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,,Panie Jezu (...) idziemy do Ciebie, boś Ty zbawienie nasze,
zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen”.
bł. ks. Antoni Rewera

25. Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego

Rozważania na Wielki Post
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WIELKOPOSTNA
STRATEGIA

„Żyjemy w ciekawych czasach”. Pewnie słyszeliśmy to powiedzenie nie raz i nie dwa w swoim
życiu. Myślę, że szczególnie teraz, kiedy wszyscy – bardziej lub mniej – doświadczamy skutków
pandemii pojawia się to zdanie w różnych kontekstach i rozmowach. Z perspektywy całego naszego życia a nadto wieczności, każdy czas jest ciekawy na swój sposób i może być twórczy, jeśli
jest przemyślany i przeżyty ze świadomością, że każda minuta, każdy dzień i rok to kolejny krok
na drodze do Domu, gdzie czekają na nas kochające ramiona Ojca. Tak. Bóg Ojciec czeka na Ciebie
i na mnie. Tak to już chyba jest, że Bóg postawił nas w konkretnym miejscu i czasie, żeby zrobić
z tego użytek „dla ludzi i dla Boga”.
Ten wyjątkowy czas w każdym roku to niewątpliwie Wielki
Post. I pewnie to już kolejny – może
dwudziesty,
może
czterdziesty,
albo siedemdziesiąty Wielki Post
w Twoim życiu – i pewnie jak co
roku, znów zastanawiasz się: „jak
nie stracić tego wyjątkowego czasu?”. Ten tekst nie będzie odpowiedzią na to pytanie (bo każdy
z nas jest inny, ma różne problemy,
radości, wewnętrzne walki i rozterki), ale zawsze może wnieść jakieś
światełko do tych przemyśleń. Warto
już na początku postawić sobie pytanie: „do czego mam się przygotować
w tym czasie?”
Z pomocą zawsze przychodzi
nam bardzo konkretne i kierowane osobiście Słowo Boże. Ono rów-

nież „czyta” nasze życie, nasze „tu
i teraz”, bo to żywe Słowo samego
Boga. Środa Popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post kojarzy się pewnie
z popiołem, kolorem fioletowym w liturgii i pieśniami kościelnymi, które
przypominają nam o przemijalności
życia, o tym, że z prochu jesteśmy itd.
Otóż, chyba niekoniecznie w tym leży
istota. Przecież każdy z nas wie, że kiedyś trzeba będzie zejść z tego świata.
Najlepiej, aby być na ten moment przygotowanym. Słowo zaprasza nas raczej
do podjęcia nawrócenia, czyli do zmiany
swojego myślenia w przestrzeni trzech
podstawowych dobrych uczynków
chrześcijanina. Przeważnie mówimy
o „wielkim poście”. A sięgając do katechizmu zobaczymy, że mówiąc o trzech
najważniejszych dobrych uczynkach

zapominamy jeszcze o „wielkiej modlitwie” i „wielkiej jałmużnie”. No dobrze.
Ale o co w tym chodzi?
W Ewangelii św. Mateusza (6,
1-6. 16-18), którą Kościół daje nam
w Środę Popielcową, Jezus zwraca się
do swoich uczniów: „staraj się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz
po to, by cię ludzie chwalili […] twój
Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie”. To zdanie pojawia
się jak refren w liturgii i zachęca, żebyśmy raczej „rozdzierali nasze serca, a nie szaty!” (Jl 2,12). Jezus mówi
więc o jałmużnie, o modlitwie i poście
wskazując, że jest to droga do bliskości z Ojcem, a więc tak naprawdę do
nawrócenia serca.
Na pierwszy plan tego czterdziestodniowego okresu wysuwa się
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post. I nie chodzi tu o to, żeby nie
oglądać telewizji, czy nie jeść słodyczy. Post w swojej istocie polega na
tym, że po prostu się nie je lub je się
znacznie mniej tak, aby na własnej
skórze przekonać się, że naprawdę
„nie samym chlebem żyje człowiek”.
Ojcowie Kościoła mówili, że poszcząc
zyskujemy dwie rzeczy: czas i pieniądze. Co z tym zrobić? Czas poświęcić
na modlitwę: na czytanie i rozważanie
Ewangelii (10 – 15 minut dziennie); na
pobycie w ciszy przed Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie;
na refleksję nad wielkim miłosierdziem Boga, które okazuje nam każdego dnia. Pieniądze zaoszczędzone
na zakupach przekazać najuboższym (w Radomiu jest np. wspólnota „Przyjaciele Bezdomnych”, która
kilka razy w tygodniu dostarcza osobom bezdomnym posiłki i prowadzi
wśród nich ewangelizację; są w wielu
miejscach kuchnie prowadzone przez
„Caritas”). I to są dwa kolejne momenty czterdziestodniowej strategii: modlitwa i jałmużna. Bez nich sam post
nie będzie miał większego sensu i nie
przyniesie owoców.
Jezus przestrzega nas również we
wspomnianym fragmencie Ewangelii,
abyśmy wszystko to robili w ukryciu.
Chodzi tu o to, aby „wspierając potrzebującego” nie wystawiać go na
pośmiewisko i nie upokorzyć tym gestem; w modlitwie zaś chodzi o budowanie głębokiej i intymnej zażyłości
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z Bogiem – relacji opartej na dialogu
(czytanie Słowa Bożego naprawdę nie
jest trudne!), a nie budowanie swojego
dobrego wizerunku w oczach innych
ludzi lub własnych.
A dlaczego w ogóle Kościół zaprasza nas, żebyśmy „z umytą twarzą” weszli w te trzy „wielkie” dobre
uczynki? W ogóle to ciekawe jest, że
pojawia się w tym kontekście słowo
„wielki”. Dzieje się tak dlatego, że
te trzy najważniejsze dobre uczynki
mamy praktykować normalnie na co
dzień. Przygotowując się natomiast
do świętowania Zmartwychwstania
Jezusa, czyli Wydarzenia, bez którego
„nasza wiara byłaby daremna” – mamy
podwoić nasze siły, aby przez nie uczyć
się kochać jeszcze bardziej; by móc
rozpoznać w potrzebującym bracie,
w Kościele, w Słowie Bożym i wreszcie
w samym sobie Zmartwychwstałego
Jezusa. Na czas przeżywania Wielkiego
Postu strategia jest więc jedna: miłość – tylko miłość i aż miłość. Bo jeśli
z miłości podejmiesz post, jeśli z miłości będziesz czas spędzał na rozmowie z Panem i z miłością będziesz
dzielił się z potrzebującym – będziesz
odkrywał w sobie ten Boży pierwiastek, który Bóg wszczepił w każdego
z nas – DOBRO. I będziesz wzrastał!

