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martwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

Z Życia Kościoła
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Cała nasza Ojczyzna z radością przyjęła decyzję Stolicy Świętej
o beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Ceremonia ta wyznaczona została na
dzień 7 czerwca 2020 r. w Warszawie,
na pl. Piłsudskiego. Czy okoliczności
związane z pandemią koronawirusa
na to pozwolą, tego na razie nie wiemy. Niemniej duchowo do tego wydarzenia wszyscy się przygotowujemy.
Przygotowania takie trwają także
w naszej Diecezji i w naszym Zgromadzeniu. Może będę zbyt sentymentalna, ale skoro w naszym Zgromadzeniu, to myślę, że może dobrze byłoby
przypomnieć, że nie tylko duchowo, bo
to bez wątpienia, ale też „urzędowo”
nasze Zgromadzenie skorzystało z pasterskiej posługi Prymasa Tysiąclecia.
Badając niegdyś Akta Córek św. Franciszka Serafickiego w Archiwum Kurii
diecezjalnej sandomierskiej, natrafiłam w nich na Dekret Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W związku z tym
trzeba sięgnąć do historii naszego
Zgromadzenia, a konkretnie do czasu
kształtowania się naszego bytu prawnego, czyli do roku 1959.
Biskup Sandomierski Jan Kanty Lorek, by móc wydać dekret erekcyjny naszego Zgromadzenia (co stało się 3 października 1959 roku), czyli zatwierdzić
nowe zgromadzenia zakonne na prawie
diecezjalnym w swojej diecezji, musiał
uzyskać najpierw tzw. Nihil obstat (brak
sprzeciwu, zastrzeżeń) ze Stolicy Świętej. Takie były wymogi prawa kanonicznego. Niemniej w tamtym okresie
dziejów, gdy kontakty Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską były mocno
utrudnione i wszelkie działania podlegały cenzurze władz komunistycznych,
wiele swoich prerogatyw Stolica Święta
przekazała Prymasowi Polski – Kardynałowi Wyszyńskiemu. Do tej czynności także był upoważniony.
Na mocy więc tychże uprawnień,
Stefan Kardynał Wyszyński, wydał Dekret, w którym nie sprzeciwia się utworzeniu przez Biskupa Sandomierskiego
nowego zgromadzenia zakonnego na
terenie diecezji sandomierskiej.
Dekret ten z dnia 22 września 1959
roku, podpisany przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego i opatrzony Jego
Pieczęcią ma treść następującą: „Przychylając się do prośby Ordynariusza
Sandomierskiego, na mocy szczegól-

W związku z bliską już beatyfikacją
Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
nych uprawnień udzielonych
Nam przez Stolicę Świętą, niniejszym – zważywszy na zalecenia kan. 492 § 1 - zaświadczamy, że z Naszej strony nie
ma żadnych przeszkód, aby
Zgromadzenie zakonne Córek
św. Franciszka Serafickiego III
Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu mogło być prawnie erygowane; z zachowaniem
tego, co zgodnie z prawem należy zachować” (tł. Ks. dr M. Kozera). Dano w Warszawie, dnia
22 września 1959. I opis pieczęci: „Stefan Świętego Kościoła
Rzymskiego Kardynał Wyszyński Arcybiskup Metropolita
Gnieźnieński i Warszawski Prymas Polski. (Herb i zawołanie biskupie SOLI DEO). Patrz: zdjęcie
Dekretu.
Dekret Kardynała Wyszyńskiego, tzw. Nihil obstat, został
wydany we wrześniu, ale korespondencja z kancelarią prymasowską trwała kilka miesięcy
wcześniej, bo już od lutego. Nie

Nihil obstat, 1959 r.

