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Dzięki Ci składam, Panie Jezu Chryste,
 za dar powołania mnie do Twojej świętej służby, 

w naszej wspólnocie Córek św. Franciszka Serafickiego.
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Franciszkańską drogą

Jubileusz jest zawsze szczególnym czasem łaski, dniem błogo-
sławionym przez Pana. Ma on charakter radosnego święta. Jest 
wielką modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. 

JUBILEUSZE 
PROFESJI ZAKONNEJ

Każdego roku rozpoczynający się 
okres letnich wakacji, choć jest cza-
sem wytchnienia dla Sióstr kateche-
tek, i także wszystkich, bo to przecież 
czas wypoczynku i dorocznych urlo-
pów, to w naszym Zgromadzeniu obfi-
tuje on w bardziej intensywne ducho-
we ćwiczenia – jest bowiem czasem 
dorocznych uroczystości i zakonnych 
rekolekcji. 

I tak, - przyzywając mocy Bożego 
Ducha - w dniach od 23 do 29 czerw-
ca 2019 roku, pierwszych 21 Sióstr 
zgromadziło się w Domu generalnym 
Zgromadzenia w Sandomierzu na  
I serię swych zakonnych rekolekcji. 
Ćwiczeniom duchowym przewodni-
czył, goszcząc w naszej Wspólnocie po 
raz pierwszy, O. Andrzej Mielewczyk, 
franciszkanin konwentualny aż z Ko-
szalina. 

Tematem wiodącym rekolekcyj-
nych zamyśleń było odnowienie w so-
bie łaski powołania i wierność Chry-
stusowi w codziennym prowadzeniu 
franciszkańskiego sposobu życia. O. 
Andrzej w swoich katechezach czę-
sto nawiązywał do wydarzenia koń-
czącego rekolekcje – do świętowania 
jubileuszu ślubów zakonnych oraz do 
przypadającej w tym 2019 roku, 20. 
rocznicy beatyfikacji naszego Ojca Za-
łożyciela – bł. Antoniego Rewery. Ten 
fakt w zakonnej kaplicy przypominała 
specjalna jubileuszowa dekoracja. 

O. Andrzej codzienne słowo przy-

Jubileusz s. Adriany we wspólnocie zakonnej. Fot. Arch. Zgromadzenia.
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Jubileusz s. Adriany we wspólnocie parafialnej. Uroczystej sumie przewodniczył i słowo Boże 
wygłosił ks. dr Sławomir Płusa z Radomia. Fot. Arch. Zgromadzenia.

Jubileusz s. Adriany we wspólnocie parafialnej.

bliżał Siostrom także przy pomocy 
różnych ciekawych rekwizytów, jak 
np. rozbity dzban albo biała tkanina 
lub upleciony z zielonego bukszpanu 
wieniec. Codziennie też była modli-
twa o nowe powołania do służby Bo-
żej.

Tygodniowe ćwiczenia rekolekcyj-
ne zwieńczyło świętowanie 25. lecia 
profesji zakonnej s. Agaty Adriany Ma-
ciejskiej. Świętowanie to miało swój 
etap wstępny w piątek wieczorem, 
kiedy to podczas uroczystych II Nie-
szporów o Najświętszym Sercu Pana 
Jezusa, O. Andrzej dokonał obrzędu 
poświęcenia dla s. Adriany mirtowe-
go wianka. Wianek ten jest symbolem 
cierniowej korony Chrystusa, ale też 
znakiem, że życie siostry zakonnej 
zmierza ku Niebu, by tam otrzymać 
koronę świętości. Niemniej, by tę ko-
ronę życia wiecznego zdobyć, trzeba 
żyć tu na ziemi w oblubieńczej łącz-
ności z Jezusem ukoronowanym cier-
niem. Wianek ten następnego dnia, 
przed rozpoczęciem jubileuszowej 
Liturgii, nałożyła Jubilatce przełożona 
generalna i przez cały dzień trwał on 
na głowie Siostry Jubilatki. 