1) ODKRYJ Boże Miłosierdzie
w Piśmie Świętym – czytaj codziennie
10 – 15 minut Słowo Boże; to nie jest
trudne, bo „twarz Jezusa ukazuje się
nam, gdy czytamy Ewangelię”.
2) PRZYJMIJ Boże Miłosierdzie
w spowiedzi – „Wielki Post sprzyja
nawróceniu!”; bo spowiedź to nie sala
tortur, a miejsce uzdrowienia. Jezus
chce uzdrawiać Cię z Twoich grzechów i podnosić z upadków – pozwól
Mu na to!
3) Codziennie MYŚL o tym, co
miłosiernego zrobiłeś dzisiaj – przypomnij sobie uczynki miłosierne co
do ciała i co do duszy; nie oddzielaj
ich od siebie: odwiedź chorego, pomóż ubogiemu, podnieś kogoś na duchu, zrób zakupy sąsiadce.
4) ZNAJDŹ na nowo ciszę – cisza
sprzyja modlitwie; nie bój się wejść
do „swojego mieszkania” i tam spotkaj się z Bogiem, który mówi do Ciebie przez swoje uzdrawiające Słowo.
Oddaj Mu wszystkie troski, także te
o sprawy materialne, czy duchowe.
5) WYJDŹ do ubogich i odrzuconych – szczególnie w tym roku, kiedy
przeżywamy mocno zerwane relacje,
izolację oraz tzw. „dystans społeczny”. Idź do kogoś, porozmawiaj, przytul, wysłuchaj, poświęć swój czas.

Na koniec przyjmij inne, nie
mniej konkretne wskazówki, którymi dzieli się z nami Papież Franciszek
w Orędziu na Wielki Post 2016:

Odwagi! :-)
Ks. Piotr Gruszka

Nauczanie bł. Ks. Antoniego Rewery
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Na drodze do zjednoczenia z
Bogiem, według ks. Rewery, człowiek
napotyka na nieprzyjaciół, którzy
mogą stanowić poważną przeszkodę
bądź nawet uniemożliwić rozwój jego
świętości. Przeszkody, które nazywa
wewnętrznymi odnoszą się do samego człowieka. Jest to jego miłość własna, przywiązanie do dóbr ziemskich
oraz nieczystość. Drugą kategorię
nieprzyjaciół określa jako zewnętrzne
i zalicza do nich: niebezpieczne towarzystwo, złe przykłady, przewrotne
rozmowy, złe książki i publikacje oraz
wszystko to, czym szatan może się
posługiwać do osiągnięcia własnego
celu. Wszystkie przeszkody, zarówno
wewnętrzne jak i zewnętrzne, bazują na pragnieniach człowieka. Dążąc
do ich zaspokojenia, chrześcijanin
odwraca się od Boga, a kieruje się ku
sobie. Powołaniem natomiast człowieka jest rozwój ukierunkowany na
zjednoczenie z Bogiem. Cnota wstrzemięźliwości pozwala mu na odrzucenie tego, co sprzeciwia się temu powołaniu. Dzięki niej może on panować
nad sobą, podporządkowując swoje
pragnienia prawu Bożemu.
Błogosławiony Antoni podkreśla, że należy rozgraniczyć pomiędzy
wstrzemięźliwością w zakresie zewnętrznym oraz wewnętrznym.
Wstrzemięźliwość
zewnętrzna
jest łatwiejsza do określenia, ponieważ odnosi się do sfery zmysłów
człowieka, polega ona na pracy nad
sobą w panowaniu nad nimi. Ksiądz
Rewera wskazuje na kilka przykładów
konieczności tej cnoty. Do podstawowych potrzeb człowieka należy zaspokajanie głodu. Odżywianie jest koniecznością podtrzymywania funkcji
życiowych człowieka, ale istnieje niebezpieczeństwo przesady, która przeradza się w łakomstwo i obżarstwo.
Wstrzemięźliwość nakazuje panowanie nad tym pożądaniem i kontroluje
je poprzez post. Abstynencja, według
ks. Rewery stoi na straży trzeźwości
człowieka. Czystość winna być panowaniem nad dotykiem, pożądaniem.
Każdy ze zmysłów człowieka posiada
własne pragnienia, które można określić mianem popędu zmysłowego. Ze
swej natury nie są one złe, ponieważ
Bóg w akcie stwórczym wyposażył
w nie człowieka. Jednakże uleganie
popędom prowadzi do zniewolenia
człowieka i w konsekwencji niszczy

