„Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie
modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy
nasze...” – tak rozpoczyna się akt codziennego ofiarowania, który każdego dnia
odmawiają czciciele Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Uroczystość Serca Jezusowego
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100. Rocznica
Poświęcenia Narodu Polskiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
W miniony piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspominaliśmy setną rocznicę oddania całego narodu Sercu Jezusowemu, którego dokonano 3 czerwca 1921 roku i ponowiliśmy ten akt wraz z całym Kościołem w Polsce.
Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwarte Serce wiszącego na krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w
pragnieniu, by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły w rytmie Najświętszego
Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”.
Z Listu Episkopatu Polski
w 100. Rocznicę Poświęcenia Narodu Polskiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Serce Jezusa
gorejące ognisko miłości
Zwykłemu człowiekowi „serce” zazwyczaj kojarzy
się z organem, miłością lub życiem. O tematyce serca
powstawały liczne wiersze, sztuki teatralne, piosenki.
Natomiast każdemu chrześcijaninowi słowo „serce”
najczęściej utożsamia się z Najświętszym Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Najświętszej Maryi Panny.
W miesiącu czerwcu spójrzmy raz jeszcze na ten „atrybut” Bożej miłości jakim jest Najświętsze Serce Jezusa.
Serce to jawi się nam jako kochające i pałające miłością
do wszystkich ludzi. Miłość wzywa miłość. Bóg pragnie
naszej miłości, lecz my nie będziemy mogli Go kochać
jeśli Go wpierw nie poznamy, jeśli nie zatopimy się w
Jego Sercu: cichym i pokornym. Chociaż kult Serca Jezusowego kojarzy się wiernym ze św. Małgorzatą Marią Alacoque, to jednak przez wieki liczne grono świętych żywiło głębokie nabożeństwo do Serca Jezusa.
Wśród nich byli m.in. św. Bernard, św. Gertruda Wielka,
św. Faustyna Kowalska, św. Franciszek z Asyżu oraz bł.
ks. Antoni Rewera. Bł. ks. Antoni zapatrzony w postać
św. Franciszka z Asyżu przejął od Niego kult Krzyża,
Chrystusowej Męki, a także związanego z tym kultem
ducha wynagrodzenia. Za wzór wynagrodzenia „ukazywał konające w Ogrójcu Najświętsze Serce Pana Jezusa”. Pragnął, aby ludzie okazywali wdzięczność Bogu
za Jego miłość, praktykując pierwsze piątki miesiąca i
odprawiając Godzinę Świętą. Aby kształtowali w sobie
ducha pokuty i ascezy oraz pełnili uczynki miłosierne
względem bliźnich. Wszystko to ma pomóc człowiekowi
zobaczyć „świętość Boga, ludzką słabość oraz nędzę”, a
także stawać się źródłem „troski o serce czyste, serce
czułe na sprawy Boże i biedę ludzką, serce mężne i pokorne tak, by ofiara wynagrodzenia była miła Bogu”. Bł.
ks. Antoni sam rozmiłowany w kontemplacji Serca Jezu-

sa pragnął, aby to nabożeństwo poznało i ukochało jak
najwięcej dusz, szczególnie tych uwikłanych w grzech,
samotność, lekceważonych i cierpiących. Pochylając się
zatem nad wezwaniami Litanii do Serca Jezusa ofiarujmy Bogu nasze serca, tak często obciążone grzechem i
balastem trosk. Słuchajmy uważnie głosu Jezusa, który
mówi do nas z miłością: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych”.
s. Rozalia CFS

MODLITWA OFIAROWANIA SERCU JEZUSA
Panie Jezu Chryste,
Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie,
wylałeś na świat cały miłość swego Ojca
jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.
Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia
i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,
obecną w tajemnicy Eucharystii
– dla zbawienia świata.
W jedności z całym Kościołem
i jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo,
proszę Cię w intencjach,
które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.
Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego
do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia
wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca.
Przemień mnie
i uczyń apostołem Twego Serca,
bym świadczył w Duchu i Prawdzie,
że Bóg jest Miłością. Amen.

Rok św. Józefa
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Opisane na kartach Ewangelii fakty z życia św. Józefa wymownie świadczą o jego głębokiej wierze, która zawsze wyraża się w czynach (por. Jk 2, 17). Najbardziej znaczącym pod tym względem
jest jego duchowy dramat, opisany przez św. Mateusza. Przypomnijmy, że „po zaślubinach [...] Maryi
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”
(Mt 1, 18). W tej sytuacji, Józef miał prawo oskarżyć swoją Małżonkę o niewierność, co niechybnie
skończyłoby się Jej śmiercią przez ukamienowanie.