Mszy św. jubileuszowej oraz koń-
czącej te rekolekcje, o godz. 11.30 w 
kaplicy Domu generalnego, 29 czerw-
ca, czyli w Uroczystość Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, przewodniczył 
ks. kan. Edward Zieliński, proboszcz 
Parafii św. Barbary ze Staszowa, gdyż 
parafia ta jest rodzinną parafią s. Ad-
riany. Na uroczystość jubileuszową 
przybyli wraz z Księdzem Probosz-
czem Rodzice Siostry Jubilatki oraz je-
den z Braci. Okolicznościową homilię 
wygłosił O. Andrzej, przypominając 
kolejno rozważania z dni rekolekcyj-
nych, które można streścić w zdaniu, 
że nasze życie jest piękne i zasługują-
ce jeśli żyjemy święcie oraz z radością 
i miłością służymy Bogu i ludziom.

Na zakończenie Mszy św. wszyst-
kie Siostry odnowiły śluby, „które zło-
żyły przy swojej profesji”, odśpiewa-
no dziękczynne Te Deum, a s. Adriana 
- klęcząc przed ołtarzem - wyraziła w 
ten sposób swoją wdzięczność Bogu 
za dar życia oraz zakonnego powo-
łania. Wszyscy Zgromadzeni otoczyli 
srebrną Jubilatkę modlitwami i życz-
liwością „wpraszając się” już teraz na 
kolejny jubileusz, czyli na 50. lecie ślu-
bów zakonnych. 

Już 1 lipca, rozpoczęła się II seria 

dorocznych rekolekcji, którym prze-
wodniczył O. Mateusz Stachowski z 
Ostródy, także franciszkanin konwen-
tualny. O. Mateusz gościł w naszej 
wspólnocie już po raz trzeci, ale za 
każdym razem treści rekolekcyjne są 
inne, równie piękne i ubogacające. W 
rekolekcjach tych uczestniczyła kolej-
na grupa 23 Sióstr. 

Natomiast Jubilatka s. Adriana w 
niedzielę 4 sierpnia, świętowała raz 
jeszcze swój srebrny Jubileusz we 
wspólnocie parafialnej. Uroczystej 
sumie w samo południe przewod-
niczył i słowo Boże wygłosił ks. dr 
Sławomir Płusa z Radomia. W kon-
celebrze byli jeszcze: ks. Proboszcz 
Edward Zieliński, O. Krzysztof An-
dryszkiewicz - kapucyn i ks. Adrian 

Kalek. Wspólnotę zakonną reprezen-
towały: m. Klara, s. Radna Marzena, 
s. Letycja i s. Natalia. We Mszy św. 
uczestniczyli Rodzice Jubilatki oraz 
Bracia i wielu krewnych oraz przyja-
ciół. Parafianie zgotowali s. Adrianie 
wspaniałą uroczystość. Oprawę mu-
zyczną zapewniła schola parafialna, a 
śpiewy i teksty były cudownie dopa-
sowane i wykonane. Procesji Parafian 
z kwiatami i wspaniałymi gratula-
cjami nie było końca. I jubilatka, i Jej 
Rodzice oraz wszyscy zgromadzeni 
byli bardzo wzruszeni. Po zakończo-
nej uroczystości Rodzice Jubilatki za-
prosili gości na wspólną agapę, gdzie 
były różne wspomnienia i opowieści, 
jak rodziło się to staszowskie, fran-
ciszkańskie powołanie. 
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Jubileusz 50. lecia ślubów zakonnych s. Barbary i s. Jolanty

Matka Klara i s. Jubilatki. 
Fot. Arch. Zgromadzenia.

Następnie, w dniach od 18 do 24 
sierpnia 2019 roku, kolejna grupa, 
tym razem 22 Sióstr przeżywała, 
także w Domu generalnym Zgro-
madzenia w Sandomierzu, przy ul. 
Leszka Czarnego 9, swoje doroczne 
zakonne rekolekcje. Tej - już III w 
tym roku - serii rekolekcji przewod-
niczył, O. Witold Regulski, francisz-
kanin konwentualny z Koszalina.

O. Witold gościł już kolejny raz 
w naszej Wspólnocie. Tym razem, 
ideą przewodnią była łaska chrztu 
świętego i rady ewangeliczne. Każdy 
ochrzczony powinien trwać w wo-
dach chrztu i nigdy ich nie opusz-
czać. Symbolem ochrzczonych w 
starożytności była ryba, a przecież 
ryba bez wody dusi się i umiera. 

Trzeba zatem trwać w łasce chrztu i 
nieustannie ją rozwijać. Siostry były 
mocno zaangażowane w te święte 
duchowe ćwiczenia i wyjechały z re-
kolekcji umocnione w radości i na-
dziei. 