jego życie. Należy je podporządkować
władzy rozumu i wówczas możliwe
jest uporządkowanie ich funkcjonowania rozwijające życie człowieka.
Odrywa się on od postawy hedonizmu, a swoją uwagę kieruje ku Bogu.
Zasadniczą więc rzeczą jest podejmowanie w zakresie zewnętrznym umartwienia zmysłów.
Wstrzemięźliwość wewnętrzna (w
opisie ks. Rewery) dotyczy panowania
i kierowania uczuciami człowieka. Są
one istotnym składnikiem osobowości. Pozbawienie uczuć jest skrajnością, która stworzyłaby z niego istotę
zimną i wyrachowaną. Niekorzystne
jest także dla życia wewnętrznego człowieka oparcie się jedynie na
emocjach. Kierowanie się emocjami
pozbawionymi kierownictwa rozumu
popycha wolę człowieka w spełnianie
pragnień zmysłowych. W takiej sytu-

acji zmysły zewnętrzne posiadają decydujący wpływ na kształtowanie się
uczuć, te zaś skłaniają wolę do zgody
na spełnianie pragnień.
Według błogosławionego Antoniego na wstrzemięźliwość wewnętrzną składa się kilka czynników.
Jest to powściągliwość, którą rozumie jako panowanie nad pragnieniami doznań takich zmysłów jak
wzrok i słuch. Ona jest typowa dla
etapu początkowego osób podejmujących pracę nad uświęceniem.
Następnie panowanie nad gniewem
będącym reakcją niewspółmierną
do przyczyny. Wstrzemięźliwość w
tej sferze prowadzi do postawy łagodności w odniesieniu do bliźnich
i wyrozumiałości dla nich. Kolejnym
składnikiem wpływającym na wstrzemięźliwość wewnętrzną jest łaskawość. Występuje ona pomiędzy karą

ZDOBYWANIE
CNÓT
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– BŁ. KS. ANTONI NAUCZA
O CNOCIE WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI

nota wstrzemięźliwości, którą sporadycznie ks. Rewera
nazywa umiarkowaniem, jest według niego sprawnością
porządkującą władze zmysłowe człowieka, poddając je
pod kontrolę rozumu i woli. Człowiek jako istota duchowo – cielesna jest polem nieustannego zmagania pomiędzy sferą duchową i sferą zmysłową. Jest to konsekwencja dysharmonii, jaką
wprowadził w życie ludzkie grzech pierworodny. Zmysłowość
człowieka ze swej natury nie jest zła i godna potępienia, jednakże musi podlegać formowaniu i kształtowaniu poprzez rozum i
wolę. Zadaniem więc tej cnoty jest wprowadzanie harmonii pomiędzy tymi sferami życia chrześcijańskiego.

Nauczanie bł. Ks. Antoniego Rewery
a zemstą wynikającą z naruszenia
zasad sprawiedliwości. Zemsta jest
nieopanowanym odwetem niszczącym zarówno poszkodowanego jak i
winowajcę, ponieważ skupia uwagę
na fakcie krzywdy, nie zaś na człowieku. Łagodność stawia wyżej wartość
i godność człowieka ponad poczucie
wyrządzonej krzywdy. Swój wpływ
na ten rodzaj wstrzemięźliwości posiada skromność. Jest to pewien takt
w zachowaniu i postawie wynikający
z postawy pokory.
Cnota wstrzemięźliwości może
rozwijać się, jak twierdzi ks. Rewera,
pod wpływem umartwienia ożywionego modlitwą. […] Zatem jeżeli mówimy
o wstrzemięźliwości wewnętrznej i zewnętrznej, to także modlitwa i umartwienie musi dotyczyć tego zakresu.
Chrześcijanin winien zatem trwać
w postawie czuwania nad sobą,
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podejmując adekwatne do sytuacji umartwienia. Następnie, by
one nie przerodziły się jedynie w
ludzki trening, muszą być ożywione modlitwą, która nadaje im sens
i cel Boży. Jeszcze jeden warunek
musi zostać spełniony (według ks.
Rewery) aby mogła formować się
w życiu chrześcijanina wstrzemięźliwość, tj. systematyczność. Praca ta
jest możliwa, jeżeli podejmowana jest
każdego dnia i związana jest z postanowieniami modlitwy.
Praca nad zdobywaniem cnoty wstrzemięźliwości rodzi w życiu
chrześcijanina owoce, które pomagają w budowie gmachu życia wewnętrznego. One pozwalają człowiekowi w pozytywnym nastawieniu
wobec otaczającej go rzeczywistości. Praktykowanie wstrzemięźliwości w życiu chrześcijanina, według
Błogosławionego, powinno prowadzić
do konkretnej postawy wewnętrznej,
która staje się świadectwem autentycznej postawy chrześcijanina na zewnątrz. W ten sposób niwelują wiele
pokus wynikających z ,,buntu ciała
wobec duszy”.

