchowności” i dotyczy samego
zachowania w momencie przyjmowania sakramentu.
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Każdy z sakramentów rodzi właściwe sobie owoce i posiada specyficzne znaczenie dla rozwoju
i dojrzałości chrześcijanina. Wszystko
zależy jednak od jego wiary, którą sakramenty zakładają, ale także prowadzą do jej rozwoju. Oprócz
tego bardzo istotnym elementem jest współpraca człowieka
z łaską sakramentalną i jego zaangażowanie. Ks. Antoni Rewera mówi
o konieczności skoncentrowania
władz wewnętrznych i zewnętrznych
na przeżywaniu poszczególnych sakramentów, ponieważ cały człowiek
wchodzi w relację z Bogiem i cały doświadcza Jego działania. Z tego względu podkreśla znaczenie właściwie
przeżywanej liturgii sakramentalnej
ze względu na rzeczywistą obecność
uświęcającą Jezusa Chrystusa.
Oczywiście podstawowym sakramentem jednoczącym człowieka
z Bogiem, a zarazem inicjującym życie w komunii z Bogiem jest chrzest
święty. Ks. A. Rewera zgodnie z nauką
Kościoła określa go mianem źródła,
a zarazem momentem zamieszkania Boga w duszy człowieka. W ten
sposób w człowieku rodzi się jego
„nowa jakość”. Zostaje on uwolniony
od grzechu pierworodnego i jednocześnie rodzi możliwość życia chrześcijanina i uczestniczenia w naturze
samego Boga. Od tego momentu dusza człowieka staje się Jego „oblubienicą”, „źródłem zapieczętowanym”,
„ogrodem zamkniętym”. Poprzez
ten sakrament chrześcijanin staje
się członkiem rodziny uświęcającej
czyli Kościoła. Jak stwierdza, tylko
w Kościele i poprzez Kościół, możliwy jest rozwój chrześcijanina, ponieważ jest członkiem Mistycznego Ciała
Chrystusa. W ten sposób rozpoczyna
się rozwój człowieka prowadzący do
pełnego zjednoczenia z Bogiem określany przez męczennika jako „strategia zdobywania nieba”.
Centrum życia i duchowości rozwijanej na fundamencie sakramentów
stanowi Eucharystia. Dla Męczennika
sandomierskiego prawda ta jest bardzo oczywista i wynika z faktu realnej
obecności Jezusa Chrystusa. Nazywa
ten sakrament „osią”, wokół której
koncentruje się życie chrześcijanina,
a właściwie całego świata. Odwołując
się do św. Bonawentury, stwierdza:
„Msza św. tak pełna jest tajemnic,

jak morze pełne kropli, jak powietrze
pełne pyłków, jak firmament pełen
gwiazd i jak niebo pełne Aniołów”. To
sakrament największej miłości Boga
do człowieka, a zarazem największy
z cudów, który posiada charakter powszechny. W niej dokonuje się spłacenie długu, który zaciągnął człowiek
poprzez grzech pierworodny i grzechy uczynkowe i dlatego Eucharystia
jest hołdem i czcią oraz uwielbieniem Boga, wdzięcznością człowieka,
zadośćuczynieniem, a także prośbą
człowieka pokornego. Dzieje się tak
za przyczyną charakteru Eucharystii,
która od strony Jezusa Chrystusa
jest nieustannym składaniem siebie
w ofierze, ofiarą jedności z Ojcem
w Nim samym, ofiarą odkupieńczą i wynagradzającą. Mówiąc o jej
uświęcających owocach ks. A. Rewera
wymienia: pomnożenie łaski uświęcającej, która zacieśnia więź człowieka z Bogiem, źródło usposobienia
do życia cnotami, przygotowanie do
zjednoczenia eschatologicznego, codzienny pokarm duszy jednoczącej
się z Oblubieńcem. W ich odsłanianiu odwołuje się do wskazań papieża
Piusa X dotyczących owoców Komunii
św.: ochrona przed grzechem ciężkim
i trwanie w łasce, lekarstwo wobec
pożądliwości i namiętności oraz czystość duszy wynikająca z niezwykłego
jej „Gościa”. Konkludując, na temat
znaczenia Eucharystii, Błogosławiony
uważa, że wszystko sprowadza się
do dwóch wniosków. W pierwszym
stwierdza, że Eucharystia jest obrazem miłości Boga do człowieka, zaś
w drugim: „Eucharystia naucza nas,
jak stać się świętym i pomaga nam
w tym”.
Szczególnie istotnym sakramentem miłości miłosiernej, która posiada
bardzo istotny wpływ na życie uświęcające jest sakrament pokuty. Nazywa
go „kąpielą duchową”, „deską ratunku”, a także „lekarstwem dla duszy
grzesznej”. Prowadząc do odrodzenia
i powstania z grzechu, na nowo jednoczy człowieka z Bogiem, a tym samym
kształtuje wrażliwość sumienia. Jest
dowodem nieograniczonej miłości
Boga wobec „syna marnotrawnego”
(por. Łk 15, 11-24), ale jednocześnie Jego
oczekiwaniem na odrodzenie człowieka. Ks. A. Rewera, mówiąc o jego
owocności dla dojrzewania człowieka do świętości, bardzo drobiazgowo