Również te, podobnie jak pierw-
sze, sześciodniowe zamyślenia re-
kolekcyjne i modlitwy uwieńczone 
zostały piękną uroczystością jubi-
leuszową. Teraz była to 50. rocznica 
życia konsekrowanego dwóch Sióstr: 
s. Marii Barbary Łyżwa i s. Krystyny 
Jolanty Włodarczyk. Jak to jest już w 
zwyczaju, w przeddzień Jubileuszu, 
wieczorem podczas uroczystych 
Nieszporów, O. Witold dokonał ob-
rzędu poświęcenia mirtowych wian-
ków, którymi Siostry Jubilatki ozdo-

biły swoje zakonne welony w dzień 
Jubileuszu. Ten mirtowy wianek jest 
symbolem niewiędnącej korony, któ-
rą każdy wierny zostanie obdarzony 
przez Boga, gdy stanie przed Jego 
obliczem w dniu swojej śmierci. Sio-
strom Jubilatkom wręcza się też pa-
miątkowy krzyż, który ma poprzypo-
minać Siostrom, że należą wyłącznie 
do Chrystusa i mają Go naśladować, 
a On przecierpiał Mękę i umarł na 
Krzyżu dla naszego zbawienia.  

Msza św. jubileuszowa sprawowa-
na była w sobotę 24.08, o godz. 11.30, 
w kościele parafialnym Nawrócenia 
św. Pawła. Mszy św. przewodniczył 
J. E. ks. Bp Edward Frankowski, a w 
koncelebrze było siedmiu Kapłanów, 
przyjaciół i proboszczów Sióstr Jubi-
latek. Trzeba podkreślić obecność ks. 
kan. Jerzego Karolika, który pomimo 
wieku i słabego zdrowia przybył do 
Sandomierza z radomskiego Domu 
Księży Seniorów, wieloletni Kustosz z 
Wysokiego Koła, gdzie długie lata po-
sługiwała s. Barbara. Homilię wygło-
sił O. Rekolekcjonista, podkreślając 
oblubieńczy związek osoby zakonnej 
ze swoim Oblubieńcem. O. Witold za-
chęcał do wdzięczności za dar powo-
łania oraz do zaufania Bogu w każ-
dych okolicznościach życia. Mówił, 
że kto posiada Chrystusa, posiada 
wszystko i to jest największe bogac-
two i prawdziwe szczęście dla czło-
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Jubileusz 50. lecia ślubów zakonnych s. Barbary i s. Jolanty

Mszy św. przewodniczył J. E. ks. Bp Edward Frankowski, 
a w koncelebrze było siedmiu Kapłanów, przyjaciół i proboszczów Sióstr Jubilatek.

wieka. Na uroczystość jubileuszową 
przybyło liczne grono krewnych tak 
z rodziny s. Jolanty, jak i z rodziny s. 
Barbary. Było też dużo wspaniałych 
Maluchów, które są bardzo przywią-
zane do swoich zakonnych cioć. 

Na zakończenie Mszy św. zostało 
odśpiewane dziękczynne Te Deum, 
s. Barbara w imieniu Obu Jubilatek, 
z całą prostotą i serdecznością, po-
dziękowała Bogu, Księdzu Biskupo-
wi i wszystkim zebranym w kościele, 
za wspaniałą uroczystość, a m. Klara 

złożyła Jubilatkom gratulacje oraz 
życzenia. Po zakończonej Mszy św. 
Jubilatki miały „sesję zdjęciową” i 
otrzymały bardzo dużo życzeń oraz 
miłych prezentów. Świętowanie mia-
ło swoje przedłużenie w refektarzu 
zakonnym Domu generalnego i trwa-
ło do późnych godzin popołudnio-
wych. 

Niech Bóg będzie uwielbiony za 
dobry czas zakonnych rekolekcji oraz 
piękne tegoroczne jubileuszowe 
uroczystości, ale przede wszystkim 

też za dar życia i powołania uroczy-
stujących tego lata Sióstr. Zacho-
wując radość w sercach otaczamy 
Jubilatki naszymi modlitwami i go-
rąco modlimy się o nowe powołania. 
Prosimy także Czytelników naszego 
miesięcznika „Rewerzanka” o modli-
twę w tej intencji, bo tylko gdy będą 
nowe powołania, charyzmat założy-
cielski bł. Ojca Antoniego, męczen-
nika za prawdę i prawdomówność, 
będzie się mógł nadal rozwijać. 

m. Klara Radczak 
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W życiu osoby konsekrowanej przychodzi moment wejścia w ciszę serca  
i w ciszę wokół siebie...