Na pierwszym miejscu jako
owoc wstrzemięźliwości należy
postawić pokorę, która mając
swoje podstawy we wstrzemięźliwości, wynika z prawdy o ograniczoności człowieka, jego nędzy
duchowej, niewiary, próżności,
słabości natury, która przeżywa
trudności w realizacji postanowień. Na fundamencie pokory
może chrześcijanin budować
gmach życia wewnętrznego.
Będąc fundamentem gmachu duchowego chrześcijanina stanowi ona
podstawę do wznoszenia ścian, czyli
rozwijania cnoty wiary i miłości, by
przykryć ją dachem miłości. Pokora
bez perspektywy miłości, czyli przekonania, że Bóg miłuje człowieka w
jego słabości i niedoskonałości, jest
nie do przyjęcia, ponieważ jej skutkiem byłoby załamanie i zwątpienie.
Zatem budowaniu i rozwijaniu pokory koniecznie musi towarzyszyć doświadczenie miłości Boga.
Powołując się na biografie świętych
i błogosławionych ks. Rewera wskazuje, że naśladowanie Chrystusa pokornego, prowadziło ich do podejmowania życia oddanego całkowicie Bogu.
Właśnie dlatego ich droga do zjednoczenia z Nim przepełniona była praktykowaniem wstrzemięźliwości odrzucającej wszystko, co na niej stanowiło
przeszkodę. Kochając Boga i Jego wolę
ponad wszystko, dzięki tej cnocie kardynalnej stawali wobec Boga w postawie pokory.
Wstrzemięźliwość
rodzi
moc
woli, która z kolei rodzi wielkoduszność i ufność pozwalającą podejmować rzeczy wielkie i trudne, niejednokrotnie przerastające możliwości
ludzkie. Cierpliwość, którą wymienia
Błogosławiony jako następny owoc
wstrzemięźliwości, sprawia, że człowiek nie upada wskutek doświadczeń,
zwłaszcza gdy są one ciężkie i liczne. Sprawia ona, że człowiek staje się
wytrwałym i stałym. Cnota wstrzemięźliwości i jej rozwój prowadzi do
wewnętrznej harmonii w życiu człowieka, wynikającej z aktu stworzenia
i Odkupienia, jest jednocześnie drogą
prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem.
ks. dr hab. Marek Tatar
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Droga Krzyżowa

PODĄŻAĆ
DROGĄ
KRZYŻOWĄ

C

ałe życie Chrystusowe to ,,Światłość świata”, ale i w tym Jego boskim życiu jest jedna chwila niezwykła, straszna, nie dająca się opisać słowem lub piórem, chwila mimo
to najbardziej świetlana, to chwila Jego bolesnej Męki. Albowiem w tej bolesnej chwili
Jezus Chrystus to wszystko, co mówił, do czego zachęcał, co nakazywał, własnym przykładem urzeczywistnił, uskutecznił, przypieczętował ofiarą Swojego życia. W tej chwili niejako wszystkie promienie światła Swej boskiej nauki zebrał w jedno, tak, iż Męka Jego
stała się dla całej ludzkości w jej pielgrzymowaniu do nieba tym, czym był słup ognisty dla Izraela
w pielgrzymowaniu do Ziemi Obiecanej.
Bł. ks. Antoni Rewera

Droga Krzyżowa

Stacja I
Dać świadectwo prawdzie

Pan Jezus przyszedł na świat, aby
dać świadectwo prawdzie. Piłat, zadając retoryczne pytanie o istotę
prawdy, nie chce usłyszeć odpowiedzi, bo ona zobowiązuje do podporządkowania prawdzie swoich decyzji i wyroków. Proces, w którym był
sądzony Jezus był żałosnym widowiskiem: fałszywe oskarżenia i niesprawiedliwy, haniebny wyrok.
Błogosławiony ksiądz Antoni
Rewera znał wartość prawdy, dał
o niej świadectwo i wierny Prawdzie
przyjął wyrok skazujący na dopełnienie życia męczeńską śmiercią.
Czy
ja
daję
świadectwo
o Chrystusie? Czy znam wartość
prawdy? A może przez wzgląd na
opinie innych unikam prawdy? Może
wydaję niesprawiedliwy wyrok?

Stacja II
Przyjęcie krzyża

Pan Jezus dobrowolnie przyjął
belkę krzyża. Nie była to łatwa decyzja, ale jedyna dobra, bo zapewniająca zbawienie. Ciężar krzyża jest pomnożony przez niewdzięczność ludzi
odrzucających Boski dar, który niósł
Zbawiciel na Swoich ramionach.
Błogosławiony ksiądz Antoni
Rewera, decydując się na dawanie
świadectwa prawdzie, był świadomy,
że rozpoczyna ostatni etap swojej
drogi krzyżowej, a belka krzyża, którą
przyjął dobrowolnie, już została złożona na Jego ramionach.
Czy ja przyjmuję codzienny krzyż?
Czy w moim sercu jest pragnienie
przyjęcia wszystkiego, co może być
krzyżem?

Stacja III
Upadać, aby powstać

Droga kalwaryjska nie ma w sobie
piękna, jest stroma, trudna, uciążliwa, a dla zmęczonego Skazańca niebezpieczna. Jezus upada pod ciężarem krzyża i powstaje, aby dodać siły
do powstania wszystkim upadającym
pod ciężarem trudów życia, własnych
słabości i zagubionych uczuć.
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Ksiądz Rewera ostatni etap swej
drogi rozpoczął w sandomierskim
więzieniu. Pokonując własną niemoc,
pocieszał współwięźniów i narażając
się na dodatkowe tortury, jednał ich
z Bogiem przez Sakrament Pokuty.
Czy powstaję z moich słabości? Czy pomagam innym powstać
z ,,grzechowych” upadków? Panie
proszę, niech przez zasługi Twojej
Męki powstanę z moich grzechów.

