
,,Bez czuwania niemożliwą rzeczą jest,
by w nas rosły róże miłości,

doskonałość duchowa
polega na zjednoczeniu się z Bogiem

przez miłość i przyjaźń z Nim”.
bł. ks. Antoni Rewera
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1 Października mija rocznica śmierci bł. ks. 
Antoniego Rewery. Październik jest zwią-
zany z modlitwą różańcową, ale także z du-
chem franciszkańskim, który był bliski bł. 
Antoniemu. 

Wkrótce nadejdzie listopad – mie-
siąc poświęcony szczególnej modli-
twie za zmarłych. W związku z tym 
chciałem poświęcić ten artykuł, a 
raczej rozważanie, tematowi życia i 
umierania. Choć nie lekko żyje się nam 
na tym świecie, to jednak, jak mówią 
słowa poematu Dezyderata, „przy ca-
łej swej złudności, znoju i rozwianych 
marzeniach jest to piękny świat…”. 
Zatem wbrew tego, co wielu z nas 
mówi, chcemy żyć i boimy się śmier-
ci. Potrzeba wielkiej świętości osobi-
stej, aby naprawdę nie bać się śmierci. 
Świętość zaś jest pewnego rodzaju ży-
ciem. Nie jest życiem, które jest pod-
trzymywane przez oddychanie, krąże-
nie krwi i odżywianie, ale jest życiem 
podtrzymywanym przez życie duszy, 
to jest życie wieczne. Święci żyją ży-
ciem wiecznym już teraz, będąc jesz-
cze w ciałach, dlatego żyją naprawdę 
i nie boją się fizycznej śmierci. Tylko 
święci są naprawdę żywi. O takich 
mówi poeta: „Żywi nie wierzą w umie-
ranie, nie wierzą w czas, co srebrzy 
skronie, wierzą w tęsknotę i kochanie, 
nad wszystko w biały bez w wazonie”. 

Święci naprawdę różnią się od sie-
bie wzajemnie, ale mają pewne cechy 
wspólne. Jedną z nich jest śmierć: każ-
dy święty przeszedł przez śmierć i nie 
koniecznie chodzi tutaj o śmierć bio-
logiczną. Żeby żyć już tu na ziemi ży-
ciem wiecznym i zmartwychwstaniem 
trzeba w jakiś sposób umrzeć za życia 
i pozwolić, żeby Pan Bóg wskrzesił nas 
na nowo. To nie są łatwe słowa, ale 
można je wytłumaczyć. Taka śmierć 
za życia może polegać na jakimś na-
głym duchowym przeżyciu, podobnie 
jak Gustaw – bohater mickiewiczow-
skich Dziadów – siedząc w więzieniu 
„umarł”, by mógł narodzić się Konrad. 
Po prostu przeżył przemianę i stał się 
innym człowiekiem. Taka śmierć za 
życia zdarzyła się św. Franciszkowi z 
Asyżu, kiedy wydziedziczony przez 
ojca oddał mu nawet ubranie i „umarł” 
dla tego świata, żeby „narodzić się” 
dla nieba. Kiedy papież Benedykt XVI 
ogłaszał błogosławionym Jana Pawła 
II powiedział, że pod koniec jego ziem-
skiego życia Pan Bóg pozbawiał go po 
kolei wszystkiego, bo w tym świętym 
człowieku musiała dokonać się śmierć 
i narodzenie do nowego życia, zanim 
jeszcze przestało bić jego serce. 

Jak było z życiem i umieraniem w 
historii bł. Antoniego Rewery? Myślę, 

że właśnie on doświadczył za swo-
jego życia umierania i narodzin do 
wieczności. Nie będę opierał się tutaj 
na dokumentach historycznych, ale 
piszę to wszystko w oparciu o wie-
dzę na temat osoby Sandomierskiego 
Franciszka. Otóż życie tego świętego 
człowieka można by podzielić na dwa 
etapy. Pierwszym z nich jest życie, a 
drugim umieranie, by powstać do ży-
cia wiecznego. W pierwszym etapie 
życia nasz Błogosławiony cieszył się 
nieustannym rozwojem. Zdobywał 
wykształcenie, kolejne stopnie świę-
ceń, wspinał się na coraz większe wy-
żyny mądrości i duchowości. Temu 
wszystkiemu towarzyszyła droga ka-
riery kościelnej: praca w Seminarium, 
godności kapitulne i papieskie, któ-
re wtedy dawały społeczny prestiż i 
spore dochody, wreszcie probostwo 
w sandomierskiej Katedrze. Gdyby 
życie bł. Antoniego toczyło się w taki 
szlachetny sposób, ale tylko po ludz-
ku, dzisiaj pewnie mijalibyśmy zatartą 

