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 „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa,
 pozwól się zbawiać zawsze na nowo. 

A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, 
które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego Krew przelaną 

z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. 
W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo”.

Z Adhortacji Apostolskiej Christus vivit
Ojca Świętego Franciszka
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Również w tym roku Pan daje 
nam czas sprzyjający przygotowaniu 
się do świętowania z odnowionym 
sercem wielkiej tajemnicy śmierci i 
zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  
niezwykle ważna w życiu chrześci-
jańskim osobistym i wspólnotowym. 
Myślą i sercem musimy stale powra-
cać do tej Tajemnicy. Bowiem wzra-
sta w nas ona nieustannie, na tyle, na 
ile dajemy się wciągnąć jej dynami-
zmem duchowym i przystajemy na 
nią, dając odpowiedź wolną i szczo-
drą.

 
1. Tajemnica paschalna, podstawa 

nawrócenia
Radość chrześcijanina wypływa 

ze słuchania i przyjęcia Dobrej No-
winy o śmierci i zmartwychwsta-
niu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona 
Tajemnicę tej miłości, która „jest 
tak realna, tak prawdziwa, tak kon-
kretna, że oferuje nam relację pełną 
szczerego i owocnego dialogu” (ad-
hort. apost. Christus vivit, 117). Kto 
wierzy w tę wieść, odrzuca kłam-
stwo, według którego nasze życie 
miałoby swe pochodzenie w nas sa-
mych, podczas gdy w rzeczywistości 
pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z 
Jego woli, by dać życie w obfitości 
(por. J 10, 10). Jeśli natomiast słucha-
my bałamutnego głosu „ojca kłam-
stwa” (por. J 8, 45), to narażamy się 
na pogrążenie w otchłani nonsensu, 
doświadczając piekła już na ziemi, 
jak o tym niestety świadczy wie-
le dramatycznych wydarzeń z do-
świadczenia ludzkiego, osobistego i 
zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Po-
ście chciałbym przekazać każdemu 
chrześcijaninowi to, co już napisa-
łem ludziom młodym w adhortacji 
apostolskiej Christus vivit: „Spójrz 
na rozpostarte ramiona ukrzyżowa-
nego Chrystusa, pozwól się zbawiać 
zawsze na nowo. A kiedy idziesz wy-
znać swoje grzechy, mocno wierz w 
Jego miłosierdzie, które cię uwalnia 
na zawsze od wszelkiej winy. Kon-
templuj Jego Krew przelaną z powo-
du tak wielkiej miłości i daj się przez 
nią oczyścić. W ten sposób możesz 
się nieustannie odradzać na nowo”. 
Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem 
z przeszłości: ze względu na moc 
Ducha Świętego jest zawsze aktual-
na i pozwala nam postrzegać i doty-

kać z wiarą ciała Chrystusa w wielu 
osobach cierpiących.

2. Pilna potrzeba nawrócenia
Warto rozważyć dogłębniej Ta-

jemnicę Paschalną, dzięki której 
została nam udzielona łaska Boża. 
Doświadczenie miłosierdzia jest 
bowiem możliwe tylko w kontakcie 
„twarzą w twarz” z ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym Panem, któ-
ry „umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o 
dialog serca z sercem, przyjaciela 
z przyjacielem. Właśnie dlatego w 
okresie Wielkiego Postu tak waż-
na jest modlitwa. Jest ona nie tyle 
obowiązkiem, ile wyraża potrzebę 
odpowiadania na miłość Boga, któ-
ra nas zawsze uprzedza i wspiera. 
Chrześcijanin modli się bowiem ma-
jąc świadomość, że jest miłowany 
pomimo swej niegodności. Modlitwa 
może przybierać różne formy, ale w 
oczach Boga tak naprawdę liczy się 
to, że drąży nasze wnętrze dopro-
wadzając do rozkruszenia zatwar-
działości naszego serca, aby je co-
raz bardziej nawracać ku Niemu i ku 
Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzy-
jającym okresie pozwólmy się wy-
prowadzić na pustynię, jak Izrael 
(por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu 
posłuchać głosu naszego Oblubień-
ca, pozwalając mu rozbrzmiewać w 
nas z większą głębią i otwartością. 
Im bardziej damy się zaangażować 
Jego Słowu, tym bardziej uda się nam 
doświadczyć Jego bezinteresowne-
go miłosierdzia wzglądem nas. Nie 
pozwólmy zatem, aby ten czas łaski 
przeminął daremnie, w zarozumia-
łym złudzeniu, że to my jesteśmy 
panami czasów i sposobów naszego 
nawrócenia ku Niemu.