Stacja IV
Miłość Matki

Wielu skazańców przeszło już tą
drogą, dlatego była ona znana żądnemu sensacji tłumowi. Wiedziano
jak się ustawić, aby widzieć skazańców i ich jeszcze bardziej poniżyć.
W tłumie znalazła się bolesna Matka,
a Jej serce przenikało wiele bolesnych
mieczy. Trwała wiernie przy swoim
poranionym i poniżonym Synu.
Ksiądz Rewera z ogromną miłością mówił o boleści Bożej Matki,
najboleśniejszej ze wszystkich matek ziemskich, które uczestniczyły
w cierpieniach swoich dzieci.
Czy w moim sercu jest współczucie
dla cierpiącego i pragnienie pomocy?
Jezu proszę niech miecz miłości przeszyje moje serce, abym tak jak Maryja
współcierpiał/a z Chrystusem.

Stacja V
Ramiona Cyrenejczyka

Dla Jezusa utrudzonego wymyślnymi torturami krzyż stawał się coraz cięższy i opóźniał ten wyjątkowy
pochód. Szymon wracający do domu,
został zatrzymany i dalej to on niósł
na utrudzonych pracą ramionach
Drzewo Zbawienia. Pan Jezus zechciał podzielić się z ludźmi ciężarem Swego cierpienia i trudu, aby
mieli udział w radości zbawienia.
Ksiądz Antoni Rewera widział
w drugim człowieku cierpiącego
Chrystusa, dlatego tak wiele czasu
poświęcał, aby wspierać, troszczyć
się i brać na ramiona ich krzyże.
I dziś Jezus dzieli się ze mną
swoim krzyżem, idzie przede mną
rozświetlając drogę swoim Boskim
światłem, abym mógł iść śladami
Jego stóp...

Stacja VI
Kobieta o prawdziwym
obliczu

To nieprawda, że cały tłum był
żądny krwi. Do Skazańca podbiegła
kobieta i swoją chustą otarła Jego
twarz. Gest prosty, ale w tych okolicznościach wymagający wielkiej odwagi kochającego serca. Pan Jezus jest
o całe niebo hojniejszy od człowieka
i nagradza dar Weroniki. Jej chusta była pierwszą i jedyną fotografią
Boskiego - prawdziwego Oblicza.
Ksiądz Antoni Rewera wiele trudu
wkładał w odkrywanie prawdziwego
oblicza dzieci Bożych, na pokrytych
brudem twarzach ludzi zagubionych.
Z wielką miłością przypominał o ich
godności mówiąc, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Bożego
Oblicza.
Panie proszę, niech Twoje Oblicze
będzie wyryte w moich sercu i w mojej duszy. Daj mi proszę łaskę, abym
odkrywał/a,
prawdziwe,
Twoje
Oblicze w poranionym obliczu bliźniego.

Stacja VII
Moc rodząca się
w słabości

Drugi upadek Jezusa jeszcze bardziej osłabił Jego i tak już nadwyrężone siły. Słabość budzi żal, współczucie, chęć pomocy. Możliwe, że
pomocną dłoń upadającemu podał
eskortujący, rzymski żołnierz. Taką
pomoc też trzeba umieć przyjąć jeśli nawet trudno uwierzyć, że nieprzyjaciel, też ma ,,ludzkie” uczucia.
Rzymianin, Samarytanin, Człowiek...
Ksiądz Antoni starał się jak najwięcej ludzi zaangażować w działalność społeczną i charytatywną, aby
pomagali innym, by byli gotowi na
podnoszenie z upadków ludzi słabszych.
Jezu, kolejny raz nadużyłem Twojej
miłości i dobroci. Swoim upadkiem
uczysz mnie, aby przyjmować pomoc
i innym pomagać powstać. Mogę to
czynić słowem, gestem, modlitwą,
angażując się w różnego rodzaju
dzieła, aby podać pomocną dłoń.

Droga Krzyżowa

8

Stacja VIII
Okazywać uczucia

Na drodze wśród wyzwisk i przekleństw słychać było płacz i zawodzenie kobiet izraelskich. Zwyczaj
nakazywał płaczem żegnać umierających. Czy zwyczaj był jedynym powodem ich płaczu? Raczej nie. Jezus
idący na śmierć przemówił jedynie
do tych kobiet, ponieważ nigdy nie
przeszedł obojętnie obok płaczących: ,,Płaczcie nad sobą!”
Błogosławiony Antoni Rewera
pomagał również potrzebującym
Bożego przebaczenia, dlatego ukazując skutki grzechu i wielkiej Bożej
miłości, pobudzał ich do łez oczyszczających duszę.
Panie proszę naucz mnie widzieć
cierpiącego człowieka ale i dostrzegać w moim życiu, w moim sercu
przyczyny bólu mojego współbrata
i czasem zapłakać nad sobą.