płytę z jego nazwiskiem na zbiorowym 
grobowcu kanoników na Cmentarzu 
Katedralnym. Tymczasem przyszedł 
drugi etap jego życia, w którym przy-
szło mu umierać, a więc zostawiać po 
kolei wszystko, aby zmartwychwstać 
do wieczności. Pomimo szacunku, ja-
kim otaczano bł. Antoniego, utracił on 
katedralne probostwo na rzecz zanie-
dbanego, „pogrzebowego” kościoła 
św. Józefa. Pozbawiono go stałych za-
jęć w Seminarium, pozbawiono karie-
ry w Kurii biskupiej. Odebrano docho-
dy z kanonii i prałatury, nie doceniano 
jego pracy duszpasterskiej z najuboż-
szymi Sandomierzanami i więźniami. 
Zamiast kurialnej kancelarii zasiadał 
w zaciszu konfesjonału mając przed 
oczami obraz Miłosiernego Serca Je-
zusowego. Pamiętnego 16 marca po-
zbawiono bł. Antoniego wolności. W 
murach sandomierskiego więzienia 
pozbawiono go wszelkich środków do 
życia potrzebnych starszemu czło-
wiekowi, którym już wtedy był. W 

Droga do świętości 
bł. ks. Antoniego Rewery 
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obozie koncentracyjnym pozbawiono 
go sutanny na rzecz marnego pasiaka. 
Odarty z ludzkich praw w Auschwitz i 
Dachau utracił również zdrowie. Leżą-
cego w brudnym lazarecie pozbawio-
no potrzebnej opieki i głodowej racji 
chleba. Do końca jednak zachował du-
cha franciszkańskiej prostoty, kapłań-
skie serce, prawdomówność nawet za 
cenę życia i troskę o bliźnich, o któ-
rych dobro upominał się u obozowych 
oprawców. To wszystko, był już blask 
zmartwychwstania, który oświecał 
ciemne pomieszczenie obozowego 
szpitala. Oddanie ziemskiego życia 
było tylko ostatnim akordem sym-
fonii świętości, która rozbrzmiewała 
w duszy bł. Antoniego tym głośniej i 

ładniej im mniej miał na tym świecie. 
Można dzisiaj podziwiać duchową 

siłę Męczennika, zwłaszcza jeśli pa-
mięta się o tym, że jedno jego zezna-
nie mogło uwolnić go od tego losu. 
Tajemnica tego świętego życia leży w 
łączności z ukrzyżowanym Chrystu-
sem, który – jak wierzymy – również 
jednym słowem swojej boskiej mocy 
mógł w każdej chwili przerwać swoją 
mękę. 

Czy Pan Bóg od każdej i każdego 
z nas wymaga takiej śmierci za życia; 
utraty wszystkiego, co doczesne, aby 
zyskać wszystko, co wieczne? Myślę, 
że tak, ale Pan Bóg nie robi tego na 
siłę ani od razu. Zaczyna od drobnych 
propozycji; drobnych niedogodności i 

poświęceń dla świętości i Królestwa 
Bożego. Kiedy odmawiamy Panu Bogu 
drobnych niewygód, bo nie potrafimy 
odmówić sobie drobnych przyjem-
ności, Pan Bóg po cichutku odcho-
dzi. Wraca po jakimś czasie z kolejną 
pokorną propozycją i czeka na naszą 
wolną decyzję. Nie bójmy się odpo-
wiedzieć pozytywnie na zaproszenie 
Pana Boga i z dobrego serca oddać Mu 
to, co i tak w momencie śmierci samo 
od nas odejdzie.