WIARA JÓZEFA Z NAZARETU

Tymczasem zamierzał on zgodnie doskonali” (2 Kor 12, 9). Z ust anioła
z ówczesnym zwyczajem w obecno- padają słowa: „Józefie, synu Dawida,
ści dwóch świadków wręczyć Jej list nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
rozwodowy bez podania przyczyn, Małżonki; albowiem z Ducha Świętegwarantując w ten sposób bezpie- go jest to, co się w Niej poczęło. Poroczeństwo prawne. Był w tym nie tylko dzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
akt wielkiej roztropności, ale przede On bowiem zbawi lud swój od jego
wszystkim heroiczna wiara. Egzege- grzechów” (Mt 1, 20-21).
ci bowiem, powołując się na Ojców
Warto zwrócić uwagę na bardzo
i Doktorów Kościoła, m. in. na św. uroczystą formę wypowiedzi anioła
Efrema, św. Bazylego czy św. Bernar- („Józefie, synu Dawida”). Nie jest ona
da z Clairvaux, uważają, że św. Józef tu przypadkowa. Anioł uświadamia
wtajemniczony przez Maryję w Boże Józefowi jego godność dynastyczną i
plany lub sam doszedłszy do odkry- w tym kontekście nakazuje mu zalecia tej wielkiej tajemnicy, postanowił galizować Dziecko Maryi oraz nadać
dyskretnie wycofać się z małżeństwa, Mu imię. Całe posłannictwo anioczując się całkowicie niegodnym prze- ła — jak widać — ukierunkowane jest
bywania w bezpośredniej bliskości z Niepokalaną i Jej Najświętszym Dziecięciem. Podłożem tej
decyzji jest więc wielka pokora, zwłaszcza w odniesieniu do
osoby Jezusa. Józef nie chce, aby
uważano go za ojca Boskiego
Dziecięcia. Idąc po linii takiej interpretacji nie trudno dostrzec,
że postawa Józefa ma wybitnie
orientację chrystologiczną.
Przyczyna oddalenia od siebie Maryi wydaje się zatem ta
sama, która później skłoniła św.
Piotra do powiedzenia Jezusowi: „Odejdź ode mnie, Panie, bo
jestem człowiek grzeszny!” (Łk
5, 8). Z tych samych powodów
setnik z Kafarnaum wyznaje:
„Panie, nie jestem godzien, abyś
wszedł pod dach mój...” (Mt 8,
8). Z kolei interwencja anioła
we śnie zdaje się przynosić Józefowi takie samo przesłanie,
jakie otrzymał św. Paweł, gdy w
poczuciu swej niegodności trzy
razy prosił Pana, by odszedł od
niego. Wówczas Pan powiedział Ikona św. Józefa w kaplicy
do niego: „Wystarczy ci mojej ła- Domu Zgromadzenia. Fot.: s. Natalia CFS
ski. Moc bowiem w słabości się

na udokumentowanie mesjańskości
Dziecięcia. Zgoda św. Józefa, wyrażona konkretnym czynem, sprawia, że
aktualizują się proroctwa o Mesjaszu
z rodu Dawida (por. Mt 22, 42; Mk 12,
35; Łk 20, 41). Opiekun Jezusa w całym tym profetycznym zdarzeniu nie
jest wcale postacią drugorzędną, choć
takim zapewne pragnął zostać. Jak
trafnie zauważa Tarcisio Stramare,
„Józef stał się szczęśliwym adresatem
błogosławieństwa, wyrażonego przez
Jezusa, że on, jako sprawiedliwy, jest
tym, któremu było dane w sposób
wybitnie uprzywilejowany poznać tajemnice Królestwa...” (por. Mt 13, 11).
W ten także sposób stał się on „szczególnym powiernikiem tajemnicy
«od wieków ukrytej w Bogu»”.
Odnośnie do opisanego tutaj
zdarzenia Jan Paweł II w adhortacji o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła pt. Redemptoris Custos (z 15
VIII 1989), wydanej w stulecie cytowanej encykliki Leona XIII Quamquam pluries, pisze: „Można
powiedzieć, iż to, co uczynił św.
Józef, zjednoczyło go w sposób
szczególny z wiarą Maryi: przyjął
on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co Ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu”. Wynika
z tego, że nie sposób zrozumieć
nie tylko duchowej fizjonomii Józefa z Nazaretu, ale całego jego
posłannictwa inaczej, jak tylko
w perspektywie maryjnej. Słusznie zatem w dalszych słowach
tego dokumentu Ojciec święty
zauważa, że „droga wiary Józefa
podąża w tym samym kierunku”,
a więc „pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której
Józef — wraz z Maryją — stał się
pierwszym powiernikiem”.
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Rocznica beatyfikacji bł. ks. Antoniego Rewery
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Św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej beatyfikował ks. Antoniego Rewerę. W 22 rocznicę tego wydarzenia zatrzymajmy się na
chwilę nad słowami bł. ks. Antoniego o świętości i realizacją tego o czym mówił i jak to sam urzeczywistnił w swoim życiu.