Stacja IX
Pokusa rezygnacji

Każdy długotrwały wysiłek coraz
bardziej osłabia i tak łatwo wtedy
o upadek bardziej bolesny od poprzednich. Trudno powstać, a cel jest
ciągle odległy. Gdy brakuje sił tak
łatwo zaakceptować własną słabość
i zrezygnować z podejmowania dalszych wysiłków. Pan Jezus powstaje,
aby dodać siły, przywrócić nadzieję
i ukazać sens powstawania z upadków.
Błogosławiony Antoni często
spotykał się z upadkami ludzi o czym
świadczyły godziny spędzone w konfesjonale i długie kolejki penitentów. Potrzeba wiele Bożej łaski, aby
samemu nie upaść i pomagać innym
powstać z upadków.
Panie, tym upadkiem uczysz
mnie, że zawsze trzeba powstawać
i iść dalej. Proszę o łaskę, abym już
nigdy nie upadał/a i podążał/a za
Tobą służąc i pomagając innym.

nie po raz kolejny przypomina, że bogactwa nie mierzy się posiadaniem
dóbr materialnych. Być naprawdę
bogatym i wolnym to nie mieć nikogo i niczego co mogłoby zatrzymać
przed wypełnieniem woli Ojca. Jezus
przyszedł na świat w ubóstwie, aby
świat ubogacić.
Błogosławiony Antoni Rewera
był znanym jałmużnikiem. Sam nie
posiadał wiele, ale dzielił się z biedniejszymi i często spłacał długi, które zaciągnął na pomoc dla potrzebujących.
Panie Jezu, proszę obnaż mnie
z tego, co mnie odciąga od wypełnienia woli Ojca Niebieskiego, aby
pragnienie oddania chwały Bogu
było jedynym celem i pragnieniem
mojego serca.

Stacja XI
Złożenie ofiary

Pan Jezus, poddając się oprawcom
wyciąga swe ręce i nogi, aby zostały
przybite do krzyża. Czas błogosławiących dłoni i stóp niosących radosną nowinę o spełnionej Obietnicy
dobiegł kresu. Całe dzieło byłoby
bez znaczenia gdyby zabrakło belki
i gwoździ przytrzymujących Ofiarę.
Tak trudno zrozumieć cierpienie mające większą moc ewangelizacyjną,
niż z żarem głoszone słowo.
Ksiądz Rewera pięćdziesiąty rok
swego kapłaństwa spędził na nieludzkiej, obozowej ziemi. To miejsce
było dla niego miejscem, dopełnieniem ofiarnego życia, poświęconego
Bogu i ludziom.
Panie oddaję Ci moje ręce... oddaję Ci moje nogi... a nade wszystko
oddaję Ci moje serce...

Stacja XII
Śmierć jest tylko przejściem

Pan Jezus umierający na krzyżu
cierpi nie tylko ból fizyczny, ale cierpi również Jego dusza. Doświadczył
wzgardy od ludzi i odrzucenia daru
miłości zbawiającej oraz opuszczenia przez Ojca. W tej ostatniej chwiPrzed tłumem staje obnażony
li tak bardzo odczuwał samotność
z szat Jezus. Jego całkowite obnażei bardziej niż kiedykolwiek było po-

Stacja X
Całkowite ubóstwo

trzebne bezgraniczne zawierzenie
,,Ojcze, w ręce Twoje...”.
Ksiądz Rewera zachęcał bardzo
do modlitwy za konających, aby nie
pozostali osamotnieni w ostatniej
walce z szatanem.
Panie, już dziś oddaję Ci moment mojego odejścia z tego świata
i odejścia moich braci i sióstr...

Stacja XIII
Ofiara złożona

Sprawdzianem prawdziwej przyjaźni są chwile tragiczne, dlatego
tak niewiele osób pozostało pod
krzyżem. Żal i ból wypełnił ich oczy
łzami. Ciało Jezusa złożono w ramiona Matki. Maryja znów, tak jak
w Betlejem, mogła utulić swego
Syna. Jak okrutny może być człowiek odrzucający dar niebios i najcenniejszy skarb - Zbawiciela?
Błogosławiony Antoni w warunkach obozowych zyskał wielki szacunek współwięźniów. Ale zamiast
w ramiona matki, ktoś złożył jego
ciało na stosie innych ciał.
Niech ramiona Matki Najświętszej przyjmą i mnie w godzinę
śmierci...

Stacja XIV
Wyjątkowy grób

Nadszedł czas odpoczynku po
trudach wędrowania, po wymyślnych torturach przygotowanych
przez oprawców, po okrucieństwie
krzyżowania i konaniu. Dzieło
Zbawienia dokonane. Uwielbione
ciało Zmartwychwstałego Pana nie
potrzebuje grobu, a drzwi zamknięte nie są już przeszkodą. Grób pozostał pusty.
Ksiądz Antoni Rewera nie miał
swojego grobu. Spalone w krematoryjnym piecu jego ciało prochem
się stało i powróciło do matki ziemi. Był jak ziarno, które obumiera,
aby przynieść plon.
Oby moje życie było ziarnem,
które wyda plon. Oby życie tych,
którzy oddali je za wiarę nie pozostało zapomniane.
Tekst drogi krzyżowej
z modlitewnika Sióstr CFS

Z życia Zgromadzenia

9

WIELKI POST

… GŁÓD JEZUSA …
OCZAMI SIOSTRY FRANCISZKANKI

J

ako siostra zakonna często spotykam się ze stwierdzeniem POST. Jednak szybko zauważam, że jest to słowo obecnie nielubiane, najchętniej dzisiejszy świat
potraktowałby je jako archaiczne. Dlaczego? To proste, w świecie, gdzie stawia się na wygodę, wolność traktuje się jako robienie wszystkiego co mi daje w
tym momencie radość, a przyjemność jest równoznaczna ze szczęściem… w takim
świecie nie ma miejsca na umartwienie, głód, rezygnację i dążenie do prawdziwej wolności. A przecież nie uciekniemy od głodu, który wciąż w nas się odzywa…
głód miłości, akceptacji, zrozumienia, głodu rodziców których pochłonęła praca,
głodu bycia sobą…