Ks. dr Bartłomiej Krzos
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BŁ. ANTONI REWERA 
- OPIEKUN NASZEJ RODZINY

Laureatka, Pani Barbara ur. się 21 
października 1940 r. w Sandomie-
rzu, w rodzinie głęboko wierzącej. 
Po ukończeniu LO w Sandomierzu, 
odkryła powołanie do pracy w szpi-
talu, by nieść ulgę w cierpieniu i pie-
lęgniarską pomoc ludziom chorym. 
Ukończyła zatem najpierw Państwo-
wą Szkołę Pielęgniarstwa w Kiel-
cach, a następnie kurs Pielęgniarek 
Instrumentariuszek i Kurs Pedago-
giczny. 

W 1962 r. zawarła sakrament mał-
żeństwa, wraz z mężem Tadeuszem 
wychowali dwójkę dzieci: syna i cór-
kę, przekazując im wartości religijne 
oraz patriotyczne. Małżonkowie od 
początku byli gorliwymi katolikami 
chętnie angażując się w prace oraz 
modlitewne inicjatywy parafialne.

Pracę zawodową podjęła Pani 
Barbara w Szpitalu w Sandomie-
rzu. W latach 1963 – 1974, jako pie-
lęgniarka instrumentariuszka, a od 
1974 r. do 2000, jako Przełożona Pie-
lęgniarek. W miejscu swojej pracy 
nigdy nie ukrywała, ani nie wstydzi-
ła się swojej wiary, zawsze stawała 
odważnie w obronie wartości kato-
lickich, a był to okres trudny dla Ko-
ścioła i publiczne wyznawanie wiary 
było nie lada wyzwaniem. Niemniej 
Pani Barbarze nie przeszkadza-
ło to, aby i słowem, i życiem głosić 
Chrystusa tak wśród chorych, jak i 
kolegów, koleżanek z pracy. Zabie-
gała usilnie o utworzenie w sando-
mierskim Szpitalu kaplicy, a gdy już 
powstała i została poświęcona, od 
1982 r. aż do przejścia na emeryturę 
(w r. 2000) sprawowała nad tą kapli-
cą opiekę. Z jej inicjatywy odbywały 
się tu modlitewne czuwania i adora-
cje Najświętszego Sakramentu.

Pani Barbara od 1983 r. brała 
czynny udział w Pieszej Pielgrzym-
ce z Sandomierza na Jasną Górę. Od 
początku i aż do 2009 r. była odpo-
wiedzialna za zorganizowanie piel-
grzymkowej służby medycznej i ko-
ordynowała jej pracami. Dzięki jej 
staraniom powstał w Sandomierzu 
Oddział Katolickiego Stowarzysze-
nia Pielęgniarek i Położonych. Brała 
czynny udział w pracach oraz spo-
tkaniach Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia. Z jej inicjatywy organizo-
wane były dni skupienia dla Służby 
Zdrowia, opracowano też i w formie 
książeczkowej rozdano wszystkim 

W tym roku jedną z Laureatek diecezjalnej nagrody „Arbor 
bona”, w kategorii „świadectwo chrześcijańskiego życia” zo-
stała Pani Barbara Palacz z Parafii św. Józefa w Sandomierzu. 
Uroczysta gala wręczenia nagród miała miejsce 27 czerwca w 
Domu Katolickim. Decyzją Kapituły tejże Nagrody, właśnie mnie 
przypadł zaszczyt wygłoszenia laudacji. 

Od lewej Barbara Palacz, laureatka nagrody „Arbor Bona” czyli Dobrego Drzewa, ks. bp Edward 
Frankowski, s. Klara Radczak. Fot. Arch. Zgromadzenia

pielęgniarkom w szpitalu specjalny 
rachunek sumienia. Jako zasłużo-
na i kompetentna pielęgniarka była 
zapraszana z prelekcjami i odczyta-
mi do szkół pielęgniarskich i na róż-
ne konferencje. Jej postawa i praca 
była wielokrotnie nagradzana przez 
władzę państwową. Wśród wielu dy-
plomów i odznak – Złotą Odznaką 
Towarzystwa Pielęgniarskiego. Pani 
Barbara była członkiem Komisji ds. 
Służby Zdrowia w Diecezjalnym Ko-
mitecie Organizacyjnym wizyty Ojca 
Świętego św. Jana Pawła II w Sando-
mierzu i jednocześnie odpowiedzial-
na za przygotowanie „białej służby” 
oraz kierowanie jej pracami podczas 
papieskiej wizyty. 