„MIRABILIS DEUS
IN SANCTIS…”
Z nauczania
bł. ks. Antoniego

„Cudowny Bóg w świętych swoich…” – tymi słowami ks. Antoni Rewera rozpoczął konferencję do kapłanów
zebranych na spotkaniu dekanalnym
w Obrazowie (dn. 23.11.1937r.).
Cóż to jest świętość? Za Pawłem
Apostołem możemy powtórzyć „usiłowanie życiem i cnotami odwzorowanie w sobie Chrystusa”. A zatem
świętość to poświęcenie, oddanie
całkowite siebie Panu Bogu – to owoc
wiernej służby Bożej, to korona doskonałej miłości Pana Boga i ludzi,
to wreszcie pójście za Chrystusem
i współdziałanie z Nim.
A któż to jest święty? Święty (…)
to chrześcijanin w którym cała pełnia, cała piękność i wspaniałość życia nadprzyrodzonego i doskonałości
ewangelicznej się objawia, w którym
łaska święci najświętsze zwycięstwa
i tryumfy ku chwale Bożej i pożytkowi
duszy, w którym cnoty chrześcijańskie rodzą tysiąckrotne owoce. Święty jest owym cudownym kwiatem,
który wytwarzają wspólnymi siłami
Wszechmoc Boża, łaska Jezusowa,
dobroć Maryi, troskliwość Kościoła
i hart woli ludzkiej.
„Doskonałymi, świętymi bądźcie,
jako Ojciec wasz doskonałym jest”.
Z tego widzimy, że dążenia do doskonalenia, do uświęcenia siebie nie ma
końca. Nigdy nie można powiedzieć:
„mnie tyle doskonałości wystarczy
– dla mnie więcej uświęcenia, niż je
zdobyłem, nie potrzeba”. Wiemy, bowiem o tym dobrze, że na drodze Bożej nie ma zatrzymania, bo kto po niej
nie posuwa się dalej naprzód, ten się
cofa.

Co do istoty zaś, błogosławieni
i święci są to ci, którzy służyli Bogu
w sposób bohaterski. Przez to jedni i drudzy przyczynili się niemało
do uwielbienia Pana Boga, którego
świętość w nich jakoby w zwierciadle
się odbiła i dlatego psalmista mówi:
„chwalcie Pana w świętych Jego”;
przyczynili się do otoczenia Kościoła aureolą, którego stali się podporą
i chlubą; przyczynili się do nawrócenia i uświęcenia wielkiej liczby dusz
swoją pracą i przykładem.
Kościół w wynoszeniu na ołtarze
błogosławionych lub świętych wieńczy siłę i piękność duszy ludzkiej, wywyższa człowieczeństwo, ogłaszając
uroczyście człowieka synem lub córką Najwyższego w sposób nieomylny.
Dokonuje zaś tych aktów jedynie dla
większej chwały Bożej, dla utwierdzenia swej świętości i dla pożytku dusz
swoich wiernych, by ci zachęceni ich
przykładami, zapatrzeni w ich cnoty
zmuszeni byli niejako powiedzieć do
siebie jak ongiś św. Augustyn, po przeczytaniu żywotów świętych: „mogli ci
i owi, a my byśmy nie mogli zdobyć
świętości?”, wszak poganie nawet,
doceniając wartość dobrych czynów,
mawiali, że przykłady pociągają.
Kościół też zachęcał i zachęca nieustannie wszystkich do tej czci i szukania tego orędownictwa a to w myśl
dogmatu o świętych obcowaniu.
W myśl tego i nasi ojcowie mawiali:
„przez ludzi idzie się do ludzi, a przez
świętych do Boga”.
Na sądzie ostatecznym dowiemy się, ile my sami, nasze rodziny,
naród cały i Ojczyzna będziemy zawdzięczać naszym patronom i patronkom. Starajmy się o zjednanie
ich sobie w myśl tego co powiedział
A. Mickiewicz: „Szczęśliwa przyjaźń.
Świętym jest na ziemi, kto umiał

przyjaźń zawrzeć ze Świętymi”. Dlaczego? Na to daje nam odpowiedź
Pismo Święte, które w Psalmach
zawiera takie zdanie: „Z Świętym –
świętym będziesz, a z mężem niewiernym – niewiernym będziesz”.

