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,,Eucharystia naucza nas jak stać 
się świętym i pomaga nam w tym”.

 bł. ks. Antoni Rewera

Bł. ks. Antoni Rewera
Obraz z kaplicy seminaryjnej 

WSD w Sandomierzu, 
budynek Nazaret.
Fot. s. Emilia CFS
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BŁ. KS. ANTONIEGO REWERY W PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA 

W SANDOMIERZU

Pan Jezus przyszedł nad rzekę Jor-
dan, żeby przyjąć chrzest. Pokonał dy-
stans kilkudziesięciu kilometrów na 
piechotę i prosił człowieka o chrzest. 
Wielkość człowieka i jego świętość po-
lega na tym, że ustępuje Bogu, zgadza 
się na Jego plan, chociaż może do końca 
go nie rozumie, tak jak św. Jan nie ro-
zumiał do końca dlaczego ma chrzcić 
Pana Jezusa, ale uwierzył Mu i ustąpił. 
Boże plany względem nas są nieraz za-
skakujące, niejasne, tajemnicze. Ale 
wystarczy poddać się temu, co propo-
nuje Pan Bóg, a stają się cuda. Tak jak 
św. Janowi, Bóg jest gotów przez Ducha 
Świętego, objawić całą prawdę także 
nam.

Tak właśnie działo się w życiu bł. 
ks. Antoniego Rewery. Pierwsza nie-
zależna od nas rzecz, której doświad-
czamy to chrzest św. Nie ma chyba 
większego poddania Woli Bożej, niż w 
postawie niemowlęcia przyjmującego 
chrzest. A to właśnie ten sakrament i 
bezgraniczne poddanie czyni z dziec-
ka małego aniołka. Każde z ochrzczo-
nych dzieci miałoby prawo usłyszeć 

głos Boga, który brzmiał w dzisiejszej 
Ewangelii: „To jest moje dziecko uko-
chane, w którym mam upodobanie”. 
Boże upodobanie to zaskakujący nas 
wszystkich plan na świętość dla każ-
dego z nas. Młody Antoni z Samborca 
mógł marzyć o kapłaństwie w Sando-
mierzu, ale nie przypuszczam, żeby 
chciał jechać do Petersburga i tam, 
pod ścisłą kontrolą zaborcy, zdobywać 
wiedzę. Nie spodziewał się też pew-
nie tego, że wypadnie mu pracować 
w seminarium jako ojciec duchowny, 
profesor i wykładowca. Wraz z lata-
mi posługi otrzymywał kolejne tytuły 
i zaszczyty oraz godności kościelne. 
Gdyby jego życie toczyło się tak da-
lej, to dzisiaj pewnie jego nazwisko 
widniałoby pośród innych, zatartych 
nazwisk na starych, kapłańskich gro-
bowcach, na katedralnym cmentarzu. 

Myślę, że bardzo ważny był związek 
bł. Antoniego z rodziną franciszkań-
ską. Słowo Boże ma to do siebie, że 
przenika głęboko w człowieka. Prze-
nika i rozcina jak miecz obosieczny. 
Rozcina przede wszystkim te powią-
zania, jakie są między samym czło-
wiekiem, a tym, co na niego nałożono: 
wszystkim, co posiada, co znaczy, do 
czego jest przywiązany. Pan Bóg, wni-
kając między człowieka a jego przy-
wiązania, formuje go na Swoje po-
dobieństwo mówiąc: „Poznałem cię, 
ukochałem i ukształtowałem – ty je-
steś mój”. Duchowy franciszkanin ma 
w sobie coś ze św. Jana Chrzciciela – 
człowieka, który poświęcił wszystko, 
nawet kapłaństwo, a zostawił sobie 
zgrzebną, przepasaną szatę. Przecież 
i św. Franciszka pytał biskup Gwidon 
z Asyżu, czy chce podjąć posługę ka-

„TYŚ JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY, 
W TOBIE MAM UPODOBANIE”