Pani Barbara Palacz od początku 
swej pracy prezentowała postawę 

„pro life”. Była inicjatorką powstania 
Grupy modlitewnej „Obrońcy życia”, 
co wynikało z jej przekonań oraz 
głoszenia Ewangelii Życia. Dzięki 
jej staraniom w parafii św. Józefa w 
Sandomierzu, do której należy, od 
1984 r. istnieje Grupa modlitewna 
„Obrońcy życia” i od tego czasu w 
tymże kościele trwa nieprzerwanie 
modlitwa w obronie życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci. Początko-
wo trwała ona w ramach Krucjaty 
Modlitwy w Obronie Życia, a od 1994 
r. w formie Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego. Uwieńczeniem było 
przekazanie parafii relikwii św. Joan-
ny Beretty Molla. Odtąd kościół św. 
Józefa stał się dodatkowo miejscem 
nieustannej modlitwy o łaski i Boże 
błogosławieństwo dla wszystkich 
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małżonków, a w szczególny sposób 
o umiłowanie potomstwa i nowego 
życia. Do dnia dzisiejszego Pani Bar-
bara kieruje działalnością tej grupy. 
Pani Barbara jest przez całe swoje 
życie wielką obrończynią życia ludz-
kiego, głosząc jego świętość od po-
częcia do naturalnej śmierci. Wśród 
wielu innych, jej zaangażowanie w 
obronę życia zostało uhonorowa-
ne w 2004 r. Odznaką zasługi przez 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia 
Obrońców Życia, a w roku 2011 die-
cezjalną nagrodą „Protector vitae”. 

Do tego pięknego świadectwa 
życia Pani Barbary pragnę dołą-
czyć jeszcze jeden aspekt jej du-
chowego zaangażowania, bo jest 
to bliskie naszemu Zgromadzeniu, 
a mianowicie gorące nabożeństwo 
do naszego Ojca Założyciela. Pani 
Barbara ze swoją Rodziną była u po-
czątku rodzenia się kultu ks. Anto-
niego Rewery, wspierała inicjatywy 
parafialne zmierzające do beatyfika-
cji i nadal, nieprzerwanie uczestni-
czy w spotkaniach modlitewnych za 
Jego przyczyną, szczególnie każdego 
12. dnia miesiąca w kościele św. Józe-
fa. Bł. Antoni jest bliski Pani Barba-
rze także przez przyjaźń z Siostrami 
z kościoła parafialnego i z Placu św. 
Wojciecha. Przygotowując laudację 
pragnęłam podkreślić ten fakt, ale 
zasady i ramy wystąpienia na to nie 
pozwoliły. Teraz jest ta sposobność, 
a zatem przedstawiam jeszcze ten 
aspekt duchowości naszej Laureatki. 
Myślę, że wolno mi na tych łamach 
nazwać Panią Barbarę Palacz naszą 
ukochaną „Panią Rewerzanką” (czy 
jak kto woli: Barbarą od bł. Antonie-
go Rewery).

A oto historia tej duchowej przy-
jaźni opowiedziana przez Panią Bar-
barę.

„Od wczesnego dzieciństwa po-
stać ks. A. Rewery była mi znana z 
opowiadań babci, która mając dwa-
dzieścia kilka lat i dwoje dzieci zo-
stała wdową, w beznadziejnej sytu-
acji materialnej, bez stałej pracy, w 
długach spowodowanych chorobą 
męża. Po ludzku wszystko się za-
waliło, trudności, których każdego 
dnia było więcej, wydawały się nie 
do pokonania. Ale Bóg na drodze ży-
cia mojej babci postawił opatrzno-
ściowego spowiednika w osobie ks. 
A. Rewery. Każda spowiedź dawała 

jej siłę do pokonywania trudności, 
bo ks. A. Rewera okazywał się praw-
dziwym ojcem duchowym, pomagał, 
podnosił na duchu, odznaczał się 
łagodnością i życzliwością. Miał do-
bre serce, dzielił się wszystkim, co 
posiadał. Do spowiedzi do ks. Anto-
niego ustawiały się długie kolejki. W 
kościele do dziś pozostał też „słyn-
ny” konfesjonał, aby pamięć o ks. 
A. Rewerze nie zaginęła. Z wielkim 
żalem przyjęli sandomierzanie wia-
domość o aresztowaniu, uwięzieniu, 
wywiezieniu do obozu, a następnie 
okrutnej śmierci ks. A. Rewery.