Z życia błogosławionego ks. Antoniego
Przytoczone fragmenty z Konferencji, która miała zachęcić kapłanów do podjęcia starań o szerzeniu kultu Świętych i podejmowanie
działań o beatyfikację i kanonizację
synów i córek Narodu polskiego. Ks.
Antoni sam był przykładem skuteczności tych działań na wielu płaszczyznach duszpasterskich posług
i w osobistym wzrastaniu w świętości.
„Zaprzyjaźnił się” bardzo mocno
z bł. Wincentym Kadłubkiem, którego następcą był jako proboszcz sandomierskiej katedry (obszerne sprawozdanie z obchodów 700 rocznicy
śmierci w KDS/ Styczeń 1924r.), razem
z alumnami Sandomierskiego Seminarium przygotowywał nabożeństwa
ku czci św. Stanisława Kostki (1896r.).
Był autorem wielu broszur i artykułów przybliżających wiernym: Teresę Izabelę Morsztynównę (1939r.),
o świątobliwej królowej Jadwidze
(1899r.), bp. Stanisławie (1902 r.).
Szczególnym nabożeństwem Ks.
Antoni otaczał św. Franciszka Serafickiego i to właśnie ten święty został
Patronem powstającego w okresie
międzywojennym Zgromadzenia zakonnego.
W uroczystość św. Franciszka
z Asyżu ks. Bp Marian Zimałek w ko-

Rocznica beatyfikacji bł. ks. Antoniego Rewery
ściele św. Józefa
powiedział:
„…Dziś ks. Rewera
staje przed nami
jako martyr, tj.
świadek tych wartości, które decydują o duchowym
wymiarze człowieka, prawdomówny świadek
Jezusowej Ewangelii. Na niej to
wzorem św. Franciszka
Serafickiego formował
ks. Prałat swoje
człowieczeństwo,
chrześcijaństwo,
kapłaństwo, pracę w Seminarium
Duchownym
i w sandomierskich parafiach,
w
więzieniu
i w obozie. (…) Wysławiamy
„Cię,
Ojcze, Panie nieba i ziemi” w heroicznej
prawdomówności ks.
Prał. Rewery, dołączając naszą pokorną prośbę o łaskę zaliczenia go
do grona świętych
męczenników
z Dachau. Prosimy o to modlitwą
i prosić chcemy
naszym umiłowaniem prawdy, mówieniem prawdy,
życiem prawdą…
ufni w ziszczenie zapewnienia,
które św. Franciszek wyśpiewał
w Hymnie Stworzenia:
„Błogosławieni, którzy
trwają w pokoju i w prawdzie,
gdyż przez Ciebie,
Najwyższy,
będą uwieńczeni”.
Amen. /KDS-R nr
11-12; 1989/
s. Wiesława CFS
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Dzień 12 czerwca dla Kościoła w Polsce jest dniem liturgicznego wspomnienia 108. polskich Męczenników II wojny
światowej. W Diecezji sandomierskiej jest to wspomnienie Błogosławionych Męczenników Antoniego Rewery,
Prezbitera, i Towarzyszy, a w naszym Zgromadzeniu Córek św. Franciszka Serafickiego i w kościele pw. bł. Antoniego Rewery w Czajkowie Północnym (kościół filialny Parafii św. Michała Archanioła w Wiązownicy)
– święto i uroczystość odpustowa.