3. Przejmująca wola Boga prowa-
dzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za 
pewnik tego, że Pan da nam po raz 

kolejny czas sprzyjający naszemu 
nawróceniu. Ta nowa szansa po-
winna wzbudzić w nas poczucie 
wdzięczności i otrząsnąć nas z odrę-
twienia. Pomimo niekiedy nawet 
dramatycznej obecności zła w na-
szym życiu, podobnie jak w życiu Ko-
ścioła i świata, ta przestrzeń, dana 
nam dla zmiany kursu, wyraża nie-
ustępliwą wolę Boga, by nie zrywać 
z nami dialogu zbawienia. W ukrzy-
żowanym Jezusie, którego „Bóg dla 
nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), 
wola ta posunęła się tak daleko, że 
na Jego Syna spadły wszystkie nasze 
grzechy, aż po „zwrócenie się Boga 
przeciwko samemu sobie”, jak po-
wiedział papież Benedykt XVI (Enc. 
Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg 
miłuje także swoich nieprzyjaciół 
(por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać 
z każdym człowiekiem poprzez Ta-
jemnicę Paschalną swego Syna, nie 
jest jak ten przypisywany  mieszkań-
com Aten, którzy „poświęcali czas 
jedynie albo mówieniu o czymś, albo 
wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 
17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, po-
dyktowane pustą i powierzchowną 
ciekawością jest cechą światowości 
wszystkich czasów, a w naszych cza-
sach może również wniknąć w zwod-
nicze używanie środków społeczne-
go przekazu.

4. Bogactwo, którym trzeba się 
dzielić, a nie gromadzić tylko dla 

siebie
Postawienie w centrum życia 

Tajemnicy Paschalnej oznacza od-
czuwanie współczucia dla ran Chry-
stusa ukrzyżowanego, obecnych w 
wielu niewinnych ofiarach wojen, 
przemocy wobec życia, począwszy 
od tego, które ma się nie narodzić po 
osoby starsze, różnorodnych form 
przemocy, katastrof ekologicznych, 
nierównego podziału dóbr ziemi, 
handlu ludźmi we wszelkich jego 
formach i niepohamowanego pra-
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„W IMIĘ CHRYSTUSA PROSIMY: POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM!” 
(2 KOR 5, 20)
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gnienia zysku, będącego formą bał-
wochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwa-
nie ludzi dobrej woli do dzielenia 
się swoimi dobrami z najbardziej 
potrzebującymi poprzez jałmużnę, 
jako formę osobistego uczestnictwa 
w budowaniu świata bardziej spra-
wiedliwego. Dzielenie się w miłości 
czyni człowieka bardziej ludzkim; 
gromadzenie grozi upodleniem go, 
zamknięciem w egoizmie. Możemy 
i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc 
pod uwagę strukturalne wymiary 

gospodarki. Z tego powodu w okre-
sie Wielkiego Postu roku 2020, w 
dniach 26–28 marca zwołałem do 
Asyżu młodych ekonomistów, przed-
siębiorców i ludzi mających wpływ 
na zachodzące zmiany, aby przyczy-
nić się do nakreślenia konturów go-
spodarki bardziej sprawiedliwej niż 
obecna. Jak wielokrotnie powtarzało 
Magisterium Kościoła, polityka jest 
wybitną formą miłości (por. Pius XI, 
Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 
r.). To samo dotyczy zajmowania się 
gospodarką cechującą się tym sa-