podkreśla znaczenie przygotowania,
a szczególnie kładzie nacisk na solidny rachunek sumienia, a także na sposób przeżywania.
Z sakramentem miłosierdzia i pokuty w organicznej spójności pozostaje następny środek uświęcający,
którym jest kierownictwo duchowe.
Ta bogata w Kościele praktyka określana jest przez Błogosławionego niekiedy jako „sztuka ponad inne sztuki”.
Odróżnia ją od sakramentalnej spowiedzi i wskazuje na szczególną odpowiedzialność prowadzenia. W sposób opisowy próbuje określić naturę
i charakter kierownictwa duchowego. Jest to poddanie się miłości Boga, która leczy człowieka
i pomaga rozeznawać. Z tego względu
charakter kierownictwa duchowego
opisuje określenie go jako ojcostwo
duchowe, następnie: proces leczenia
ze schorzeń, prowadzenie przez mistrza i nauczyciela, a także prawdziwy osąd. Bardzo dokładnie charakteryzuje rolę kierownika duchowego,
a także podkreśla charakter posłuszeństwa ze strony penitenta, które
wynika przede wszystkim z posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi oraz
uświęcającego celu kierownictwa duchowego.
Kolejnym środkiem prowadzącym
do dojrzewania chrześcijanina jest,
w ujęciu ks. Antoniego Rewery, asceza. Jest to wysiłek i praca człowieka
nad sobą by podporządkować swoją
wolę, woli Boga. To sformułowanie
posiada charakter opisowy i nie znajdujemy w jego dorobku szczególnej
definicji umartwienia. W sposób dosłowny stwierdza, że jest to: „poddanie ciała duszy”, które dokonuje się
przy aktywnym uczestnictwie człowieka. W ten sposób ks. Rewera nawiązuje do nauczania św. Pawła: „A ci,
którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądliwościami” (Ga
5,24). W swojej naturze jest zatem
odrywaniem władz wewnętrznych
i zewnętrznych od tego co nie jest
Bogiem. Nazywa je również „wyrzeczeniem się starego człowieka”, tzn.
podjęciem życia Ewangelią z miłości ku Bogu. Powodem, dla którego
konieczne jest podejmowanie tego
wysiłku są skutki grzechu pierworodnego, a także grzechy uczynkowe.
Powołuje się w tym względzie na św.
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Alfonsa Liguoriego, a także św. Jana
od Krzyża wskazując na konieczność
umartwienia. Posiada ono charakter
wewnętrzny, które uzdrawia motywację charakteru zewnętrznego.
W tym ujęciu opiera się w swoim nauczaniu na Baltazarze Alvarezie, św.
Franciszku Boecjuszu, a także św.
Ignacym Loyoli. Innymi motywami
są: dążenie do doskonałości, której
wzór chrześcijanin posiada w Jezusie
Chrystusie, potrzeba odpokutowania
za grzechy, a więc charakter ekspiacyjny, trwanie w gorliwości i zapale
wobec rzeczy Bożych. Nie deprecjonuje ono człowieka i nie niszczy, ale
prowadzi do rodzenia się „nowego
człowieka” uchrystusowionego tzn.
przenikniętego Jego obecnością, autentycznego, dojrzałego moralnie,
pragnącego miłości Boga i bliźniego,
trwania w dobru.
Ks. Rewera mówiąc o dojrzewaniu chrześcijanina wskazuje na wiele
bardzo konkretnych przykładów.
Jednym z najbardziej czytelnych i ważnych dla niego jest św.
Franciszek z Asyżu, którego nazywa w swoim nauczaniu „szaleńcem
Bożym”. Jednakże pełnię rozwoju
widzi w osobie Maryi. Powołując się
na św. Antoniego, św. Atanazego, św.
Efrema, św. Augustyna, św. Bernarda,
św. Bonawenturę, podkreśla Jej wia-

