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Bł. ks. Antoni Rewera

1869 - 1942
Założyciel Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
Męczennik za Prawdomówność
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Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego, które powstało w Sandomierzu w 1928
roku, a od 8 grudnia 1999 roku
posiada już status Zgromadzenia na prawach papieskich, najpierw – dnia 3 października 1959
roku – zostało zatwierdzone na
prawie diecezjalnym. Było to dokładnie 60 lat temu. 50 rocznicę
uzyskania tych praw Zgromadzenie świętowało 3 października
2009 r. w Sandomierzu w kościele św. Józefa, czyli jak mawiamy:
„u Bł. Ojca Antoniego Rewery”.
Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył wówczas i homilię wygłosił
Metropolita Lubelski śp. Ks. Abp
Józef Życiński. W uroczystości
wzięli udział także Biskupi sandomierscy: nowy biskup ordynariusz
Krzysztof Nitkiewicz i bp pomocniczy Edward Frankowski, liczne
grono kapłanów oraz siostry z całego Zgromadzenia.

W tym roku, z racji 60. rocznicy
tamtego wydarzenia, mała uroczystość dziękczynna miała miejsce
w Domu generalnym w Sandomierzu, dnia 4 października. Przywołując tamto wydarzenie, podczas porannej Mszy św. w Uroczystość św.
Franciszka z Asyżu, Patrona Zgromadzenia, modlono się w intencji dziękczynnej za powstanie Zgromadzenia
oraz o nowe powołania. Dziękczynną
modlitwą Siostry objęły także biskupów, kapłanów i dobrodziejów Zgromadzenia, szczególnie tych, którzy
wspomagali ówczesny Zarząd Zgromadzenia, by otrzymało ono pozwolenie na strój zakonny - przywdzianie
habitów oraz zakonny status prawny
w Kościele. Przy okazji tej rocznicy,
chcę pokusić się o krótki zarys historii naszego Zgromadzenia.
Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego ma swoje korzenie w Trzecim Zakonie Franciszkańskim. Zakon ten, założony przez
św. Franciszka dla osób świeckich,
zwany popularnie tercjarstwem,
rozwinął swoją działalność również
w Polsce.
Kongregacje tercjarskie istniały
także na Ziemi Sandomierskiej. Szerzeniem idei tercjarskich w Sandomierzu zajmował się między innymi
ks. Antoni Rewera, który fascynował
się osobą św. Franciszka z Asyżu i

60. LECIE

KANONICZNEGO ZATWIERDZENIA
ZGROMADZENIA CÓREK
ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
NA PRAWIE DIECEZJALNYM
jako duszpasterz, od 1903 r., chętnie współpracował z sandomierskimi tercjarzami. Jego zaangażowanie
w to duszpasterstwo sprawiło, że
w 1921 r. został mianowany Dyrektorem Kongregacji tercjarskiej w
Sandomierzu. Był też, przez trzy kadencje, członkiem Rady Głównej III
Zakonu św. Franciszka w Polsce.
Ksiądz Rewera, jako opiekun sandomierskich tercjarek, dostrzegał
ich potrzeby nie tylko duchowe, ale
też i materialne. Wiele z nich, żyjąc
samotnie potrzebowało konkretnej
pomocy, a nawet stałej, codziennej
opieki. Ks. Rewera postanowił nabyć
dla Kongregacji jakiś dom i stworzyć
wspólnotę, aby przynajmniej najbardziej tego potrzebującym tercjarkom, zapewnić dach na głową i systematyczną opiekę duchową. W tym
celu zostało powołane Towarzystwo
Domu Ludowego pw. św. Franciszka
Serafickiego, z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Krakowskiej 14. Przewodniczącym Towarzystwa został