Z Życia Kościoła
będę przytaczać wszystkich tamtych
pism, bo nie chodzi o to, by wykazywać
całą drogę prawną do uzyskania tegoż
„Nihil obstat”. Pragnę jeszcze zacytować fragment pisma Biskupa Lorka, jako odpowiedź na prośbę Prymasa „o kilka bliższych informacji o tym
Zgromadzeniu”.
W odpowiedzi tej m.in. czytamy:
„Wasza Eminencjo, Ks. Antoni Rewera,
prałat-dziekan Kapituły Katedralnej
Sandomierskiej i Proboszcz Parafii św.
Józefa w Sandomierzu, kapłan świątobliwy, który zakończył swój żywot doczesny w Dachau, w roku 1926 spośród
Tercjarek, panien swojej i sąsiednich
parafii, zorganizował zrzeszenie tercjarek, które zamieszkały w domu dla
nich nabytym i wspólnie poczęły żyć
według reguły trzeciego zakonu św.
Franciszka Serafickiego. Poza pracą nad
uświęceniem własnym, tercjarki owe
spieszą z pomocą duchowieństwu parafialnemu w działalności charytatywnej, w prowadzeniu gospodarstw księży parafialnych oraz otaczają opieką
chore i starsze samotne tercjarki, dając
im w swoim domu całkowite utrzymanie.
Obecnie zrzeszenie tych tercjarek
pragnie uzyskać przywilej zgromadzenia zakonnego III zakonu św. Franciszka
Serafickiego na prawach diecezjalnych.
Członkiń jest 24. Składały już za wiedzą spowiednika śluby proste czasowe
i wieczyste. Mają kandydatki do nowicjatu. Dom główny własny posiadają
w Sandomierzu. Mają też własność
ziemską zapisaną na nazwiska poszczególnych sióstr w najbliższej okolicy Sandomierza. (…)
Z przeprowadzonej wizytacji, dokonanej przez ks. prał. Edwarda Górskiego i z własnej obserwacji stwierdzam,
że wyróżniają się gorliwością i z całym
zapałem oddają się pracy im powierzonej. Liczą, że gdy otrzymają zatwierdzenie jako zgromadzenie zakonne na
prawach diecezjalnych i przywdzieją
strój zakonny, liczba kandydatek się
zwiększy, a działalność ich znacznie się
rozszerzy. Cel projektowanego Zgromadzenia jest wzniosły i na czasie. (…)
W myśl kan. 492 i Normae secundum quas sacra congregatio de religiosis in novis religiosis congregationibus
approbandis procedere solet (normy
Świętej Kongregacji Spraw Zakonnych,
które zwykła stosować przy erygowaniu nowych zgromadzeń zakonnych)
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z roku 1921, caput 1 § 3 i 4, uprzejmie
proszę Waszą Eminencję o zezwolenie
na zatwierdzenie powyższego Zgromadzenia na prawach diecezjalnych pod
nazwą: Zgromadzenie zakonne Córek
św. Franciszka Asyskiego III Zakonu Regularnego”.
Czy ten list polecający Biskupa Lorka był wystarczający? Czy przekonał
Prymasa? Nie wiemy tego, ale widocznie Zgromadzenie było w planach Bożej Opatrzności, skoro po otrzymaniu
nihil obstat Prymasa Wyszyńskiego
z dnia 22 września 1959 r., Biskup Sandomierski Jan Kanty Lorek wydał - dnia
3 października 1959 roku - swój własny
Dekret powołujący do istnienia na prawie diecezjalnym nasze Zgromadzenie.
Dekret ten zaistniał już na łamach Rewerzanki z racji 60. lecia praw diecezjalnych, więc teraz go pomijam…
W związku z tym, że 16 marca br.
zmarła śp. S. Czesława Wróbel i jest
o tym na łamach tego numeru „Rewerzanki”, chcę wspomnieć jeszcze jeden
Dekret podpisany przez Prymasa Wyszyńskiego, który znajduje się w Archiwum Zgromadzenia w Aktach personalnych właśnie S. Czesławy. Dekret
ten z 30 marca 1966 r. to zatwierdzenie
na urzędzie przełożonej generalnej naszego Zgromadzenia,
S. Czesławy Wróbel,
dla której potrzebna była dyspensa od
wieku
kanonicznego, wymaganego do
piastowania takiego
urzędu. W lutym 1966
r. Kapituła generalna
wybrała na ten urząd
S. Czesławę, której wg
przepisów konstytucji
brakowało jeszcze 3
lata do lat 40. Zwrócono się zatem do
Prymasa Polski, który
był delegowany przez
Stolicę Świętą do
udzielenia takiej dyspensy. Obecnie należałoby prosić już o to
bezpośrednio
Ojca
Świętego. Na Dekrecie widnieje podpis
Stefan Kard. Wyszyński i pieczęć jest wytłoczona.
Bogu niech będą
dzięki za Dekret (za