My jako ludzie słabi często chce-
my postawić sobie bardzo wysoko po-
przeczkę w naszych umartwieniach, 
postach i wyrzeczeniach. I dobrze, bo 
powinniśmy podciągać nasze życie du-
chowe do góry, a nie w dół. Jednak ist-
nieje niebezpieczeństwo, że zachowa-
my się jak Faryzeusze, którzy pokazują 
wszystkim, że poszczą, dają jałmużnę 
albo modlą się. Ich postawa to chęć 
przypodobania się ludziom i pokazania, 
że tylko oni przestrzegają prawa. A tym 
czasem Chrystus mówi, że jeśli chcesz 

pościć, dać jałmużnę czy modlić się, to 
rób to tak, aby pokazać tylko Bogu. To 
niebezpieczeństwo faryzeizmu doty-
ka nas bardzo często, bo podejmując 
postanowienia wielkopostne często 
później mówimy – jak to bardzo jestem 
umartwiony, bo poszczę. Jak jestem 
umartwiony, bo postanowiłem więcej 
się modlić, albo chwalimy się wszyst-
kim dookoła jaką wielką jałmużnę zło-
żyliśmy na potrzebujących. A tym cza-
sem, to Bogu powinniśmy pokazywać, 
a nie ludziom. 

„Wielki Post jest po to, abyśmy zatrzy-
mali się na chwilę w pędzie codzien-
nego życia. Aby zastanowić się nad 

swoim duchem i relacją do Pana Boga”.

To Jemu mamy pokazać, że jest dla 
nas ważny i jeśli jakiekolwiek posta-
nowienia podejmujemy, to właśnie z 
miłości do Niego. On pozwolił zabić Je-
zusa Chrystusa z miłości do człowieka, 
nie zrobił tego dla własnego widzimi-
się. Zrobił to, bo zależy mu na każdym 
człowieku, a nikt nie ma większej miło-
ści, niż ten, który życie swoje oddaje za 
przyjaciół. Skoro Jezus człowieka nazy-
wa przyjacielem, skoro oddaje za czło-
wieka życie, to czym są nasze postano-
wienia? Niewielkim gestem. Okazaniem 
choć trochę miłości. Oczywiście tak jak 
nikt nas nie przymusi do przyjścia na 
Msze św., czy przystąpienia do sakra-
mentu pokuty i pojednania, tak rów-
nież nikt nas nie przymusi do podjęcia 
jakichś postanowień na czas Wielkiego 
Postu. Bóg zawsze mówi: –  Jeśli chcesz. 
Więc jeśli chcesz przez wielkopostne 
postanowienia pokazać Bogu, że jest dla 
ciebie najważniejszy, to nie rób z siebie 
męczennika, który wszystkim dookoła 
będzie mówił, że takie a nie inne posta-
nowienia podjął. Jeśli podjąłeś trud, to 
rób to w cichości swojego serca. Wszyst-
ko co robimy z serca i miłości zawsze 
przyniesie zwycięstwo. W tym wypadku 
zwycięstwem będzie nasze nawrócenie, 
bo czas Wielkiego Postu jest czasem na-
szego nawrócenia. Spoglądnięcia na na-
sze życie, znalezienia grzechów czy sła-
bości, nad którymi musimy pracować, 
aby na nowo cieszyć się z bycia dziec-
kiem Bożym. Jeśli wygramy, to po 40-u 
dniach będziemy się cieszyć nie tylko ze 
Zmartwychwstania Chrystusa, ale także 
ze swojego powstania z grzechu. 

Ks. dr Wojciech Kania

mym duchem ewangelicznym, który 
jest duchem Błogosławieństw.