ks. Rewera. 2 kwietnia 1928 r. wojewoda kielecki zatwierdził Statut
Towarzystwa. Towarzystwo zostało
wciągnięte do krajowego rejestru
Stowarzyszeń. Oficjalne otwarcie
działalności Towarzystwa nastąpiło
4 października 1928 roku, a w Schronisku założonym przy siedzibie Towarzystwa zamieszkały pierwsze
tercjarki. Datę tę przyjmuje się jako
datę powstania Zgromadzenia.
Schronisko zaczęło się rozwijać i wspaniale spełniać swój cel. W
dość krótkim czasie w Schronisku
zamieszkały nowe siostry. Do Towarzystwa zaczęły zgłaszać się młode
dziewczęta do prowadzenia Domu
oraz do opieki nad tercjarkami. Po
pięciu latach, 16 maja 1933 roku, gdy
s. Aniela Osmala została przełożoną
Domu Towarzystwa, oddzielono zarząd Domu od zarządu Kongregacją
tercjarską i otwarto nowicjat. Ks. Rewera już bowiem od samego początku nosił się z zamiarem utworzenia
Franciszkańską drogą
przy Towarzystwie nowej wspólno-
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ty zakonnej, której celem miało być
szerzenie idei franciszkańskich we
współczesnym świecie i opieka nad
chorymi oraz podeszłymi w latach
tercjarkami.
Nowa wspólnota z ul. Krakowskiej otrzymała nazwę Stowarzyszenia Sióstr św. Franciszka. Ks. Rewera opracował „Regulamin życia
w Schronisku”, który w połączeniu
z Regułą III Zakonu określał zasady życia we wspólnocie. Ks. Rewera zredagował też dla swoich Sióstr
Modlitewnik i formułę profesji, którą siostry składały póki co jako śluby prywatne na Jego ręce. Przystąpił
też do zredagowania Konstytucji zakonnych, które nazwał Regułą życia
Córek św. Ojca Franciszka.
Wielkim pragnieniem Ks. Rewery
było rychłe zatwierdzenie Zgromadzenia przez Kościół. 3 października
1939 roku złożył w Kurii diecezjalnej
sandomierskiej egzemplarz ułożo-

W tym roku, z racji 60. rocznicy tamtego wydarzenia, mała uroczystość
dziękczynna miała miejsce w Domu generalnym w Sandomierzu. Mszy św. w
kaplicy Domu generalnego przewodniczył Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji, ks. prof. Leon Siwecki, a homilię – poświęconą osobie ks.
bpa Jana Kantego Lorka, wygłosił ks. dr Waldemar Gałązka. Ks. Gałązka podkreślił, że Biskup Lorek był dobrym pasterzem. Dwa słowa: ,,ojcostwo i dobroć”
wystarczająco by Go scharakteryzowały. On myślał sercem. Kochał i czynił miłosierdzie. Ksiądz Prymas Wyszyński nazwał Go jałmużnikiem Warszawy. Jego
dobroci i prawdziwie ojcowskiej troski doświadczali kapłani, siostry zakonne
i wszyscy wierni. Tak było w czasie wojny i też po wojnie. Troska o powstanie
Zgromadzenia też jest tego wyrazem. Kazanie zakończył Ksiądz kaznodzieja
stwierdzeniem, że mamy, tak jak nas zachęca ku temu autor Listu do Hebrajczyków, patrzeć na swoich pasterzy, rozpamiętywać ich życie i naśladować
ich wiarę. Ks. Bp Lorek, podobnie jak św. Franciszek z Asyżu był miłośnikiem
Chrystusowego Krzyża i wiele też w swoim życiu wycierpiał, ale przyjmował to
wszystko z miłością. To jest zachęta i wzór dla każdego z nas.
nych przez siebie Konstytucji, ale
zatwierdzenia ich już nie doczekał.
16 marca 1942 roku został aresztowany przez gestapo, dwa tygodnie
spędził w więzieniu na zamku sandomierskim, potem został wywieziony do Oświęcimia, gdzie prze-

bywał ok. dwóch miesięcy. W tym
roku, który jest także rokiem jubileuszowym 150. rocznicy Urodzin Ojca
Antoniego, w sumie na zakończenie
tych obchodów, Siostry udały się
wspólnotowo właśnie w pielgrzymce do Oświęcimia. Było to kilka dni
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temu, 5 października. Z Oświęcimia,
na początku czerwca 1942 roku został Ojciec Antoni przetransportowany do Dachau i tam zmarł dnia 1
października. W pierwszy dzień października wspominałyśmy 77. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.
Rok 1942 był trudny dla siostrzanej Wspólnoty Ojca Rewery. Nim
jeszcze doszła do Sióstr smutna wiadomość o Jego męczeńskiej śmierci,
20 czerwca 1942 r. zmarła przełożona wspólnoty, s. Aniela Osmala. Po
nadejściu do Kurii biskupiej informacji z obozu o śmierci ks. Rewery, z
nominacji biskupa sandomierskiego
opiekunem Zgromadzenia został ks.
Seweryn Krzysztofik, a ojcem duchownym – ks. prof. Wincenty Granat, który jest uważany przez Siostry
za Współzałożyciela Zgromadzenia.
Życie we wspólnocie zaczęło się od
nowa stabilizować dopiero po ustaniu działań wojennych. 7 grudnia
1945 r. przełożoną wspólnoty wybrana została s. Julia Ferens. Otoczyła ona siostry iście matczyną opieką
i podjęła starania o zatwierdzenie
Zgromadzenia.
Sytuacja polityczna po wojnie
stała się jednak bardzo niekorzystna dla Kościoła w Polsce. Władza
państwowa odnosiła się wrogo do
stowarzyszeń katolickich. Stowarzyszeniu Sióstr św. Franciszka groziło
rozwiązanie. Uratował je jednak Bp
Jan Kanty Lorek. Zlecił on we wspólnocie wizytację kanoniczną oraz
opracowanie Konstytucji w oparciu
o rękopis Ojca Założyciela. Opracowaniem Konstytucjami zajął się ks.
Granat. Projekt Konstytucji przedłożony przez ks. Granata został przyjęty i Prymas Polski, który otrzymał
takie prerogatywy ze Stolicy Świętej,
ze względu na utrudniony z nią kontakt w tamtym czasie, dekretem z
dnia 22 września 1959 roku, zezwolił
biskupowi sandomierskiemu na kanoniczne erygowanie Zgromadzenia.
Aktu tego dokonał Biskup Sandomierski Jan Kanty Lorek, dekretem z
dnia 3 października 1959 roku. Dekret
ten potwierdzał również tekst Konstytucji. 8 grudnia tegoż roku, w kościele św. Józefa w Sandomierzu odbyły się obłóczyny wszystkich Sióstr
i zgromadziła się na obrady pierwsza
kapituła generalna Zgromadzenia.
Obecnie Siostry przygotowują się do