Chrzest Pana Jezusa
(Mt 3, 13-17)
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płańską, a on odszedł oddając wszyst-
ko ojcu a sam przyodział zgrzebną 
szatę i pas na biodrach. Kiedy już Sło-
wo Boże przeniknie wszystko, oddzie-
li franciszkańską duszę od prałackiej 
sutanny i purpurowego pasa, wkra-
cza sam Jezus Chrystus i proponuje 
plan zaskakujący i zupełnie niezgod-
ny z tym, co człowiek przewidywał. 
W latach 30-tych XX w. zaczął więc 
Pan Jezus stawiać bł. Antoniemu ko-
lejne pytania i wymagał tylko jedne-
go: „Ustąp mi, bo tak godzi się wy-
pełnić to, co jest sprawiedliwe”. Bł. 
Antoniego pozbawiono dochodów 
związanych z prałaturą, pracy w se-
minarium i nauczania, pozbawiono 
go zaszczytnego stanowiska prepozy-
ta katedry i odesłano do podupadłego 
w tym czasie naszego obecnego ko-
ścioła, który dla Sandomierzan pełnił 
wtedy rolę kaplicy pogrzebowej. Po 
tym, jak bł. Antoni, jako wymagający 
od siebie proboszcz i spowiednik zdo-
był serca wiernych nie tylko z parafii 
ale i z okolicy, pozbawiono go nawet 
dobrej opinii wśród duchownych. Ale 
Pan Jezus patrzył mu w oczy z jego 

umiłowanego obrazu Serca Jezusowe-
go i zadawał kolejne pytania i stawiał 
kolejne zadania. Tamtego pamiętnego 
16 marca ręce gestapowców pozbawi-
ły sandomierskiego kapłana wolności. 
Przeniesienie z Oświęcimia do Dachau 
pozbawiło go pomocy bliskich, której 
mógł tam jeszcze w jakiś sposób do-
świadczać. Obozowe piekło pozba-
wiło go zdrowia. Bandycki kapo – do-
zorca oddziału szpitalnego pozbawił 
go najpierw resztek jedzenia, a w 
końcu – życia. Myślę, że bł. ks. Rewera 
to wszystko oddał już wcześniej sam 
Panu Jezusowi, dlatego ustępował 
tak, jak św. Jan Chrzciciel w dzisiej-
szej Ewangelii i doświadczał coraz to 
nowego objawienia Ducha Świętego 
i słyszał w duszy głos Boga, który Go 
zapewniał: „Tyś jest mój Syn umiło-
wany, w Tobie mam upodobanie”.

Wielkie rzeczy działyby się i w na-
szym życiu, gdybyśmy chcieli zrezy-
gnować z własnych planów i ustąpić 
Panu Jezusowi, kiedy złoży nam pro-
pozycję, zawsze niespodziewaną, za-
wsze inną niż nasze zamysły, zawsze 
pod prąd naszej wygodzie.

Kto szuka prawdy – prawdzi-
wej woli Bożej – znajdzie ukojenie. 
Ale kto szuka ukojenia nie znajdzie 
prawdy. Czasem Pan Bóg, przez ja-
kieś zaskakujące zwroty w naszym 
życiu, albo jakieś nagle otwarte 
drzwi składa nam propozycję, z któ-
rej może wyniknąć tylko dobro. A my 
mamy inne, swoje plany. Bronimy się, 
nawet czasem paradoksalnie modli-
my się, żeby Pan Bóg „zmienił zda-
nie” i oddalił od nas to, co się nam 
nie podoba. Bóg „nie złamie trzciny 
nadłamanej i nie zgasi knotka o ni-
kłym płomyku”, a więc bardzo czę-
sto ustępuje nam i zostawia nasze 
życie w spokoju, do jakiego jesteśmy 
przyzwyczajeni. Ale nie łudźmy się, 
droga do nieba nie jest prosta i rów-
na. Ona jest raczej wspinaniem się 
po stopniach. Każda Boża interwen-
cja, która chce nas pozbawić tego, 
do czego jesteśmy przyklejeni za 
bardzo jest zaproszeniem na kolejny 
stopień. Wchodzisz, jak bł. Antoni, 
czy wolisz tkwić na swoim stopniu 
ciesząc się, że Twoje życie idzie po 
wygodnej równinie?
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Bł. ks. Antoni Rewera w swoich konferencjach dotyczących Mszy św. pisze, że Panu Bogu należy się chwała, cześć i uwiel-
bienie. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie uczcić Pana Boga w sposób sprawiedliwy, a więc taki, na jaki zasługuje. Nie je-
steśmy w stanie, bo jesteśmy słabi, grzeszni i niedoskonali. Można powiedzieć, że żaden człowiek, choć powinien uczcić Pana 
Boga, nie mógł tego zrobić w sposób odpowiedni. Odpowiednią cześć Bogu może oddać tylko sam Bóg. Z tego powodu Bóg 
właśnie stał się człowiekiem, żeby jako człowiek i w imieniu wszystkich ludzi oddać chwałę Bogu, a jako Bóg zrobić to tak, 
jak należy. Chrystus Pan – bo o Nim tu mowa – dokonał tego raz na Ostatniej Wieczerzy i na Kalwarii. Dzięki Jego Słowu ta 
jednorazowa, doskonała Ofiara może być składana jakby „na nowo” przez ludzi. Tą pamiątką i uobecnieniem jedynej, do-
skonałej Ofiary złożonej przez Chrystusa jest Msza św., a my – ludzie możemy w niej uczestniczyć. Uczestnicząc we Mszy św. 
oddajemy Panu Bogu należną chwałę i to w sposób jaki Jemu się podoba i godny samego Boga. 

MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA

- BŁ. KS. ANTONI REWERA NAUCZA O EUCHARYSTII

Można teraz powiedzieć, że Jezus 
Chrystus, mimo tego, że był prawdzi-
wym człowiekiem, nie był zwykłym 
człowiekiem. Był do nas podobny we 
wszystkim oprócz grzechu. Sam był nie-
pokalany i urodził się z niepokalanie po-
czętej Matki. A jeśli mamy świadomość, 
że nasza codzienność praktycznie ciągle 
jest skażona choćby małymi grzeszka-
mi i niedoskonałościami to dochodzimy 
do wniosku, że wiele nas dzieli od Chry-
stusa i nawet zastanawiamy się, czy my 
– zwykli śmiertelnicy – możemy mieć 
cokolwiek z Nim wspólnego. Zatem kie-
dy przychodzimy do kościoła na Mszę 
św., to czy faktycznie możemy w niej 
uczestniczyć, czy tylko możemy biernie 
obserwować i wspominać doskonałą 
Ofiarę, jaką dokonał Pan Jezus? Otóż 
możemy w sposób pełny uczestniczyć 
w Ofierze Pana Jezusa, dlatego, że ist-
nieje kapłaństwo. Jest to sakrament, 
w którym to, co ludzkie, może złączyć 
się z tym, co Boże. W Starym Testamen-
cie Lud Wybrany był reprezentowany 
przed Bogiem w sposób niedoskona-
ły przez kapłana. Chrystus, który stał 

się człowiekiem, miał reprezentować 
przed Bogiem lud w sposób doskonały. 
Dlatego kapłaństwo Chrystusowe jest 
kapłaństwem doskonałym. 

Kiedy Izraelici wychodzili z Egip-
tu i przez 40 lat przebywali na Pustyni 
Synaj, Pan Bóg żywił ich manną z nie-
ba, która była zapowiedzią Eucharystii. 
Kiedy zbliżał się siódmy dzień tygo-
dnia – dzień świąteczny, manna spadała 
w większej ilości i ludzie gromadzili ją 
w koszach na czas świętowania. Pro-
rocy zapowiadali, że kiedy przyjdzie 
Zbawiciel, nastanie „pełnia czasu” i na-
dejdzie „ósmy dzień”, który będzie już 
nieprzerwanym świętem, bo Lud Wy-
brany będzie już na stałe miał przy so-
bie Zbawiciela. Kiedy Pan Jezus rozmno-
żył w cudowny sposób chleb na pustyni, 
przypominał ludziom o mannie, którą 
jedli ich przodkowie. I tak jak dawniej, 
kazał zebrać obfitość chleba do ko-
szów na dzień świąteczny. To właśnie 
oznaczało, że ma nastać „ósmy dzień”, 
dzień trwający już bez końca, to znaczy 
czas, kiedy mamy przy sobie Zbawiciela, 
a przecież On jest „Słońcem nie znają-