obydwa dekrety) Prymasa Tysiąclecia
i za powstanie naszego Zgromadzenia. Niech będzie uwielbiony za bliską już beatyfikację Księdza Prymasa.
Ówczesne Siostry i kolejne nasze pokolenie to właśnie pokolenie Prymasa
Tysiąclecia i dopiero najmłodsze Siostry, to pokolenie JP II (św. Jana Pawła
II). Zresztą chyba nie można wyraźnie
oddzielać tak „tych pokoleń”, jak i porównywać, czyj wpływ był większy na
kształtowanie się ducha i religijności
powojennego pokolenia Polaków, także Sióstr naszego Zgromadzenia. Sam
św. Jan Paweł II twierdził, że nie byłoby
Papieża Polaka, gdyby nie było Prymasa Wyszyńskiego. Św. Jan Paweł II w r.
1999, zatwierdził nasze zgromadzenie
na prawie papieskim i beatyfikował
Ojca Założyciela – Ks. prałata Antoniego Rewerę.
18 maja br. w setną rocznicę Urodzin, będziemy dziękować Bogu za
Osobę i czyn Wielkiego Św. Jana Pawła II, a (jak Bóg pozwoli) 7 czerwca br.
na pl. Piłsudskiego w Warszawie (tam
gdzie 21 lat temu był beatyfikowany
nasz Ojciec Założyciel), za łaskę włączenia do grona błogosławionych Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego.
Tekst: s. Klara Radczak

Dyspensa, 1966 r.
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MSZA ŚWIĘTA JAKO OFIARA
- BŁ. KS. ANTONI REWERA NAUCZA O EUCHARYSTII

Bł. ks. Antoni Rewera w odniesieniu do Mszy św. przypomina słowa Psalmu:
„Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, jakich dokonał na ziemi” (por. Ps 55,9). Istotnie, to, że na Mszy św. dokonuje się i uobecnia w sposób
bezkrwawy, krwawa ofiara Chrystusa, w której to On sam jest Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym jest „Dziełem Pana i czynem zdumiewającym”.
Tym bardziej każdy z uczestniczących we Mszy św. powinien zastanowić się nad tym, że idzie na Kalwarię,
a więc zobowiązuje go zachowanie
przystające powagą i godnością do
Drogi Krzyżowej. Z drugiej strony,
nie należy poddawać się smutkowi
i przygnębieniu, bo oczami wiary widzi się, jak ważne rzeczy dokonują się
przed nami, a i Ofiara Krzyżowa nie
kończy się grobem, ale zmartwychwstaniem, życiem i zwycięstwem.
Słowa kapłana skierowane do wiernych: „Módlcie się, aby moją i waszą
ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący” oznaczają, że człowiek nie
jest i nie powinien być jedynie biernym uczestnikiem Mszy św. Kiedy
Pan Jezus mówi o „przychodzeniu
przed ołtarz”, co oznacza udawanie
się na Mszę św., zachęca do dwóch
rzeczy. Pierwsza z nich to pojednanie się z braćmi i przeciwnikami. Do
braci odnoszą się słowa: „Jeśli przypomnisz sobie, że brat twój ma coś
przeciw tobie, zostaw tam swój dar
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem. Potem

przyjdź i dar swój ofiaruj” (Mt 5,24).
Natomiast do nieprzyjaciół odnoszą się słowa: „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem, póki jesteś z nim
w drodze” (Mt 5,25). Druga rzecz to
przyniesienie daru na ofiarę. Pan Bóg
już w Starym Testamencie powiedział: „Nie wolno się ukazać przede
mną z pustymi rękami” (Wj 34,20).
Trzeba ten tekst właściwie rozumieć. W dzisiejszych czasach podkreśla się to, co napisała św. Teresa
od Dzieciątka Jezus, a przypomniał
papież Franciszek: „Wszyscy stajemy
przed Bogiem z pustymi rękami”. To
znaczy, że człowiek tak naprawdę
niczego nie może Panu Bogu dać, bo
wszystko, co dobrego posiada i tak
jest darem Bożym. To prawda, my –
ludzie, sami z siebie nie możemy dać
Bogu niczego, oprócz swoich trosk
i nędzy. Ale dary ofiarne w postaci
chleba i wina mają symbolikę, która uczy nas, jak mogą wyglądać nasze dary złożone Najwyższemu. Jak
mówimy w modlitwie, chleb i wino
pochodzi „z otrzymanych od Ciebie darów”. To znaczy, że Bóg daje