XV już Kapituły generalnej
Zgromadzenia. W 1959 roku
Zgromadzenie posiadało 7
domów – 4 w Sandomierzu
i 3 na terenie diecezji sandomierskiej. 12 marca 1960
roku, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem kanonicznym, Zgromadzenie
zostało agregowane do Zakonu Braci Mniejszych Bernardynów Prowincji Krakowskiej. Obecnie, zgodnie
z przepisami KPK z 1983 r.,
jest to zależność tylko honorowa.
13 czerwca 1999 roku
nasz Ojciec Założyciel, w
gronie 108. męczenników
II wojny światowej, został
wyniesiony do chwały ołtarzy. Aktu tego dokonał św.
Jan Paweł II w Warszawie. 8
grudnia 1999 roku, na progu
Wielkiego Jubileuszu Roku
dwutysięcznego, Zgromadzenie otrzymało prawa
papieskie. Współzałożyciel
Ks. Prof. Wincenty Granat
jest Sługą Bożym, rok temu
zakończył się Jego proces
beatyfikacyjny w diecezji
sandomierskiej i obecnie
toczy się już na szczeblu
Kongregacji ds. kanonizacyjnych w Rzymie. Zgromadzenie modli się o Jego rychłą beatyfikację. Podobne
modlitwy są też ofiarowywane o rychłe wyniesienie
do chwały ołtarzy Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego, który po śmierci Bpa Lorka
otoczył pasterską troską
nasze Zgromadzenie oraz
pozwolił na szerzenie kultu ks. Rewery i modlitwy o
Jego beatyfikację. Właśnie
to Ks. Bp Piotr Gołębiowski
jest autorem tekstu pięknej Nowenny (z r. 1971) do
Trójcy Przenajświętszej dla
otrzymania łask za przyczyną świątobliwego kapłana Antoniego Rewery – obecnie Błogosławionego Ks.
Antoniego Rewery, którą Siostry i
wierni świeccy chętnie oraz z wielkim nabożeństwem często odmawiają. Jeszcze w tym roku, 8 grudnia,

Sł. Boży Biskup Piotr Gołębiowski

Sł. Boży ks. Wincenty Granat

w Uroczystość NMP Niepokalanej,
która z woli Ojca Założyciela także
jest Patronką naszego Zgromadzenia, będziemy wspominać 20. rocznicę zatwierdzenia na prawie papieskim. Deo gratias.
s. Klara Radczak
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PIELGRZYMKA SIÓSTR
DO OŚWIĘCIMIA

milionowej rzeszy umęczonych bestialsko ludzi. W sercu bezustannie
rodziła się tylko jedna prośba – modliW ramach jubileuszowych ob- była sprzyjająca i deszcz przysporzył twa: „pokój i dobro” niech zakrólują na
chodów 150. rocznicy urodzin Ojca trochę trudów, ale czym one były w całym świecie, by już nigdy, nigdzie i
Założyciela, Bł. Antoniego Rewe- odniesieniu do męczeństwa półtora- nikogo nie spotkał taki los.

ry, w 77. rocznicę Jego męczeńskiej
śmierci, w sobotę 5 października
2019 r. Siostry ze Zgromadzenia
Córek św. Franciszka Serafickiego
udały się w specjalnej pielgrzymce
do Oświęcimia.