cym zachodu”. Pisał o tym św. Paweł 
w liście do Galatów. Apostoł przyto-
czył tam tzw. formułę wiary, to znaczy 
coś w rodzaju „wierszyka”, za pomocą 
którego pierwsi chrześcijanie uczyli się 
wiary, zanim jeszcze spisano Ewangelie. 
A słowa te brzmią: „Gdy nadeszła peł-
nia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zro-
dzonego z Niewiasty, zrodzonego pod 
prawem, aby wykupił tych, którzy pod-
legali prawu, abyśmy mogli otrzymać 
przybrane synostwo”. Znaczy to, że Syn 
Boży poddał się pod nieubłagane pra-
wa, które rządzą naturą ludzką, a w tym 
prawo o cierpieniu i śmierci. Przemijal-
ność życia ludzkiego wyraża się w prze-
mijaniu siedmiu kolejnych dni tygodnia. 
Syn Boży wziął wszystko na siebie po to, 
żeby przez swoją Ofiarę wyzwolić ludzi 
spod skutków praw cierpienia i śmierci, 
a to wyzwolenie oznaczane jest przez 
nastanie „ósmego dnia”. Nie przypad-
kiem zmartwychwstanie Pana Jezusa, 
przez które pokonał cierpienie i śmierć, 
miało miejsce o świcie po tym, jak skoń-
czył się szabat, czyli siódmy dzień. 

Kapłaństwo w Starym Testamen-
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cie pochodziło nie tyle z powołania, 
co z narodzenia. Syn kapłana zostawał 
kapłanem i była to najwyższa godność, 
jakiej mógł dostąpić człowiek. Z tego 
też powodu kapłani nie mieli wyzna-
czonego dziedzictwa w Ziemi Świętej, 
bo ich dziedzictwem był Bóg i Jego spra-
wy. Synowie kapłana Aarona, chociaż 
byli wzięci z ludzi, z rodu kapłańskie-
go, przeszli jeszcze przez pewien spe-
cjalny obrzęd. Polegał on na obmyciu, 
przywdzianiu specjalnych szat, które 
miały ukryć nagość, nałożenie swoistej 
korony – tiary oraz przepasanie piersi 
pasem, na którym na wysokości serca 
umieszczona była płytka z 12-ma szla-
chetnymi kamieniami symbolizującymi 
12 plemion Ludu Wybranego, oczysz-
czeniu przez pokropienie odpowied-
nio przyprawioną wodą, kropidełkiem 
zrobionym z gałązek hizopu, namasz-
czeniu olejkiem i pokropieniu krwią, 
kropidłem z purpury. Przez wszystko 
to przeszedł Jezus, kiedy przyszedł na 
ten świat. Dzisiaj, kiedy człowiek bierze 
odświeżającą kąpiel, „namaszcza się” 
po niej perfumami. Dawniej namasz-
czano się pachnącymi olejkami. Taką 
oczyszczającą „kąpielą” był chrzest 
w Jordanie. Jezus nie musiał go przyj-
mować, ale przyjął ze względy na nas 
i poddanie się naszej, ludzkiej ułomnej 
kondycji. Chrztu udzielił Chrystusowi 
kapłan Starego Przymierza. Przecież 
św. Jan Chrzciciel, jako syn kapłana Za-
chariasza, też był kapłanem. Kiedy Jan 
chciał klękać przed Chrystusem i sam 
przyjąć chrzest od Niego, w jego oso-
bie kapłaństwo Starego Testamentu 
oddało hołd Jezusowi – Najwyższemu 
Kapłanowi Nowego Testamentu. Jezus 
przeszedł przez „kąpiel” w Jordanie i zo-
stał namaszczony „olejkiem radości”, 
czyli łaską Bożą przez Ducha Świętego, 
który zstąpił w momencie chrztu, jak 
niegdyś biały gołąbek nad wodami po-
topu. Słowo „Namaszczony” w języku 
hebrajskim brzmi „Mesjasz” a w grec-
kim „Chrystus”. Chrystusowe „święce-
nia kapłańskie” dopełniły się w czasie 
Jego męki, kiedy założono Mu koronę 
– tiarę z cierni, a jego skropione krwią 
Ciało okryto purpurą. Kiedy już konał 
na krzyżu, na gałązce hizopu podano 
Mu ocet winny. Chrystus zamknął swo-
je usta, a ta kwaśno-gorzka ciecz spły-
nęła na Jego brodę, tak jak kiedyś olejek 
namaszczenia na brodę Aarona. 