dary, człowiek przez swoją pracę je
przetwarza i przetworzone przynosi Panu. Zatem prawdziwym darem
jest praca, którą człowiek wkłada w pomnażanie i przetwarzanie
darów Boga. Praca ta symbolizuje właśnie trudy człowieka, które
wkłada w pracę nad sobą, bo każdy
z nas jest Bożą pszenicą, zmieloną
na czystą mąkę przez różne cierpienia, z której wypieka się czysty, biały
chleb składany na ofiarę Panu Bogu.
Pierwszą z ludzi, która w sposób doskonały oddała Bogu swoją duszę
i ciało była Maryja Panna. To z jej
ciała i trudu brzemienności ukształtowało się pod Jej sercem prawdziwe
Ciało i Krew Chrystusa. Przecież na
każdej Mszy św. Słowo Boże „staje
się Ciałem”, tak jak dokonało się to
w życiu Maryi. Jakże nie postawić
życia Matki Bożej za wzór dobrego
i chrześcijańskiego uczestnictwa we
Mszy św. Całe Jej życie, od poświęcenia Jej ciała i duszy w Zwiastowaniu,
przez Ofiarowanie w Świątyni aż po
cierpienie na Kalwarii pod Krzyżem
było jednym wielkim uczestnictwem
w Misterium Chrystusa. My możemy doświadczyć tego uczestnicząc
wiernie i pobożnie we Mszy św. To
właśnie na Ołtarzu Chrystus Pan
wciela się, rodzi, naucza, czyni cuda,
uzdrawia, karmi i ożywia, a w końcu
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wydaje się za ludzi, cierpi i umiera,
po to, by zmartwychwstać.
Jak bardzo rozumieli znaczenie
ofiary składanej przez człowieka
męczennicy, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Bł.
Antoni opisuje męczeństwo 51 osób,
które w Kartaginie oddały życie za
to, że uczestniczyły – mimo cesarskiego zakazu – we Mszy św. W tamtym przypadku istotnie ich prawdziwa krew złączona została z Krwią
Chrystusa. Krew męczenników stała
się czystym winem ofiarnym, przemienionym w Krew Chrystusa. Sandomierski Męczennik zastanawiał
się nad ludźmi sobie współczesnymi, czy byliby zdolni do złożenia
ofiary z życia za to tylko, że nie mogliby uczestniczyć we Mszy św.? Czy
byliby zdolni do sprzeciwu, gdyby
ktokolwiek siłą odciągał ich od ołtarza? Niestety w dzisiejszych czasach
sprawy mają się jeszcze gorzej. Choć
jest wielu wiernych, dla których
uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.
jest jak czyste powietrze, bez którego nie mogliby żyć, to jednak jest
coraz więcej takich, których raczej
siłą trzeba by zaciągać do kościoła
niż od niego odciągać. A przecież sam
Pan Jezus powiedział: „Co zyska człowiek, jeśliby nawet cały świat zdobył,
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo
cóż człowiek da w zamian za swoją
duszę?” (Mt 16,26). Bł. Antoni, widząc zachowanie ludzi podczas Mszy
św. wypominał klerykom, że cześć,
chwała i drżenie, jakie odczuwają
aniołowie wobec majestatu Bożego
jest gorzką wymówką dla człowieka,
który lekceważy Mszę św. W czasach
sandomierskiego męczennika lekceważenie to przejawiało się w złym
lub nieuważnym zachowaniu w kościele podczas Mszy św. Sprawowana
ona była po łacinie, co sprawiało dodatkową trudność ludziom i zmuszało do głębszego skupienia i refleksji.
Dzisiaj mamy Mszę św. po polsku.
Możemy się w nią włączać na rożne sposoby: począwszy od głośnego
i wyraźnego udzielania odpowiedzi
na wezwania kierowane przez kapłana, przez śpiewy a skończywszy na
zastanawianiu się nad znaczeniem
głębokich tekstów mszalnych i modlitw liturgicznych. Mimo jednak tak
wielkich udogodnień, Msza św. zdaje
się być lekceważona jak mało kie-
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dy dotąd. Dziwić może obojętność,
wrogość, kpina, profanacja czy nawet bluźnierstwo wypowiadane lub
pokazywane w stosunku do Mszy św.,
jeśli uświadomimy sobie prawdę czyja
krew i dla kogo jest wylewana na ołtarzu. Co powiedzieliby męczennicy
kartagińscy ludziom, dla których np.
program telewizyjny jest ważniejszy
niż Msza św.? Co powiedziałoby nam
– współczesnym pokolenie świętych
męczenników, którzy odważnie wyznali, że dzień przeżyty bez Mszy św.
jest smutny i przykry? Czyżby tyle
smutku i przykrości było w nas – lu-