 W nadchodzącym Wielkim Poście 
przyzywam wstawiennictwa Naj-
świętszej Maryi Panny abyśmy przy-
jęli wezwanie do pojednania się z Bo-
giem, utkwili nasze spojrzenie serca 
na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili 
się na otwarty i szczery dialog z Bo-
giem. W ten sposób będziemy mogli 
stać się tym, o czym Chrystus mówi 
w odniesieniu do swoich uczniów: 
solą ziemi i światłem świata (por. Mt 
5, 13-14).

W DRODZE 
DO ZMARTWYCHWSTANIA 

Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Tegoroczny jest już na 
półmetku. Może warto zatem przypomnieć sobie słowa ze Środy Popielcowej, 
kiedy kapłan sypiący nam na głowę popiół mówił: – Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię. Zapewne wielu z nas podjęło jakieś postanowienia na ten czas 
40-u dni. Może warto w połowie zrobić sobie rachunek sumienia. Czy wywią-
zuję się z podjętych postanowień, bo może wiele obiecywaliśmy Bogu, a wy-
szło jak zwykle. Wielki Post jest szczególnym czasem, który daje nam Kościół 
na wzór Chrystusa, który pościł 40 dni na pustyni i też był poddany pokusom, 
ale wytrwał, odpędził szatana. 
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MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA 
- BŁ. KS. ANTONI REWERA NAUCZA O EUCHARYSTII

Mając świadomość tego w czym 
uczestniczymy należy pomyśleć o 
tym, jak się udajemy na Mszę św. W 
czasach bł. Antoniego problemem nie 
była frekwencja w kościele, ale to, do 
czego człowiek przywiązywał wagę. 
Myślę, że w tamtych latach wielu 
ludzi przychodziło do kościoła tylko 
dlatego, że chodzili tam wszyscy, że 

Bł. ks. Antoni Rewera przypomina nam o tym, jak ważnym wydarzeniem 
jest Msza św. Podczas Eucharystii jest składana Bogu w Trójcy Świętej Naj-
świętsza Ofiara. Składa ją Chrystus – Najwyższy Kapłan, a tą Ofiarą jest Jego 
Ciało i Krew. To jest potrójny wymiar świętości Mszy: Świętym jest Bóg, któ-
remu składa się ofiarę, święty jest Chrystus – Kapłan, który to robi i świętością 
jest sama Ofiara, bo jest to Ciało i Krew Chrystusa. Co więcej, Ciało i Krew nie 
są w postaci uwielbionej, jak były widoczne dla uczniów po zmartwychwsta-
niu, ale są w postaci bardzo ułomnej i pokornej, czyli pod postacią chleba i wina. 
Jest to podziwu godne uniżenie Syna Bożego; podziwiają je aniołowie w swojej 
mistycznej kontemplacji. Jeślibyśmy powiedzieli, że w Ofierze Pana Jezusa na 
Kalwarii skrywa się cały skarb Odkupienia, to trzeba dodać, że w ofierze Mszy 
św. jest On nam – wiernym rozdawany i dla nas dostępny. 

można było spotkać znajomych przed 
i po nabożeństwie, że można było po-
kazać się z całą rodziną jako bardziej 
dystyngowani, czy lepiej sytuowani. 
Dzisiaj zapewne bł. Antoni zadrżałby 
ze zgrozy. Mając świadomość tego, 
jak wielkie rzeczy dokonują się na 
ołtarzu podczas Mszy św., na pewno 
zadałby pytanie, dlaczego tak mało i 