13 czerwca – Dzień Imienin bł. ks. Antoniego
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13 CZERWCA - DZIEŃ IMIENIN
BŁ. KS ANTONIEGO REWERY
Tradycja obchodzenia imienin wywodzi się z chrześcijaństwa. Dawniej dzieciom nadawano
imiona świętych. Niejednokrotnie dziecko dostawało imię świętego, który był patronem dnia narodzin (wtedy urodziny i imieniny przypadły w ten sam dzień). Nadanie imienia wiązało się z powierzaniem dziecka opiece wybranego świętego. Stąd też tak ważne było obchodzenie tego dnia,
bo ono nie wiązało się tylko z imieniem ale również z postacią patrona.
Z przykładem świętowania dnia
imienin spotykamy się także za czasów
życia i posługi bł. ks. Antoniego Rewery. Dla parafian i bliskich była to okazja,
by powierzać drogiego im Solenizanta
opiece Bożej i wypraszać dla Niego łaski.
Dlatego najważniejsza w tym dniu była
Msza św. celebrowana w intencji ks. Prał.
Antoniego przez wstawiennictwo świętego Patrona oraz składanie duchowych
darów, którymi były: przyjęte Komunie
św., dobre uczynki, Nowenny, różańce,
autor:
Koronki, jałmużna dla ubogich.
To był wielki wyraz wdzięczności i s. Urszula CFS
głębokiej pamięci okazany Solenizantowi. Składane dary wiązały się z wyrzeczeniem i umartwieniem ale
duchowo ubogacały i solenizanta, i darczyńcę. Te postawy wyzwalały najlepsze uczucia w społeczeństwie, świadczyły o szlachetności, wielkoduszności i wzajemnej życzliwości.
Ze smutkiem patrzymy, że dzisiaj odchodzi się od tradycji i duchowego wymiaru imienin. Kwestia nadawania dziecku imienia
jest dużo bardziej liberalna. Coroczne statystyki najbardziej popularnych imion pokazują, że coraz więcej jest takich, które są obce
kulturze polskiej, a celebrowanie imienin związane z postacią świętych patronów odchodzi w niepamięć. Postęp sekularyzacji społeczeństwa przed którym tak bardzo przestrzegał Papież Benedykt
XVI, nietylko spłyca duchowe wymiary naszej tradycji ale sprawia,
że ,,człowiek ma poczucie samowystarczalności i nikogo nie potrzebuje, zwłaszcza Boga i Jego przykazań”.
Można zatem zapytać, czy dar Komunii świętej jest jeszcze dla
współczesnych ludzi ważny?
Czy ucieszy mnie fakt, że ktoś się za mnie pomodli?
Że powierza mnie Bożej opiece?
Że składa za mnie duchowe dary?

Dary duchowe
składane bł. ks. Antoniemu z okazji Imienin
Mszy św. ………………………………......................50
Komunii św……….……………………....................50
Komunii duchowych ………………...............…50
Koronek …………………………......…...............…..12
Nowenny
Do św. Jana Berchmansa …..........................1
Do Matki Bożej Dobrej Rady …................…3
Do Ducha św. ………………………..................…..1
Do Matki Bożej Anielskiej ……..….............…1
Aktów strzelistych.…………….........................1.800
Aktów Heroicznych.…………….................……15

Błogosławiony Antoni Rewero
- ,,sandomierski Franciszku”- umiłowałeś
Jezusa nade wszystko i służyłeś Mu z wielką
gorliwością. Patrzyłeś sercem na potrzeby ludzi
i zaradzałeś ich problemom. Spełniałeś wielkie
czyny w prosty sposób. Naucz nas prawdy,
że świętość można budować w codzienności;
w kapłaństwie, w życiu zakonnym, w rodzinie,
w każdej pracy, w zdrowiu i chorobie. Zawsze
można znaleźć sposób, by kochać Miłość, która
nie jest kochana. Prosimy o to, przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

13 czerwca – Dzień Imienin bł. ks. Antoniego
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ŚPIEWEM WYCHWALAMY
BŁ. ANTONIEGO
Bł. Antoniego Rewerę poznałam w czasie wakacyjnej wycieczki, na którą postanowiłam wybrać
się z narzeczonym (wtedy jeszcze nie byliśmy parą), by odpocząć wśród piękna sandomierskiego krajobrazu. Jednak dla nas, osób, które mają w nawyku polecać Najwyższemu Bogu każdy dzień, który On
daje w darze, czasem zwykła z pozoru wycieczka może stać się pełną Bożych przygód pielgrzymką.
Drogi Boże są bowiem tajemnicze i nigdy nie wiadomo, jakie niespodzianki Pan przygotował człowiekowi otwartemu na nie. Tak, Antoniego Rewerę poznaliśmy z Bożej Opatrzności i zdanie to brzmi tak
samo, jakbym opisywała poznanie kogoś z żyjących obecnie. Jednak nie da się powiedzieć inaczej o
kimś, kto żyje poprzez tajemnicę świętych obcowania, kto słucha zanoszonych modlitw, kto wyprasza
łaski, jak tylko w taki sposób, który podkreśla jego obecność, tak prawdziwą.
Popchnięci wewnętrznym zaproszeniem weszliśmy do
pobliskiego kościoła, a był on pod wezwaniem św. Józefa.
Przyjechaliśmy właśnie z Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Kielcach. Spojrzenie moje przykuł portret
Antoniego Rewery, dostojnego, choć budzącego we mnie
jeszcze wtedy (być może poprzez dość surowy w moim
odbiorze wyraz twarzy) dystans. Poczułam z narzeczonym, że to właśnie w tym miejscu i w jego obecności zakończymy nowennę pompejańską wówczas odmawianą,
zawierzając się także i błogosławionemu męczennikowi,