dziach XXI w., dlatego, że nie tak często i nie tak chętnie uczestniczymy
we Mszy św.? Zauroczony tajemnicą
Najświętszej Ofiary św. Bonawentura napisał: „Msza św. jest tak pełna
tajemnic, jak może pełne kropli, jak
powietrze pełne pyłków, jak firmament pełen gwiazd i jak niebo pełne
aniołów”. A bł. Antoni dodał, że uważa ustanowienie Najświętszej Ofiary,
jakie dokonało się w Wieczerniku, za
największy z cudów Jezusa – większy niż uzdrowienia czy rozmnożenie
chleba.
Ks. dr Bartłomiej Krzos

Ks. Antoni Rewera w kaplicy na zamku sandomierskim. Fot. Arch. Zgromaszenia.
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W poniedziałek
16 marca 2020 roku,
gdy Rodzina zakonna
Córek św. Franciszka
Serafickiego wspominała 78. rocznicę
aresztowania przez
gestapo w zakrystii
kościoła św. Józefa
w Sandomierzu, Założyciela Zgromadzenia
– Bł. Ojca Antoniego
Rewery i modliła się
o Jego rychłą kanonizację, w godzinach
przedpołudniowych,
na Oddziale Chirurgii w sandomierskim
szpitalu
Świętego
śp. M. Czesława Cecylia Wróbel
Ducha, odeszła do
Domu Ojca śp. M. Czesława Cecylia Wróbel – przez dwie
sześcioletnie kadencje, w latach 1966 – 1978, Przełożona
generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego
i przez prawie 50 lat pracownik Domu rekolekcyjnego na pl.
Św. Wojciecha w Sandomierzu.
Uroczystość pogrzebowa śp. S. Czesławy miała miejsce właśnie w kościele św. Józefa, w środę 18 marca o godz.

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA

ODESZŁA DO DOMU OJCA

Nasza Ukochana
śp. M. Czesława Cecylia Wróbel
11.00. Mszy św. Przewodniczył J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, a w koncelebrze towarzyszyło 12 Kapłanów. Homilię
wygłosił Kapelan Domu generalnego Ks. Dr Władysław
Gwóźdź. W pogrzebie uczestniczyła tylko najbliższa Rodzina śp. S. Czesławy i 18 sióstr z Sandomierza oraz Wikaria
generalna Zgromadzenia ze Skaryszewa. Ze względu na
sytuację związaną z epidemią koronawirusa i przepisami
sanitarnymi, uroczystości pogrzebowe miały skromniejszy
przebieg. Doczesne szczątki Zmarłej spoczęły na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu. Śp. M. Czesława to piąta
z kolei zmarła Przełożona generalna Zgromadzenia.
Śp. S. Czesława żyła bez mała 91 lat (ur. 20.04.1929 r.),
a w Zgromadzeniu 73 lata.
W pamięci Sióstr, Kapłanów i wszystkich, którzy Ją mieli szczęście spotkać na drodze swojego życia, zapisała się
jako osoba radosna, dobra i pełna życiowej mądrości. Była
też bardzo pobożna, pracowita i przedsiębiorcza. Najlepiej
zobrazują to słowa M. Victorii Kwiatkowskiej, które wypowiedziała żegnając Zmarłą na zakończenie Mszy świętej
pogrzebowej.