Drugie wydarzenie, które pozo-
stało mi w pamięci to uroczystość 
wmurowania i poświęcenia pamiąt-
kowej tablicy w kościele św. Józefa 
w Sandomierzu w marcu 1949 r., w 
której brałam udział wraz z babcią i 
rodzicami. Tablica ufundowana była 
przez parafian, a uroczystości prze-
wodniczył ks. bp F. Jop. Po uroczy-
stości tatuś opowiadał nam jak wiel-
kim społecznikiem był ks. A. Rewera 

– współtworzył Spółdzielnię Pomoc 
Bratnia, Stowarzyszenie Robotni-
ków, Towarzystwo Rzemieślnicze, 
Bractwo Trzeźwości. 

Trzecie wydarzenie, które bardzo 
zbliżyło mnie i całą naszą rodzinę do 
osoby ks. A. Rewery to choroba mo-
jego siostrzeńca Michała. To był rok 
1980. Zaraz po urodzeniu stan zdro-
wia dziecka zaczął się drastycznie 
pogarszać do tego stopnia, że mały 
był w stanie krytycznym. W pierwszy 
piątek miesiąca zaraz po urodzeniu 
siostrzeńca modliłam się w kościele 
św. Józefa o jego zdrowie. Przy wyj-
ściu z kościoła s. Czesława Wróbel 
ze zgromadzenia Córek św. Francisz-
ka Serafickiego rozdawała, po raz 
pierwszy, modlitwę o wysłuchanie 
próśb za wstawiennictwem ks. A. 
Rewery. Modliliśmy się tą modlitwą 
nieustannie i dziecko wyzdrowiało. 

Od tej pory w różnych trudnych 
sytuacjach, chorobach, ważnych eg-
zaminach członkowie bliższej i dal-
szej rodziny zwracają się o pomoc do 
ks. A. Rewery i zostają wysłuchani. 
Najradośniejszy moment przeżyli-
śmy, gdy 13 czerwca 1999 r. wśród 
108. męczenników został beatyfiko-
wany nasz ks. A. Rewera. W kościele 
św. Józefa została odprawiona Msza 
św. dziękczynna za beatyfikację, 
którą odprawił ks. bp M. Zimałek, a 
na której licznie zgromadzili się san-
domierzanie. Po uroczystościach ks. 
proboszcz Z. Niewadzi zwołał spo-
tkanie Rady Parafialnej, przedsta-
wicieli wspólnot działających przy 
parafii oraz sandomierzan, którzy 
znali Błogosławionego. Ze wzrusze-
niem słuchałam świadectw parafian, 
którym Błogosławiony udzielał sa-
kramentów: chrztu, bierzmowania 
czy małżeństwa, przygotowywał do 
Pierwszej Komunii św. Na tym spo-
tkaniu podawano różne propozycje 
jak uczcić pamięć o ks. A. Rewerze, by 
osoba Błogosławionego na stałe po-
została w pamięci parafian. Ustalono, 
że każdego 12. dnia miesiąca będzie 
sprawowana Msza św. z modlitwami i 
prośbami przez wstawiennictwo bło-
gosławionego ks. A. Rewery. Na dzie-
dzińcu przykościelnym, 29 X 2000 r., 
stanął pomnik Błogosławionego, przy 
którym do dziś zawsze stoją piękne 
kwiaty i palą się znicze. W kościele 
przy ołtarzu św. Franciszka ustawiono 
obraz błogosławionego ks. A. Rewery, 

Konfesjonał bł. ks. Antoniego Rewery
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przy którym często można spotkać 
modlące się osoby. Z inicjatywy ks. 
proboszcza Z. Niewadziego została 
utworzona Izba Pamięci w wyremon-
towanym domu, w którym wcześniej 
mieszkał ks. A. Rewera. Baner ze zdję-
ciem Błogosławionego wielokrotnie 
wędrował z pątnikami w Pieszej Piel-
grzymce z Sandomierza na Jasną Górę, 
a w Roku Jubileuszowym 2000 towa-
rzyszył nam w pielgrzymce z okazji 
Dnia Chorego do Rzymu (załączam 
zdjęcie). Z takim opiekunem czuliśmy 
się bezpiecznie.