Jeśli Chrystus jest najwyższym Ka-
płanem Nowego Przymierza, to trze-

ba też, żeby taki Kapłan składał Bogu 
najwyższą – godną siebie i Jego – Ofia-
rę. Wielokrotnie Pan Bóg pouczał ludzi 
przez proroków, że bardziej miła Mu jest 
szczera postawa serca niż tysiące krwa-
wych ofiar. Ofiary ze zwierząt stanowi-
ły „miłą woń” dla Pana Boga o tyle, o ile 
połączone z nimi było jakieś poświęce-
nie ze strony ofiarodawcy. To poświę-
cenie wyrażało się w dobieraniu ofiar: 
miały być najlepsze, najczystsze, bez 
skazy, pierworodne, itp. Po ludzku poję-
ta doskonałość ofiar była zapowiedzią 
jedynej, doskonałej Ofiary Chrystusa 
– Arcykapłana. List do Hebrajczyków 
mówi słowami Syna Bożego: „Ofiary 
i całopalenia nie chciałeś, aleś mi utwo-
rzył ciało”. W innym miejscu ten sam 
autor natchniony dodaje: „Całopalenia 
i ofiary za grzechy nie podobały się To-
bie, wtedy powiedziałem, oto idę: rado-
ścią jest dla mnie pełnić Twoją wolę mój 
Boże”. Zatem doskonałość Ofiary do-
skonałego Kapłana polega nie tylko na 
tym, że Jego Ciało zastąpiło ciała zwie-

rząt ofiarnych, ale też na tym, że wypeł-
nił On wolę Ojca z pełnym posłuszeń-
stwem i radością, a zatem wykazał się 
najwyższym poświęceniem. Ks. Rewera 
zauważa „cudowną i boską umowę”, 
na mocy której w zamian za złożenie 
Ofiary Chrystusowej, my otrzymaliśmy 
wszystko, co potrzebne do życia wiecz-
nego. Ta umowa nie była niczym nowym, 
bo Pan Bóg zaplanował ją już w Raju. Po-
legała ona na dobrowolnej zgodności 
woli człowieka z wolą Boga. Pan Jezus 
osiągnął tę doskonałą zgodę, swojej woli 
ludzkiej z wolą Bożą, podczas modlitwy 
w Ogrójcu. W ten oto sposób, jak trafnie 
podsumował ks. Rewera, Chrystus Pan 
stał się Kapłanem według Ducha, a Ofia-
rą według Ciała. Sandomierski błogosła-
wiony zachęcał wszystkich do tego, żeby 
tak jak Chrystus Pan ofiarował się za nas, 
tak chciałby, żebyśmy i my powodowani 
wielką miłością oddali Mu się cali i do-
browolnie, gdyż tylko radosnego dawcę 
miłuje Bóg.

ks. dr Bartłomiej Krzos
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MONSTRANCJA!
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Mam takie ukochane miejsce. Ci-
che i bezpieczne. Choć w centrum to 
jednak na uboczu. Miejsce idealne 
ciepłe zimą i orzeźwiająco chłodne 
latem. Jedyne w swoim rodzaju, a jed-
nocześnie takie samo w niejednym za-
kątku świata. Gdyby to była zagadka, 
mogłabym zapytać, czy już wiesz... Ale 
zaoszczędzę ci trudu - to kaplica wie-
czystej adoracji.  Rzeczywiście, to tam 
doczesność styka się z wiecznością. To 
tam zawsze jest ON - ten sam - Pan. 
Najważniejszy z ludzi, najprawdziw-
szy Bóg - bez kolejki,  bez biletu czy 
skierowania, bez umówionej na godzi-
nę wizyty. Zawsze mogę tam przyjść i 
spojrzeć w oczy WIECZNOŚCI. Zawsze 
mogę tam przyjść i swoje słabe ,,ja" 
postawić w obliczu wszechmocnego 
,,ON”.