S. Czesława do Zgromadzenia wstąpiła 15 maja 1947
,,Każda miłość musi być próbowana i doświadczana.
roku, 7 grudnia tegoż roku rozpoczęła nowicjat, a 8
Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody
grudnia za rok złożyła pierwszą profesję. Śluby wie- zwycięskiej radości”.
(Stefan Kard. Wyszyński) czyste złożyła 8 grudnia 1953 roku, ale strój zakonny
Wybrałam te słowa - Prymasa Tysiąclecia, bo zmierzając ku tegorocznej Wielkanocy i przygotowując się
do bliskiej już beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zrządzeniem Bożej
Opatrzności przyszło nam dzisiaj, w wigilię uroczystości św. Józefa, w kościele pod Jego imieniem, zgromadzić się przy trumnie naszej Siostry - śp. M. Czesławy
Cecylii Wróbel. I choć towarzyszy nam dzisiaj uczucie
straty i smutek głęboki, to jednak wierzymy, że Ona raduje się już przed Panem i czeka na otrzymanie nagrody
od Chrystusa Zbawiciela za swoje oddane Mu życie, za
wierną i ofiarną służbę Zgromadzeniu, Diecezji Sandomierskiej w wielkim dziele rekolekcyjnym przez prawie
50 lat i niezliczonej rzeszy wiernych, uczestników rekolekcji, dla których oprócz strawy dla ciała miała zawsze
uśmiech, serce, dobroć i mądrą radę.
S. Czesława ur. się 20 kwietnia 1929 r. w miejscowości Chobrzany, par. Chobrzany, niezbyt daleko od Sandomierza. Była córką Jana i Anny zd. Osmala. Ochrzczona
została 3 maja 1929 roku w Chobrzanach, a bierzmowana przez Biskupa Jana Kantego Lorka w Sandomierzu w
1946 roku. Miała szóstkę rodzeństwa, najstarszy braciszek zmarł wkrótce po urodzeniu, a potem były same
dziewczyny, z czego jeszcze trzy to Córki św. Franciszka.
S. Bronisława wyszła już Jej na spotkanie, a S. Zofia i S.
Joanna opłakują Ją dzisiaj razem z nami. Dwie siostry założyły rodziny i pozostały w świecie.