Święty rekolekcyjny czas dla 23 sióstr ze Zgromadzenia Córek Św. Francisz-
ka Serafickiego miał miejsce w dniach 1-7 lipca 2019 r., w Domu Generalnym 
Sióstr w Sandomierzu. Po ścieżkach PRZEBACZENIA - bo taki był temat reko-
lekcji - siostry przeprowadził Ojciec Mateusz Stachowski OFM Conv z Ostródy. 

Jako uczestniczka tych rekolekcji 
pragnę podzielić się z wami refleksjami, 
które zrodziło moje zasłuchane serce.

Przebaczenie... najtrudniejsza sztu-
ka mojego życia, bo skąd mam wie-
dzieć czy przebaczyłam naprawdę. Czy 
przebaczyć to znaczy zapomnieć? Wie-
rzę głęboko, że te rekolekcje uzdrowiły 

nie tylko moje serce, bo przebaczenie 
prowadzi do wolności i radości. Aby 
przebaczyć należy poznać i zrozumieć 
samego siebie oraz zaakceptować 
swojego winowajcę. Tyle lat życia tak 
blisko Jezusa, ale czy na pewno moje 
życie było oparte na fundamencie 
przebaczenia? Jeśli nie, to nawet naj-

głębsza modlitwa i asceza pozostały 
iluzją.

Podjęcie przebaczenia jest proce-
sem długim i trudnym. Z jednej strony, 
mamy świadomość, że jesteśmy za-
nurzeni w Bożym Miłosierdziu i sami 
oczekujemy od innych przebaczenia, z 
drugiej strony wyrządzona krzywda nie 
daje nam szczerze przebaczyć.

Potrzeba czasu, aby zadany ból zo-
stał nazwany i przepracowany. Przeba-
czenie w wymiarze duchowym można 
osiągnąć nieco wcześniej, ale by prze-
baczyć w wymiarze emocjonalnym, 
potrzebny jest dłuższy proces, który 

REKOLEKCJE ZAKONNE

Ojciec Mateusz Stachowski OFM Conv. Fot. Archiwum Zgromadzenia.
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wymaga akceptacji uczuć. Przebaczenia 
uczy nas Jezus, który nie tylko przeba-
czył, ale również prosił Ojca o przeba-
czenie dla nas. Grzech i zło, które ude-
rzają w Jezusa, ranią również serce Ojca. 
W Jezusie, w Jego zranionej i odrzuconej 
miłości zostaje znieważony, zlekcewa-
żony i odrzucony Bóg Ojciec. Dlatego 
Bóg Ojciec jest pierwszym, który prze-
bacza nam winy i daje nam moc, by 
przebaczać naszym winowajcom. Prze-
baczając, naśladujemy Boga „bogatego 
w miłosierdzie”. 

Bóg w Chrystusie nieustannie nam 
wybacza. Ale od nas oczekuje przeba-
czenia bliźnim na miarę ludzkich moż-
liwości: ,,Bądźcie dla siebie nawzajem 
dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, 
tak jak i Bóg wam przebaczył w Chry-
stusie" (Ef 4, 32).

W modlitwie Ojcze nasz, której 
nauczył nas Jezus, prosimy Boga, by 
odpuścił nam winy, podobnie jak my 
odpuszczamy naszym winowajcom. 
W tych słowach uzależniamy niejako 
Boże przebaczenie od wzajemnego 
ludzkiego przebaczenia. Gdy zastana-
wiam się nad tymi słowami, dziękuję 
Bogu, że nie zawsze wysłuchuje próśb 
według naszych oczekiwań. Gdyby 
nam wybaczał według ludzkiej miary, 
niejednokrotnie musielibyśmy czekać 
na przebaczenie latami. Proces prze-
baczenia powinien dotyczyć trzech 
relacji: z Bogiem, z innymi ludźmi i z 
samym sobą.