coraz mniej osób jest w ogóle zainte-
resowanych uczestnictwem w niej? 
Czy stało się tak, że zostali rzeczy-
wiście tylko ci, którzy przychodzili 
szczerze? Czy może jest więcej moż-
liwości zajęcia czasu należnego Panu 
Bogu, a na spotkanie z ludźmi nie ko-
niecznie trzeba już iść pod kościół? 
To byłaby lepsza sytuacja. O wiele 
gorzej byłoby, gdyby osoby, których 
nie ma w kościele wcale nie wyko-
rzystywały tego czasu produktyw-
nie, tylko gnuśniały w domu i narze-
kały na nudę. O wiele gorzej byłoby, 
gdyby nie było żadnej alternatywy, 
a człowiek z powodu swojej apatii i 
niechęci do wszystkiego rezygnował 
z udziału w wydarzeniu, w którym de 
facto ważą się jego losy. Według bł. 
Antoniego właściwą postawą dla lu-
dzi idących na Mszę św. jest postawa 
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Marii Magdaleny, czyli szczery i do-
skonały żal za grzechy. Kiedy Msza 
św. była sprawowana po łacinie i bez 
mikrofonu, wymagała większego niż 
dzisiaj skupienia od wiernych. Ks. Re-
wera był pod tym względem bardzo 
radykalny, przytaczał bowiem słowa 
Proroka: „Przeklęty, kto sprawę Pań-
ską czyni niedbale”. Zapewne wtedy 
chodziło o szeptanie między sobą czy 
myślenie „o niebieskich migdałach”. 
Dzisiaj, mimo tego, że Msza św. jest 
zrozumiała, że wymaga od nas od-
powiedzi i zaangażowania w dialogi i 
śpiewy, widzi się niestety sytuacje, w 
których ludzie nie zwracają uwagi na 
to, co dzieje się w kościele.  Nierzad-
ko wiele osób, i to wcale nie młodych 
żuje gumę lub zagląda do telefonu. 
Jak bardzo bolesne jest lekceważenie 
Mszy św., zaniedbywanie jej, stawia-
nie jej na równi z innymi rzeczami, 
albo wręcz zgoła traktowanie jej go-
rzej niż innych zajęć. 

Obojętnie co uważali-
byśmy na temat Kościoła 
i duchownych, Najświęt-
sza Ofiara sprawowana za 
ich pośrednictwem, będzie 
zawsze miła Panu Bogu. A 
dzieje się tak dlatego, że 
to nie ludzki kapłan spla-
miony grzechem jest tak 
naprawdę sprawującym 
Ofiarę, ale jest to Chrystus 
– Najwyższy Kapłan w ob-
rządku Melchizedeka. 

Ks. Rewera przypomi-
na w tym względzie praw-
dę zawartą już w Liście do 
Hebrajczyków. Jego Autor 
podejmuje temat obrządku 
i ofiary, porównując ofiary 
Starego Testamentu i No-
wego Testamentu. Wycho-
dzi od spotkania Abrahama 
z Melchizedekiem, które 
opisuje Księga Rodzaju. Jak 
wiemy, Abraham otrzymał 
wezwanie od Pana Boga, 
żeby wyjść ze swojej ziemi 
i udać się w nieznane, do kraju, który 
Pan Bóg obiecał dla niego i jego po-
tomków. Po drodze Abraham dotarł 
do miasta Salem, które teraz nazywa 
się Jerozolima. Okazało się, że tam 
ludzie czcili Jedynego Boga, tego sa-
mego, który wezwał Abrahama. Z 
miasta na powitanie Patriarchy wy-
szedł Król i Kapłan Melchizedek. Jest 

to w Biblii postać bardzo tajemnicza. 
Nie jest napisane skąd pochodzi, ani 
nie wymienia się imienia Jego Ojca. 
Co więcej, Abraham oddaje Mu cześć 
i składa dziesięcinę, jaka w tamtych 
czasach należała się kapłanowi. Au-
tor Listu do Hebrajczyków zastana-
wia się, kim był Melchizedek – Król 
Pokoju i Kapłan, któremu oddawał 
cześć w imieniu całego Izraela Jego 
Praojciec? Odpowiedź nasuwa się 
jasna – postać ta jest zapowiedzią Je-
zusa Chrystusa, Syna Bożego, Kapła-
na Nowego Testamentu i Króla. Co 
więcej Melchizedek reprezentuje już 
kapłaństwo i religię, której Abraham 
dopiero się uczył. Król Salemu skła-
da w ofierze Jedynemu Bogu chleb i 
wino, jako zapowiedź ofiary Nowego 
Testamentu, a cały Stary Testament 
– w osobie Abrahama – oddaje Mu 
hołd i uznaje Jego zwierzchność. Wi-
dać więc, że Sam Pan Bóg woli ofiarę 
chleba i wina niż ofiary starego Pra-