rę, ufność, posłuszeństwo, absolutną
czystość i pobożność. W ten sposób
nakreśla duchowość maryjną o charakterze wzorczym, a także tożsamościowym, która znajdzie swoje wyjaśnienie w nauczaniu Jana Pawła II
zawartym w Redemptoris Mater.
Obok ideału ludzkiego, którym jest osoba Matki Bożej, ks. A.
Rewera odwołuje się w swojej egzemplifikacji do wielu przykładów.
Przeprowadzona powyżej analiza
podkreśla jego odwoływanie się do
autorytetów teologicznych w jego
nauczaniu, ale także do wybitnych
postaci Kościoła. Zauważamy, analizując pisma, że odwołuje się on do
postaci biblijnych oraz pozabiblijnych. W pierwszej kategorii wskazuje
na osoby: Abrahama, Mojżesza, którzy są w Starym Testamencie przykładem wiary i ufności. Z kart Nowego
Testamentu szczególnie podkreśla
takie przykłady, jak: św. Piotr, św.
Paweł, podkreślając ich znaczenie
dla życia chrześcijańskiego, a także
całego Kościoła. Oprócz tych kluczowych dla Kościoła postaci wskazuje na św. Szczepana i przykład jego
męczeństwa. Pozabiblijne przykłady
chrześcijańskiej doskonałości to: św.
Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św.
Bonawentura, św. Franciszek Salezy,
św. Franciszek z Asyżu, św. Jacek,
św. Jadwiga Królowa, św. Stanisław

Kostka, bł. Wincenty Kadłubek, św.
Alfons Liguori, św. Jan od Krzyża, św.
Teresa od Jezusa, św. Ignacy Loyola.
Zakończenie
Powołanie do świętości i chrześcijańskiej doskonałości jest inspirujące w całej historii człowieka oraz
Kościoła. Na tym gruncie znajdujemy
wiele przykładów życia i wówczas
możemy mówić o duchowości przeżyciowej. Jednocześnie rozwija się
także duchowość studyjna, w ramach
której rozwija się spekulatywna kategoria teologii. W przypadku bł. ks.
Antoniego Rewery mamy do czynienia z połączeniem tych dwóch wymiarów. Z jednej strony pozostawił
po sobie bogatą spuściznę pism, która pozwala nam odkryć go jako wytrawnego teologa, który swoim myśleniem wyprzedza Sobór Watykański
II. Z drugiej strony jest radykalnym
świadkiem oddania życia za wyznawaną prawdę. Z tego względu jest
niekwestionowanym świadkiem radykalnego życia chrześcijańskiego.
Oprócz tego pozostawił po sobie bogate dziedzictwo związane z powstaniem zgromadzenia zakonnego, dla
którego napisał Regułę i tym samym
wytyczył drogę życia uświęcającego.
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar –
Warszawa
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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.

Bł. ks. Antoni Rewera

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

,,Żadna rzecz nie może być dla ciebie przeszkodą w dojściu do doskonałości
chrześcijańskiej, bylebyś wszelkie dopuszczenia Boskie, synowskim sercem
przyjąć i na twój pożytek obrócić chciał”.