Z ŻYCIA ZGROMADZENIA
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Dla mnie osoby konsekrowanej –
po kilkunastu latach bycia franciszkanką – post to umartwienie, które
czynię z miłości bo kocham Jezusa.
Ale post to też ogołocenie, wychodząca prawda o mojej ludzkiej kruchości, tęsknota za Oblubieńcem i
przygotowanie na spotkanie z Nim
–Zmartwychwstałym. To właśnie
każdy kolejny WIELKI POST bardzo
szybko pokazuje mi głód mojego
serca i pustkę kierującą na to, aby
stając w prawdzie dojść do tego, że
tylko Jezus jest w stanie zaspokoić
wszystkie głody, które są we mnie,
by pozostał we mnie tylko jeden
głód – głód Jezusa.
W czasie Wielkiego Postu, siostry
ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, kierują się przede
wszystkim regułą swojego duchowego ojca – św. Franciszka z Asyżu
oraz błogosławionego Założyciela
Antoniego Rewery. Oni to właśnie
wyznaczają kierunek przeżywania
tego okresu liturgicznego. Ojciec
Antoni w swoich pismach uczy nas,
że najlepiej byłoby przez cały czas
żyć tak, jak należy, ale przyznaje, że
tylko nieliczni tak potrafią. Dlatego
radzi nam, aby
przez 40 dni,
siostry naprawiły
zaniedbania innych
okresów. Należy wystrzegać się błędów, oddać się modlitwie, a poprzez
wyrzeczenia osiągnąć skruchę serca.
Żyjąc duchowością franciszkańską
i wolą Ojca Założyciela, kładziemy
nacisk na umartwienia wewnętrzne,
są one bardziej cenione, jako trudniejsze. Pomagają w zaprowadzeniu
ładu w sferze uczuciowej człowieka
i nabyciu dobrych nawyków, czyli cnót. W okresie Wielkiego Postu
siostry podejmują też indywidualne
zobowiązania, wyrzeczenia i postanowienia. Zalecane jest wtedy milczenie i częstszy post od pokarmów
mięsnych. Przez całe życie uczymy
się jednak, że praktyki pokutne nie
są celem samym w sobie. Mają sens
tylko wtedy, kiedy podejmowane są
z miłości i dla Miłości, w łączności z
cierpiącym Chrystusem, dla zbawienia własnego oraz całego świata.

Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia pobytu w naszym zgromadzeniu zauważyłam, że w Wielkim Poście, Bóg wymaga ode mnie
powstrzymania się od zbędnego
słowa, niepotrzebnego spojrzenia,
a przede wszystkim żąda usłużności wobec innych. Te drobne akty
są doskonałym przygotowaniem do
ofiary większej. Dzięki nim jestem
w „pogotowiu", nie dziwię się, gdy
spotyka mnie coś nieprzewidzianego, ponieważ trzymam się Chrystusowego Krzyża, który coraz bardziej
poznaje i kocham. Wiem, że Bóg kocha drobne wyrzeczenia, bo przez
nie okazujemy tę wielkoduszność,
która Jemu się