Bł. Ksiądz Rewera został zamęczony 1 X 1942 r. w Dachau, ale nim to
nastąpiło, najpierw wiosnę 1942 roku
(od 29 marca do 3 czerwca) spędził
właśnie w Oświęcimiu, nr obozowy
27458. Podczas pobytu w Oświęcimiu
początkowo pracował w „szatańskim
komando Strassenbau”, a potem w
obozowej kartoflarni. W tym obozie
przebył też tyfus. Miał 73 lata. Razem
z Ojcem Antonim do Oświęcimia został wywieziony także rodzony brat
naszego Ojca Założyciela – Kazimierz
Rewera i tu został zamęczony.
Do Oświęcimia przybyło 27
Sióstr, które reprezentowały z jednym wyjątkiem wszystkie Domy
Zgromadzenia. Zwiedzanie, a ściślej
mówiąc smutna wędrówka po obozie
Oświęcim I oraz Oświęcim-Brzezinka,
trwała bez mała cztery godziny. Pani
Dorota, nasza Przewodniczka doskonale spełniła swoje zadanie. Aura nie
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Pani Dorota - Przewodnik obozu Auschwitz i Matka Klara
- Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek
św. Franciszka Serafickiego
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Błogosławiony Antoni
męczenniku z Dachau
Z rodziny ubogiej pochodziłeś
ale do kościoła chodziłeś.
Już w dniu urodzin do świątyni przybyłeś
i ochrzczony przez ks. Żardeckiego byłeś.
Gdy ukończyłeś sandomierskie Gimnazjum,
to wstąpiłeś do Duchownego Seminarium.
Jako kapłan w seminarium wykładałeś teologię,
a następnie historię Kościoła i archeologię.
Wielu ludzi tłoczyło się przy twoim konfesjonale,
a Ty z radością spowiadałeś ich stale.
Kochałeś bezgranicznie ludzi i Boga,
bo powtarzałeś, że taka jest do wieczności droga.
Parafian Słowem Bożym karmiłeś,
bo Ty już za życia świętym byłeś.
W zakrystii gestapowcy Cię aresztowali,
a ci co w kościele byli to pouciekali.
Gdy się modliłeś Niemcy Ci brewiarz wyrwali
i sznurem ręce do tyłu związali.
Ale Ty nikomu nie złorzeczyłeś,
tylko za oprawców się modliłeś.
Następnie w ciężkich warunkach Boże Drogi,
pracowałeś w obozie przy budowie drogi.
Chleb swój z więźniami dzieliłeś,
a na posiłek ostatni przychodziłeś.
Dlatego chleba często brakowało dla Ciebie,
bo więźniowie zjedli za Ciebie.
Z pokorą to wszystko znosiłeś
i za nich gorliwie do Pana modlitwy wznosiłeś.
Święci Ci już tron w niebie przygotowali,
a Jezus z Maryją przed Boży tron wezwali.
Dziś już stoisz przed Bożym Tronem,
więc bądź dla Sandomierza wielkim Patronem.
Bogu jesteśmy wdzięczni, że dał nam Ciebie,
bo na wieki orędujesz za nami w niebie!
Andrzej Gach
Sandomierz 2019

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej
dla uproszenia łask za wstawiennictwem bł. ks. Antoniego Rewery
1. Ojcze Przedwieczny, dzięki Ci składamy za to, że kapłanowi Antoniemu udzieliłeś daru
żywej wiary i bohaterskiego umiłowania prawdy. Błagamy Cię, przez wstawiennictwo
błogosławionego Antoniego, abyśmy za jego przykładem kierowali się duchem wiary w życiu
codziennym.
Chwała Ojcu... 3 razy
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
2. Synu Boży, któryś dla zbawienia naszego stał się człowiekiem, dzięki Ci składamy za to,
żeś wybrał błogosławionego kapłana Antoniego za narzędzie w gorliwym sprawowaniu
Sakramentu pokuty. Błagamy Cię, rozbudź w duszach naszych odrazę do grzechu i użycz nam
łaski dobrej spowiedzi świętej.
Chwała Ojcu... 3 razy
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
3. Duchu Święty, Boże, dzięki Ci składamy za to, żeś w sercu błogosławionego kapłana
Antoniego zapalił żarliwą miłość Boga i bliźniego, które szczególnym blaskiem zajaśniały
w godzinach próby i cierpienia. Spraw Duchu Święty, Pocieszycielu, abyśmy umiłowali Pana
Boga, jak najlepszego Ojca, a ludzi jako braci i siostry w Jezusie Chrystusie.
Chwała Ojcu... 3 razy
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Na zakończenie nowenny:
Maryjo, Córko Boga Ojca, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, przez synowską
część i miłość, jaką Cię darzył błogosławiony kapłan Antoni, wyjednaj nam przed obliczem
Boga w Trójcy Świętej Jedynego, łaski, o które z ufnością prosimy.
Ojcze Nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa o uproszenie łask 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.
Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.
Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery,
proszony jest o powiadomienie:
Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 9
27-600 Sandomierz