by poprowadził nas w niełatwych wówczas osobistych
decyzjach dotyczących naszej relacji. Patrząc na obcą
twarz kapłana pomyślałam ,,chciałabym cię poznać bliżej,
bł. Antoni”. Szybko moje pragnienie się ziściło, bowiem
w cichym wnętrzu kościoła spotkaliśmy s. Emilię i choć
nie pamiętam, jak wywiązała się nasza rozmowa, siostra
wzorowo i z wyczuwalnym szacunkiem oraz zachwytem
przedstawiła nam postać duszpasterza. Nie tylko fakty z
jego życia, ale właśnie zaangażowanie siostry, gdy o nim
mówiła, zrodziło poczucie fascynacji i zaciekawienia w

Śpiewem wychwalamy bł. Antoniego Rewerę
naszych sercach. Zawierzyliśmy błogosławionemu naszą
kiełkującą i niemającą jeszcze odwagi rozwinąć się miłość. Miesiąc później zostaliśmy parą, obecnie jesteśmy
narzeczeństwem. Wierzę, że to także bł. Antoni pomógł
otworzyć się nam na dar wzajemności, a okazją budowania jedności wzajemnej była wspólna praca dla niego.
Karol, mój narzeczony jest muzykiem, organistą, ja zaś
polonistką, pasjonatką śpiewu. Razem tworzymy utwory
religijne. Na koniec rozmowy z siostrą postanowiliśmy
uwielbić Boga śpiewem. Modliliśmy się za wstawiennictwem kapłana. Wówczas zrodził się pomysł, aby napisać
pieśń do bł. Antoniego Rewery. Z taką misją wróciliśmy
do Kielc, a towarzyszył nam nowopoznany orędownik.
Wiozłam wówczas ze sobą książeczkę o nim, która miała pomóc nam w stworzeniu utworu. Fascynowała mnie
postać kapłana. Choć moim patronem jest od wielu już
lat bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Pan Bóg postawił i ks. Rewerę na mojej drodze z podobnym przesłaniem, bowiem to
od niego także uczę się zachowywać spokój serca, czerpię
wzór męstwa kiedy w obliczu trudności, pokus, cierpienia,
przypomina mi się pełna heroizmu postawa kapłana wobec najścia gestapowców i jego pełne gotowości słowa:
,,ja jestem”. Pochodzę z parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana i zawsze myśląc o tym świętym przypomina mi
się także ks. Antoni. Męczeństwo jego było ofiarą za wielu, wierzymy przecież głęboko, że złożył ją z samego siebie za wszystkich tych, których umiłował, modląc się w
samym centrum cierpienia. Bóg nie mógł takiej ofiary nie
przyjąć i niemożliwe jest, by nie przynosiła ona owocu.
W pewnym momencie mojego życia przyszło mi się
zmierzyć z trudnym wyzwaniem jakim było stanięcie po
stronie prawdy i wypowiedzenie jej, choć wiedziałam, że
będzie ona powodem wielkiego cierpienia i bólu u najbliższej mi osoby. Wobec takich chwil, gdzie wybór prawdy
jest związany z zagrożeniem odrzucenia potrzeba wielkiej łaski Bożej, by jednak po stronie jej stanąć. Potrzebowałam orędownika. Sprzed oczu nie znikała mi pierwsza strona przywiezionej książeczki i jej tytuł ,,Wierność
prawdzie”, a także słowa jej bohatera ,,...nie mogłem
przecież kłamać”. Wzór błogosławionego zawstydzał
mnie, nie dawał mi spokoju i pomógł wyprostować kłamstwa, które z lęku wybierałam oraz wyjawić całą prawdę,
którą w sercu nosiłam. To potęga przykładu księdza Rewery. Oprócz tego, kiedy czasem chce mnie pokonać lenistwo, choćby w pracy, kiedy skłaniam się ku drodze na
skróty, przykład gorliwości i wiedzy oraz rzetelności jaki
prezentuje duchowny stawia mnie na nogi i nie pozwala
godzić się na półśrodki.
Wspomniana pieśń powstała. Zapoznawszy się z życiorysem męczennika chciałam stworzyć tekst, który przybliżyłby jego drogę życia tym, którym jest obca.
Komponowanie i nagrywanie było dla nas pracą przepełnioną obecnością błogosławionego. To wielki dar. Często
w modlitwie, którą zanoszę z narzeczonym, towarzyszy
nam pamięć o sandomierskim Franciszku. Nie mam wątpliwości, że kiedy do niego mówię, słyszy. Nasz utwór
mieliśmy okazję zaprezentować bł. Antoniemu i parafianom na koncercie, który przyjechaliśmy zagrać w parafii
św. Józefa w Sandomierzu. Oto fenomen Bożego Ducha,
który nie pozwala, by pamięć o Jego świętych ginęła, ale
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pobudza On serca do poznawania ich przykładu i przekazywania go dalej, do czego czujemy się zobligowani. Bogu
chwała!
Poniżej dzielimy się tekstem naszego utworu.
Paulina Plaskota