podoba. Pamiętam, że jako świecka
dziewczyna najczęściej podążałam
utartymi ścieżkami: odstawiałam
słodycze, nie oglądałam telewizji…
Zaprawiona w duchowych bojach
jako siostra zakonna z uśmiechem
wspominam tamten czas. I chociaż
moje zgromadzenie ma swoje charakterystyczne, wielkopostne tradycje, które kultywuje od lat, prawdą jest także, że korzysta z narzędzi,
które Kościół daje nam wszystkim:
modlitwa, jałmużna i post, które
są kluczem do dobrego przeżycia
czterdziestodniowej pokuty. W rozmowach z moimi siostrami często
słyszę, że nie liczy się forma ale motywacja. Bo istotą Wielkiego Postu
nie jest wyrzeczenie i test na tzw.
silną wolę, ale ćwiczenie duchowe,
które ma konkretny cel: zbliżenie
do Chrystusa. Mamy odwrócić się
od złego postępowania i czynić więcej dobra. Właśnie do tego służą te
środki – zauważają siostry franciszkanki.
Jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno – czynnym, stąd w tym
czasie szczególnie dbamy o atmosferę wyciszenia w naszych domach
zakonnych. Z
pokorą przyjmujemy cierpienia
zesłane
przez
Opatrzność
i
sumiennie
wykonujemy
swoje obowiązki. Razem z całym
Kościołem praktykujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
ograniczamy spotkania rekreacyjne,
codziennie odprawiamy wspólnotowo nabożeństwo pasyjne. Wspólnie z całym Kościołem odmawiamy Gorzkie Żale i Drogę Krzyżową.
Rytm wielkopostnej modlitwy wyznacza brewiarz, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec ale poza
nimi, siostry codziennie odprawiają
indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu oraz rozważają
fragment Pisma Świętego. – To lektura, która ma nam pomóc przeżyć
ten okres w duchu pokuty.
W czasie Wielkiego Postu plan dnia
w zgromadzeniu nie ulega zmianie,
ale jest wzbogacony przez indywidu-
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alne postanowienia sióstr. Niektóre z
nich proszą przełożonych o możliwość
rezygnacji z potraw mięsnych przez
cały ten okres, inne decydują się na codzienne odprawianie Drogi Krzyżowej.
To też czas wzmożonego wysiłku
apostolskiego. Poza prowadzeniem
katechezy dla najmłodszych, siostry
angażują się także w rekolekcje w
swoich parafiach, tworzą grupy animacyjne, pomagają innym dobrze
przeżyć ten liturgiczny czas. W ten
sposób budujemy w sobie pokorę.
Mnie jako siostrę najbardziej
wśród wszystkich praktyk wielkopostnych urzeka milczenie.
Bo milczenie to nie tylko brak
słów, cisza dookoła… – milczenie
zewnętrzne, ale to przede wszystkim milczenie wewnątrz mnie… Czy
to proste? To łaska, ale i trud. O tę
łaskę myślę prosi każda osoba konsekrowana, która chce wyruszyć w
drogę przez Wielki Post… Usłyszeć
Jezusowe: „Milcz, ucisz się!” (Mk 4,
39) dla wewnętrznych burz, dialogów, wątpliwości, lęków, by wejść
w dialog z Jezusem, by z Nim rozmawiać i milczeć, by Jego słuchać.
Słuchanie wszak nie jest możliwe
bez milczenia. Mów Panie, bo sługa
Twój słucha… (1Sm 3, 10). Taki jest
sens „mojego” zakonnego milczenia.
Ono otwiera na Chrystusa, ale też i
na drugiego człowieka.
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Jeśli milczenie to i większa samotność. Ona pozwala na zastanowienie
się nad sobą samym, umożliwia zejście w głąb swego serca, by usłyszeć
Tego, który w nim przebywa i przemawia. Temu sprzyja rytm klasztornego dnia – szczególnie czas, gdy mogę
być z Chrystusem sam na sam. Wtedy
mocniej przemawia Słowo Boże, obnażając mój grzech i kierując mnie ku
Bożej Miłości. Trzeba nam samotności
by zmierzyć się z tym, co wypełnia nasze serca. Stanąć przed Panem w całej
prawdzie…
„Miłości, jeśli mnie nie przybijesz w Ciebie, przybij Siebie we mnie.
Szybko, Miłości, chcę przybić Ciebie
we mnie trzema gwoździami: Wiary,
Nadziei, Miłości i kiedy przyjdzie godzina Miłości i gdy zostaniesz zdjęty
z krzyża, wybierz moje serce i tam
bądź pogrzebany”.
Życzę Ci aby ten czas Wielkiego
Postu skłonił Twoje serce do medytacji Pisma św. Bo Bóg – jak przypomina
nam duchowość franciszkańska – „nie
karmi nas jedynie pokarmem ziemskim, ale każdym świętym Słowem
Boga”. Zapraszam Cię, abyś okrył się
„szatą pokuty” tzn. odczuł prawdziwy ból za nasze grzechy i postanowił
zmienić to, co obraża Boga. Pamiętaj
że, pokuta to panowanie nad sobą,
praktykowanie pokory i łagodności
serca, rezygnacja ze swoich osądów i

własnej woli oraz prawdziwa miłość
bliźniego połączona z gorącym miłowaniem Boga. Na tym – pisze Bł. O.
Antoni Rewera - polega prawdziwa
pokuta, której Jezus Chrystus uczy
swoimi słowami, a jeszcze bardziej
przykładem swego przenajświętszego życia. Idąc tą drogą, posiądziesz
Królestwo Niebieskie.
A może i Ciebie woła Biedaczyna
z Asyżu do szerzenia Pokoju i dobra
w naszym Zgromadzeniu?
Bo „Kto staje się absolutną własnością Boga, staje się też darem Bożym dla wszystkich (...)”.
A jak to wyraził pewien chasydzki
rabin: „Gdziekolwiek idę Ty, gdziekolwiek się zatrzymam Ty, tylko Ty,
wszędzie Ty, zawsze Ty! Gdy wszystko mi sprzyja, Ty! Gdy się boję, Ty!
Tylko Ty, wszędzie Ty, zawsze Ty!
Niebo Ty, ziemia Ty, w górze Ty,
blisko Ty. Gdziekolwiek się zwrócę, gdziekolwiek spojrzę, tylko Ty,
wszędzie Ty, zawsze! TY”.
Czy dzisiejszy człowiek potrafi to
pojąć?
Zapraszamy do kontaktu z nami !!!
s. Julia Kalarus
(referentka powołaniowa)
ul. Głowna 41
26-600 Radom
Tel.790583354
s.kalarusjulia@interia.pl

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 6, 27-600 Sandomierz
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mrzyjmy zatem żądzy sławy światowej, chęci rozgłosu i
znaczenia, byśmy byli wielkimi przed Bogiem naszą pokorą, jako słudzy pokorni. Umrzyjmy naszemu ciału, jego
pożądliwością i namiętnościom, byśmy naszemu ciału zapewnili
szczęście i rozkosz prawdziwą u Boga, w Jego raju, w Jego królestwie. Wyrzekłszy się zarozumiałości, dumy, pychy, by zapewnić
posiadanie Boga, który jako sam się uniżył, tak tylko uniżonym
w duchu się oddaje. Połączcie życie wasze z życiem Chrystusowym, trudy wasze z Jego męką, cierpienia z Jego konaniem, wasze wyrzeczenia się z Jego śmiercią, abyście wszystko z Chrystusem przecierpiawszy, mogli w ostatniej chwili życia razem z Nim
powiedzieć: „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego”, „Ojcze,
wykonało się”. Amen.
Bł. ks. Antoni Rewera