Pewnego dnia postanowiłam Go 
odwiedzić. Egoistyczne pobudki typu:

,,Tak mi ciężko!"
,,Nie wiem, co mam robić!"
,,Panie, pomóż!"
nie skreśliły mojej szansy i nie 

sprawiły, że nie mogłam wejść. 

Zbliżyłam się do Najświętszego 
Sakramentu, uklękłam. Metr. W tym 

momencie w moim sercu zrodził się 
wielki żal. Moment, w którym uświa-
domiłam sobie, że nie jestem w stanie 
być bliżej Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie. Szczęśliwi bracia kapłani! 
Mogą trzymać w rękach Jego Ciało. 
A ja, świecka, mogę ,,tylko" i ,,aż" pa-
trzeć, pamiętając, że błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Rozsiadłam się w ławce i próbowa-
łam wpatrywać się w będącą Bogiem 
hostię, znajdującą się w monstrancji. 
I w tym momencie Bóg przemówił do 
mojego serca, najpiękniej jak tylko się 
da: Paulinko, jesteś moją monstrancją! 
Eureka! Przecież Najświętszy Sakra-
ment jest WE MNIE. Serce w sercu. 
Słabe w mocnym. Czyż można być bli-
żej? Wow! Ten sam Bóg, widoczny na 
ołtarzach świata, zszedł do mojego 
serca!

Tak często patrzymy na pięk-
ne monstrancje, zdobione, złocone, 
duże, małe. Dobrze, że są tak idealnie 
zrobione, ale posprzątane i przyozdo-
bione łaską mieszkanie naszego serca 
może sprawić Bogu jeszcze większą 
radość.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaką 
monstrancją jesteś? Jak pokazujesz 
innym Boga? Czy bardziej pokazujesz 

Jego, czy swoje zdobienia? Na czym 
skupiasz wzrok? Może szybka mocno 
się pobrudziła? A może jest już tak 
czarna, że trudno dostrzec za nią co-
kolwiek. Dbajmy o swoje dusze!

To niesamowite, że Bóg powierzył 
nam Siebie. Pozwolił nam się nosić. 
Kiedy odchodzimy od komunii świę-
tej, wszyscy wyglądamy jak najpięk-
niejsze monstrancje. Wszyscy jeste-
śmy powołani do tego, by adorować, 
czyli uwielbiać Boga, który jest w nas.

Panie mój,
Pragnę być Twoją monstrancją!

Króluj we mnie, rozgość się.
Mieszkanie mojego serca stoi przed 

Tobą otworem.
Wiem, że czasem jest brudno.
Wiem, że często jest duszno.

Ale pragnę lśnić Tobą.
Ciebie adorować.

Ciebie pokazywać.
Ciebie w sobie mieć.

Na zawsze. Amen.

Paulina Jurczykowska
z Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji 



Jubileusz 200-lecia
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

W SANDOMIERZU
Z okazji przypadającego na 2020 r. jubileuszu 200. 

rocznicy sandomierskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego, Penitencjaria Apostolska w imieniu 
Ojca Świętego Franciszka udzieliła łaski odpustu zu-
pełnego wiernym, którzy nawiedzą jako pielgrzymi 
w dniach 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. kościół semi-
naryjny pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu.

Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zu-
pełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakra-
mentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego) wiernym, którzy szczerze żałując za 
grzechy i kierując się miłością nawiedzą jako piel-
grzymi w nadchodzącym roku kościół seminaryjny.

Pielgrzymi winni tam pobożnie uczestniczyć w 
obchodach jubileuszowych, albo przynajmniej spę-
dzić określony czas na modlitwie zakończonej Mo-

dlitwą Pańską, wyznaniem wiary i modlitwą za po-
średnictwem Najświętszej Marii Panny i świętego 
Michała Archanioła. Mogą także ofiarować ten od-
pust jako pomoc dla dusz w czyśćcu.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, któ-
rzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, 
włączając się duchowo w obchody jubileuszowe, 
mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudzą 
sobie odrazę do wszelkiego grzechu i intencję, że, 
gdy to będzie możliwe, wypełnią trzy zwyczajowe 
warunki, a swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości 
ofiarują miłosiernemu Bogu.

W roku jubileuszowym w kościele seminaryjnym 
odbywa się także codzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu od godz. 19.00 do 21.00.