Po pierwsze, uzdrowienia potrze-
bują nasze relacje z Bogiem. Oczywi-
ście, obiektywnie nie mamy Bogu nic 
do przebaczania. Bóg jest samą mi-
łością, dobrocią, świętością i wszyst-
ko Jemu zawdzięczamy. Jedyną naszą 
postawą powinna być wdzięczność i 
uwielbienie. Jednak, z subiektywnego 
punktu widzenia, oskarżamy Boga o 
cierpienie, pogmatwaną historię ży-
cia. Oskarżanie Boga — w takiej sytu-
acji trzeba najpierw przebaczyć Bogu 
,,Jego winę”, by móc nawiązać z Nim 
przyjazne i bliskie relacje.

Przebaczenie okazuje się koniecz-
ne w relacjach międzyludzkich. Nikt z 
nas nie jest bowiem „samotną wyspą”. 
Nie jesteśmy również aniołami. Żyje-
my w społeczeństwie i dzielimy się 
głębią swego ducha, dobrocią, miło-
ścią, mądrością, ale również słabością, 
grzechem, napięciami i konfliktami. 
Napięcia i konflikty są naturalne, a 
nawet można powiedzieć – konieczne, 

gdyż niejednokrotnie stają się bodź-
cem rozwojowym wspólnoty i jej po-
szczególnych członków. Przebaczenie 
i przyjęcie przebaczenia mają wymiar 
terapeutyczny. Brak przebaczenia ro-
dzi zgorzknienie. Zamiast duchowe-
go pokoju i radości towarzyszy nam 
smutek i agresja. Drogą do wyzwole-
nia jest przebaczenie. Nieumiejętność 
przebaczenia wynika zwykle z braku 
właściwych relacji i nadmiernej kon-
centracji na odczuciach i potrzebach, a 
nie na osobach. Żądamy miłości abso-
lutnej, do której nie są oni zdolni. Po-
nadto zapominamy, że nie wszystkie 
błędy czy rany, które zadają nam inni, 
są ich winą. Zwykle ranią nas nieświa-
domie. Wynika to z historii ich życia, 
uwarunkowań, wychowania. Potrzeba 
wówczas pracy duchowej, aby nie za-
trzymywać się na powierzchni, ale do-
trzeć do korzeni bólu i podjąć proces 
przebaczenia.

Najtrudniejsze jest zwykle prze-
baczenie samemu sobie. Nie można 
jednak przebaczyć Bogu i ludziom 
bez przebaczenia sobie. Przebaczenie 
sobie wymaga pokory, życia w praw-
dzie i odwagi. Trzeba wówczas zejść z 
piedestału swojego idealnego obrazu 
i własnych przekonań, uznając w po-
korze, że jest w nas dwubiegunowość: 
dobro i zło. Mamy mocne strony, jest 
w nas dobro, potrafimy kochać, tę-
sknimy za Bogiem i pięknem. Mamy 
jednak także wady, czułe punkty, lęki, 
nie potrafimy nawiązywać relacji, je-
steśmy grzeszni i skłonni do podąża-
nia za głosem najniższych instynktów. 
Taka akceptacja – stojąca na drugim 
biegunie egoizmu i pychy – wyzwala, 
prowadzi do zgody na własną, może 

nie zawsze wymarzoną historię oraz 
pomaga lepiej zrozumieć innych. Nie 
musimy jednak wybaczać za wszel-
ką cenę. Zwróćmy uwagę, że Jezus na 
krzyżu prosił Ojca, by On przebaczył 
winy oprawcom. Możemy czynić to 
samo: prosić Ojca, by On przebaczył. 
Modląc się w ten sposób, poczujemy, 
jak nasz gniew stopniowo będzie prze-
mijał a ból ustawał i zacznie pojawiać 
się zdolność do przebaczenia w wol-
ności, która przyniesie wewnętrzny 
pokój. Takie przebaczenie to otwarcie 
na łaskę. Pozwala zrozumieć, że praw-
dziwe głębokie przebaczenie możliwe 
jest „przez Niego, z Nim i w Nim”.

s. Julia Kalarus CFS



Modlitwa o uproszenie łask
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.
Szczególnie możemy modlić się za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery,

 każdego 12 dnia miesiąca, w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu na Mszy św. o godz. 18.00.
Kto otrzyma łaskę za jego orędownictwem, proszony jest o powiadomienie:

Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego
 ul. Leszka Czarnego 9
 27-600 Sandomierz

Śluby zakonne każda siostra ma sobie wysoko cenić, uważając je za święte węzły, 
którymi Pan Jezus w swej niepojętej miłości, raczył je ze Sobą połączyć, jako Swe oblubienice.

Złote myśli bł. ks. Antoniego Rewery