Błogosławiony Kapłanie
Serce Ci kształtowała
miłość, jedność rodzinna,
w której wciąż rozbrzmiewały
słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Wśród dróg do przebycia
uczysz, jak zdobywać
dar wiecznego życia.
Ref.: Błogosławiony Kapłanie,
Uczniu świętego Franciszka
oręduj za nami w niebie,
prowadź w każdej potrzebie
świętą drogą Pana.
Błogosławiony Kapłanie,
Ojcze Antoni Rewero
wybłagaj nam na te czasy
wierność prawdzie i dary
męstwa i rady.
Mądrość, odpowiedzialność
przez naukę zdobyłeś,
by Kościół nasz wzbogacić
swoją myślą, pomocą darzyć.
Niech Twe dzieło życia
trwa przez pilną pracę
naszych sióstr i braci.
Na sandomierskiej ziemi
dałeś nam przykład męstwa,
a Pan Cię widzieć pragnął
oddanego aż do męczeństwa.
Jak Twój brat męczennik,
święty Maksymilian,
miłością zwyciężasz!
Niech płynie uwielbienie
za wzór błogosławionych
wśród nich o świętość woła
sługa Boga i Syn Kościoła.
Bądźmy więc oddani
Najświętszej Maryi,
aby być świętymi!

Powołanie
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Pomysł, by rozpocząć życie zakonne, jest co najmniej oryginalny. Bo niby jak to się dzieje, że nagle
jakaś dziewczyna stwierdza: „Będę siostrą zakonną!”? Jak to się dzieje, że niektóre z nas dochodzą do tego wniosku, a inne nie? Kiedy pojawiają się pierwsze symptomy i dlaczego niektóre siostry po latach stwierdzają, że jednak się pomyliły?

W zakonie nigdy nie jesteś sama
Z życiem zakonnym jest jak z każdym innym związkiem: to wejście
w relację. Jest ona więzią wyłączną
– oblubieńczą – lecz nie jest to przebywanie z Umiłowanym sam na sam.
W przypadku żeńskiego życia konsekrowanego oznacza to, że poza więzią z Bogiem, która jest na pierwszym

miejscu, młoda dziewczyna wchodzi też w szereg relacji ze wspólnotą, w której żyje. A każda wspólnota
to galeria charakterów, osobowości,
upodobań i nawyków. Są w niej osoby starsze i młodsze. Z każdą z nich
siostra zakonna uczy się żyć w miłości chrześcijańskiej – a przynajmniej

tego pragnie, bo przecież życie weryfikuje naszą zdolność do kochania.
Moja wizja radosnego czerpania
z życia zakonnego szybko rozbiła się
o rzeczywistość. Przekonałam się,
że nie wystarczy brać. Trzeba również dawać, a to nie jest wcale takie
proste. Wyzbycie się grubej warstwy