wa. Ale List do Hebrajczyków mówi 
więcej. Syn Boży zwraca się do Boga 
Ojca słowami Psalmu: Ofiary i cało-
palenia nie chciałeś aleś mi utworzył 
ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy 
nie podobały się Tobie. Wtedy powie-
działem: Oto idę! W zwoju Księgi jest 
o mnie napisane; radością jest dla 
mnie pełnić Twoją wolę mój Boże”. 

Te słowa mają bardzo głębokie zna-
czenie, które przypomina w swojej 
konferencji ks. Rewera. Pan Bóg nie 
znajduje upodobania w ofiarach sta-
rotestamentalnych. Owszem, sam 
nakazał je składać, i nie dlatego nie 
znajduje upodobania, że są złe, ale 
dlatego, że są niewystarczające. Za-
miast tego Bóg „utworzył Ciało” dla 
swojego Syna, a więc przez zwiasto-
wanie doprowadził do Jego wcielenia. 

„Posłuszeństwo Wcielonego Syna 
Bożego, ofiara Jego Ciała i Krwi, któ-

rą zapowiada ofiara Melchizedeka 
jest ofiarą doskonałą, która podoba 
się Panu Bogu. Ponawianie i uobec-
nianie tej ofiary, to jest najwięcej,  

co może zrobić człowiek”.

Te prawdy są znane w Kościele 
od dawna – przecież List do Hebraj-
czyków powstał w I wieku. Sam ks. 
Rewera dziwi się temu, że wierni 

tak obojętnie podchodzą 
do Mszy św. Nie zapomi-
najmy, że w początkach 
XX w. kapłan sprawował 
Mszę św. tyłem do ludzi i 
po łacinie. Ks. Rewera bo-
lał nad tym, jak wielu ludzi 
podchodzi obojętnie i lek-
ceważąco do Najświętszej 
Ofiary. Za jego czasów ta 
obojętność wyrażała się w 
zupełnie biernym siedze-
niu w kościele, prowadze-
niu rozmów lub myśleniu 
o byle czym w czasie Mszy 
św., i ogólnie traktowaniu 
kościoła jako miejsca spo-
tkań towarzyskich. Dziś, 
mimo tego, że Msza św. 
sprawowana jest w języ-
ku ojczystym i mimo tego, 
że każdy może brać w niej 
czynny udział, skala obo-
jętności jeszcze wzrosła. 
Obecnie obojętność ta 
wyraża się w nieobecności 
wiernych w kościele i lek-

ceważeniu obecności Najświętszego 
Sakramentu. 

W swojej konferencji ks. Rewera 
podaje za przykład Marię Magdalenę, 
która uczestniczyła w scenie spod 
krzyża z wielkim przejęciem i łzami 
żalu, a przede wszystkim z wielką mi-
łością. 

Ks. dr Bartłomiej Krzos
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S. Mistrzyni Daniela przygotowa-
ła dla Sióstr prezentację multime-
dialną zatytułowaną „Odczytywa-
nie śladów obecności Boga”. Motto 
przewodnie zamyśleń stanowiły 
słowa Czcigodnego Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego: 
„We wszystkim, co zdarza się w ży-
ciu człowieka, trzeba odczytać ślady 
miłości Boga. Wtedy do serca wkro-

czy radość”. 
Treść prezentacji była intere-

sująca, a dotyczyła „modlitwy ra-
chunkiem sumienia” w ujęciu Ojca 
Założyciela - bł. Antoniego Rewery 
i także św. Ignacego Loyoli. Uzupeł-
niona oczywiście o własne przemy-
ślenia oraz doświadczenie duchowe 
Prelegentki, która podsumowując 
wykład podkreśliła, że: 

„modlitwa rachunkiem sumienia 
jest znajdowaniem Boga w swoim 
życiu tu i teraz i może się ona stać 

autentyczną duchową przygodą 
każdej Siostry”. 