otrzymała dopiero w dniu generalnych obłóczyn, po zatwierdzeniu Zgromadzenia na prawie diecezjalnym, 8
grudnia 1959 roku.
Pierwszą Jej placówką była posługa w Opiece społecznej Caritas. Skończyła też kurs pielęgniarski, by
móc pomagać chorym i starszym podopiecznym tejże
placówki. Potem szybko awansowała, od. 1953 r. jako
Radna generalna, a w latach 1966 – 1978, przez dwie kadencje, jako Przełożona generalna. Następne lata to już
posługa, aż do odwołania w 2008 r. w Domu rekolekcyjnym na pl. Św. Wojciecha. To właśnie ten kościół i wzgórze św. Wojciecha już zawsze będzie się nam z Nią kojarzył. Jako generalna bardzo się przyczyniła do rozwoju
Zgromadzenia, prawie każdego roku zakładała nową
placówkę przy parafiach na terenie całej diecezji, a w
1976 r. pierwszą poza diecezją, w Domu rekolekcyjnym
w Lublinie na Podwalu. Dyrektor tego Domu, ks. infułat
Józef Szczypa zawsze powtarzał, że to M. Czesława uratowała jego wiarę w piękno i potrzebę w Kościele posługi sióstr zakonnych. Szukał wśród wielu wspólnot, ale
gdy przełożone zobaczyły ruinę powojenną tego domu,
szybko odmawiały podjęcia się posługi. Przywołuję to
też dlatego, by podkreślić, że S. Czesława była człowiekiem wielkiej pracy, ofiarnej, pełnej bezgranicznego poświęcenia. Za Jej kadencji Zgromadzenie wybudowało 2
nowe domy, jeden na Podgórzu – kiedyś ul. Miła, a drugi
na Leszka Czarnego 6 – przez wiele lat dom nowicjatu.
Dużo by jeszcze wyliczać cnót i zasług S. Czesławy, ale
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czas zbyt szybko upływa i nie możemy przedłużać tej oddania opiekę nad chorą S. Czesławą, szczególnie w
uroczystości.
ostatnich dniach za ogromne poświęcenie i próbę zaS. Czesława od 2008 r. przebywała na zasłużonej chowania Siostry przy życiu – lekarzom i personelowi
emeryturze w Domu generalnym w Sandomierzu. Zmar- Oddziału Wewnętrznego i Chirurgicznego. Pielęgniarce
ła 16 marca 2020 roku w godzinach przedpołudniowych Agnieszce. Ogrom niezmiernej wdzięczności kieruję w
w szpitalu w Sandomierzu. Była po zabiegu usunięcia stronę moich Sióstr ze wspólnoty Domu generalnego
zatoru. Przeżyła bez miesiąca 91 lat, a w Zgromadzeniu a szczególnie dziękuję Siostrze Przełożonej Marzenie,
73.
Siostrze Klarze, Siostrze Natalii i Siostrze Monice. DzięPragnę w imieniu własnym i całej naszej wspólnoty ki Wam kochane Siostry tak często gościł uśmiech na
zakonnej serdecznie podziękować Ci, Kochana Siostro twarzy s. Czesi. Niech dobry Bóg to wszystko wynagroCzesławo, za tych ponad 70 lat życia zakonnego, za mo- dzi.
dlitwy, pracę, dobro, mądrość, matczyne serce i cierpieLista podziękowań była dość długa, ale może kogoś
nie, bo choć nigdy się nie użalałaś, to z wiekiem chorób i nie objęła imiennie, za co bardzo przepraszam. Niemniej
niemocy trochę przybywało. Bodajże najgorsza była cu- wszystkim za wszystko, coście (cośmy) dobrego uczynili
krzyca i problemy z sercem oraz krążeniem. Dziękujemy dla S. Czesławy i za dzisiejszą obecność bardzo dziękuCi Siostro za to wszystko, co czyniłaś dla Boga i bliź- ję. Bóg, który zna tajniki serca i widzi też czyny ukryte,
nich, ale przede wszystkim za to, że byłaś tak wspaniałą niech sam za wszelkie dobro hojnie wynagrodzi.
matką i siostrą. Wierzymy, że jesteś już w Domu Ojca i
Po zakończonym obrzędzie na cmentarzu katedraluśmiechasz się do nas z wysoka, św. Józef prowadzi cię nym, gdzie się teraz udamy, razem z Siostrą Przełożoną
do Matki Najświętszej, którą tak serdecznie czciłaś i Marzeną, a także S. Przełożoną Agnieszką, zapraszamy
kochałaś. Jakże wzruszające były te dziesiątki Różańca, na posiłek do Domu Rekolekcyjnego.
które z nami głośno jeszcze dwa tygodnie temu w kapliKochana S. Czesławo, na drogę życia zakonnego przycy odmawiałaś.
jęłaś zawołanie: „Idźmy na spotkanie Pana”, więc nasz
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim, „Wróbelku” leć do Pana – On w niebie czeka na Ciebie!
którzy zechcieli pomimo tylu przeszkód i zakazów oraz całego tego zamieszania z pandemią koronawirusa, modlitwą i obecnością towarzyszyć
naszej Matce Czesławie w Jej ostatniej ziemskiej
drodze na wzgórzu św. Wojciecha. Słowa serdecznej wdzięczności kieruję do Waszej Ekscelencji,
Bóg zapłać za obecność i przewodniczenie Liturgii
Mszy świętej, za wygospodarowanie dla S. Czesławy tych kilku godzin modlitwy z czasu, którego Ksiądz Biskup ma przecież tak mało! Słowa
serdecznej wdzięczności kieruję do Czcigodnego
Księdza Prałata Wikariusza generalnego diecezji
sandomierskiej Jerzego Dąbka za przyjęcie nas
na tę pożegnalną modlitwę do swojej świątyni.
Naszemu Drogiemu Księdzu Kapelanowi Władysławowi dziękuję serdecznie za słowa homilii i za
wszystkie te kroki, w kaplicy do ławki S. Czesławy
z Komunią świętą. Słowa serdecznej wdzięczności
kieruję do wszystkich Czcigodnych Celebransów
– wszystkich stopni i godności – z Sandomierza i
Tarnobrzega, za obecność i dar Mszy świętej. Siostrom Zofii i Joannie oraz wszystkim z Rodziny S.
Czesławy składam serdeczne wyrazy współczucia.
Za dar modlitwy i obecności pragnę serdecznie
podziękować wszystkim naszym Siostrom. Razem
z Siostrami z naszych placówek, które nie mogły
przybyć na pogrzeb ze względu na ograniczenia
związane z epidemią, bardzo nad tym boleję i jest
mi przykro, że byłam zmuszona wystosować taką
prośbę. Wszystkim tu obecnym za modlitwy, ofiary, życzliwość dla śp. S. Czesławy serdecznie dziękuję.
Słowa szczególnej serdecznej wdzięczności
pragnę skierować pod adresem służby zdrowia
- Ośrodka Zdrowia „Radość” i sandomierskiego
szpitala św. Ducha. Słowa wdzięczności za pełną
Na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu. Fot. s. Klara Radczak

„Boże Ojcze, Stwórco świata,
wszechmogący i miłosierny,
który z miłości do nas posłałeś na świat
swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym
momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata,
zwracają się do Ciebie szukając siły,
zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu,
ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny,
daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,
życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby,
ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy,
który z Synem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki.
Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych
i Matko nadziei,
módl się za nami!”
Fot. Piotr Butryn