Powołanie
egoizmu było procesem bardzo bolesnym. To zakon nauczył mnie patrzenia na drugiego człowieka z poszanowaniem jego potrzeb i odmienności.
Wiem więc z doświadczenia, jak bardzo relacje są tu istotne. To, w jaki
sposób je buduję, ma ogromne znaczenie dla jakości mojej służby w zakonie. Ale są przecież i tacy, którzy w
ogóle nie potrafią ich budować. Czy
więc oznacza to, że nie mają oni powołania?
By stworzyć jakikolwiek związek,
trzeba być poukładanym wewnętrznie. Nie znaczy to, że trzeba być idealnym. Człowiek przecież nie ponosi odpowiedzialności za zranienia z
dzieciństwa, przez które w dorosłym
życiu napotyka szereg przeszkód w
budowaniu dobrych, satysfakcjonujących relacji. Jeśli jednak jakaś
dziewczyna kierowana wewnętrznym
niespełnieniem w relacjach i odczuwająca w sobie jakąś głęboką pustkę
emocjonalną zechce ulokować swe
uczucia we wspólnocie zakonnej, dochodzi do dramatu. To właśnie dlatego nie należy do zakonu wstępować
spontanicznie, pod wypływem emocji, „bo tak czuję”.
Choć motywy mogą być egoistyczne i zazwyczaj takie są, Bóg i
tak weźmie się za nas na serio i będzie je oczyszczał, dając nam historie i przygody, poprzez które będzie
nas uszlachetniał. Bóg chce, by serce
siostry zakonnej było całe Jego i nie
mam co do tego żadnych wątpliwo-
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Nasza propozycja
Zanim przekroczysz próg klasztorny, żeby w nim zostać na zawsze, zapraszamy cię na różne spotkania, które pozwolą ci zobaczyć, jak wygląda
nasze życie, oraz bliżej poznać naszą duchowość i odpowiednio przygotować się do tego ważnego momentu.
Jeśli myślisz o życiu franciszkańskim i zamierzasz po szkole zawodowej, maturze czy studiach zgłosić się do nas, to zapraszamy na rozeznanie
powołania, które prowadzimy indywidualnie. Polega ono na spotkaniach i
rozmowach, a także na osobistym przeżyciu wspólnoty siostrzanej. W trakcie tych spotkań będziesz miała okazję rozeznać, czy pragniesz być siostrą
zakonną, żoną i matką czy może Pan ma dla ciebie jeszcze inną propozycję.
Umożliwiamy również kilkudniowy pobyt w naszym domu zakonnym (po
wcześniejszym umówieniu się).
Szczególnie serdecznie zapraszamy cię do udziału w rekolekcjach. Nie
czekaj i zapisz się na nie już dziś!
Oczywiście zanim przyjedziesz, chętnie odpowiemy na twoje pytania.
ści. Kiedy patrzę na historię mojego
życia w zakonie, widzę bardzo wyraźnie, jak od początku zależy Mu na
tym, bym była dla Niego coraz piękniejsza. A „piękna” oznacza wolna
i oddana w postawie służby. Jezus
chce, bym kochała bardziej. Zaskakuje mnie w tym swą Boską determinacją. Z takiej egoistki czyni mnie
pragnącą kochać innych bardziej niż
siebie samą. To cud. I to nie przysłowiowy, lecz całkiem rzeczywisty cud,
którego jestem świadkiem. I choć
egoizm nadal mieszka w moim sercu, to zaczyna mi doskwierać. Ilekroć
zamykam się we własnej małej złośliwości, odczuwam ból…
Uważam więc, że życie zakonne
stanowi cudowne antidotum na wła-

sne ego. Trzeba przecież codziennie
zmagać się ze sobą, aby wykrzesać
z siebie wyrozumiałość, życzliwość
i pokorę wobec współsiostry. Codziennie Jezus przywołuje mnie do
porządku, bym wiedziała, w którym
miejscu jeszcze kocham za mało.
Kiedy błogosławię, a nie złorzeczę –
wygrywam. Zakon to nie świat idealny, bez problemów, gdzie żyją ludzie
doskonali. Absolutnie nie! Zakon
to błogosławione miejsce, szkoła
miłości Boga obecnego w siostrze.
Zakon to sfera życia nadprzyrodzonego, gdzie cały czas trzeba błagać
Ducha Świętego, by pomagał żyć
według logiki łaski, nie zysku i prestiżu. Amen.
Siostra Julia Kalarus CFS
Dom Generalny Zgromadzenia
Córek św. Franciszka Serafickiego
ul. Leszka Czarnego 6
27-600 Sandomierz
tel. 15 832-97-00
e-mail:
fra-sand@sandomierz.opoka.org.pl
www.franciszkanki-sandomierz.pl
Referentka do spraw powołań
s. Julia Kalarus
ul. Główna 41
26-600 Radom
tel.: 790583354
e-mail: s.kalarusjulia@interia.pl
fb Franciszkanki CFS i Młodzi
tel. 790583354