W spotkaniu uczestniczyła M. 
Victoria i 28 Sióstr, więc tak się miło 
złożyło, że dnia 29 lutego wzięło 
udział 29 sióstr, które reprezento-
wały z jednym wyjątkiem wszystkie 
Domy Zgromadzenia. Pięknym do-
pełnieniem formacyjnych rozważań 
był udział Sióstr we Mszy św. i mo-
dlitwa indywidualna przed Obliczem 
Matki Najświętszej na Jasnej Górze. 

s. Klara Radczak 

Na progu Wielkiego Postu a. d. 2020, w ostatnią sobotę lutego, Siostry na-
szego Zgromadzenia przeżywały swój dzień formacji stałej. Na miejsce zjaz-
du został tym razem wybrany Dom Zgromadzenia w Częstochowie. Spotkanie 
to, pod patronatem Przełożonej generalnej M. Victorii Kwiatkowskiej, pro-
wadziła, odpowiedzialna za ten etap formacji w Zgromadzeniu, s. Dr Daniela 
Chwałek z Bytomia. 

SPOTKANIE FORMACYJNE CÓREK 
ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

Fot. Arch. Zgromadzenia
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PRZED 78 LATY GESTAPO ARESZTOWAŁO 
KS. ANTONIEGO REWERĘ, 

SANDOMIERSKIEGO PROBOSZCZA I ZAŁOŻYCIELA 
ZGROMADZENIA CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

Z  ŻYCIA ZGROMADZENIA

Kościół św. Józefa i plebania z czasów ks. Antoniego Rewery

Bł. ks. Antoni Rewera

Ksiądz Antoni Rewera został 
aresztowany w dniu 16.03.1942 roku, 
tego dnia gestapo przyszło do kościo-
ła św. Józefa w Sandomierzu. 

Naoczny świadek aresztowa-
nia K. Gajewski wspomina: „Byłem 
w zakrystii i służyłem do Mszy św. 
(…). Ksiądz Proboszcz Antoni Rewe-
ra czekał na pogrzeb. Ubrany był w 
komżę i czekał na klęczniku, odma-
wiając brewiarz (…). Pod koniec Mszy 
św. weszła wystraszona pani S. So-
bolewska mówiąc: „Księże prałacie 
gestapo idzie!”. Ksiądz Rewera spo-
kojnie odpowiedział: „Niech sobie 
idą”. W zakrystii zrobił się popłoch 
(…), gdy weszło dwóch gestapowców, 
jeden z nich (…), czysto po polsku po-
wiedział: 

„Ksiądz prałat Antoni Rewera, 
który to jest?”. On spokojnie wstał z 
klęcznika i odpowiedział: 

„Ja jestem”. Niemcy 
wydali polecenie, aby 
się rozebrał i wyszedł z 
nimi. Umieszczono go w 
więzieniu w zamku san-
domierskim. Nie chciał 
wydać od kogo dostawał 
nielegalne gazety, na-
wet za cenę zwolnienia 
z aresztu, dlatego też 
został skierowany do 
obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau, 
a następnie do Dachau. 
Tam po doświadczeniu 
wielu nieludzkich cier-
pień i upokorzeń, które 
znosił w duchu wiary i 
pokory, zmarł z wycień-
czenia  dnia 1 paździer-
nika 1942 roku.

Red.



Fot. Piotr Butryn

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, 
JEZU CHRYSTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!