Bogu niech będą dzięki, że docze-
kałam beatyfikacji ks. A. Rewery, że 
mam takiego orędownika w niebie, do 
którego mogę się zwracać ze wszyst-
kimi trudnościami i zawirowaniami 
jakie niesie życie. Barbara Palacz”.

Co jeszcze mogłabym dodać?! 
Dziękujemy Pani Barbaro za to piękne 
wspomnienie. Bł. Antoni, nasz Ojciec i 
Opiekun Waszej Rodziny, niech nadal 
oręduje i wyprasza u Ojca Niebieskie-
go zdroje potrzebnych łask. 

s. Klara

Pielgrzymka do Rzymu w Roku Jubileuszowym. 
Fot. Arch. Zgromadzenia.

Bł. ks. Antoni Rewero 
- módl się za nami!
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ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS 
I BŁOGOSŁAWIONY OJCIEC ANTONI REWERA

Teresa Martin Antoni Rewera

Dzieci tej samej epoki
Teresa Martin urodziła się prawie w 

tym samym czasie co Antoni Rewera, a 
dokładnie 4 lata później: 2 stycznia 1873 
r. Natomiast on urodził się 6 stycznia 
1869 r. Zarówno Teresa, jak i Antoni byli 
obdarowani przez Pana Boga dużymi 
talentami, które pomnażali i rozwijali. 
Byli dziećmi tej samej epoki. Mieli bar-
dzo przykładnych i pobożnych rodzi-
ców, którzy dawali dobre wzorce swoim 
dzieciom.

Tereska, mając cztery lata, straciła 
matkę, a w wieku 10 lat została uzdro-
wiona z bardzo ciężkiej choroby za po-
średnictwem Matki Boskiej Zwycięskiej. 
Miała nabożeństwo do Dzieciątka Jezus 
i Matki Bożej. Bardzo wcześnie odkryła 
swoje powołanie do szczególnej służby 
Bożej i w wieku 15 lat wstąpiła do za-
konu. Stało się to w 1888 r. w Karme-
lu, w miejscowości Lisieux we Francji. 
Młoda zakonnica przyjęła imię Teresa 
od Dzieciątka Jezus i Umęczonego Naj-
świętszego Oblicza. Często korzystała 
z pomocy duchowej i wstawiennictwa 
Matki Bożej i swoich świętych patro-
nów: św. Teresy Wielkiej i św. Jana od 
Krzyża. W wieku 24 lat, zmierzając ku 
śmierci, zawierzyła się Jezusowi, prze-
żywając z Nim swoją drogę cierpienia, a 
30 września 1897 r. „umarła w ekstazie 
miłości”.

Również decyzja Antoniego Rewe-
ry o oddaniu się na służbę Bogu mia-
ła miejsce w 15 roku życia. W 1984 r. 
wstąpił on do Niższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu. Był wier-
nym synem Kościoła i czcicielem św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. Być może 
dlatego była mu ona bliska duchem – 
miał podobne nabożeństwa i przeżywał 
razem z całym Kościołem jej beatyfika-
cję w 1923 r., a 2 lata później – w 1925 
r. – kanonizację.

Mimo różnic, jakie ich 
dzieliły, możemy w nich od-
naleźć wyraźne podobień-
stwa: obydwoje naślado-
wali świętych, szczególnie 
swoich patronów. Błogosła-
wiony Antoni z wielkim en-
tuzjazmem przyznał, że „na 
sądzie ostatecznym dowie-
my się, ile my sami, nasze 
rodziny, naród cały i ojczy-
zna będziemy zawdzięczać 
naszym Patronom i Patron-
kom”. Napisał, że „cześć 
świętych jest rzeczą dla 
ludzi niezmiernie pożyteczną, gdyż oni, 
modląc się za nas, prośby nasze czynią 
skuteczniejszymi. Jest to pocieszające 
i zachęca nas to do pracy nad zbawie-
niem, do ufności w Boga, do walki o 
święte ideały i do wytrwania w służbie 
Bożej” (konferencja z dnia 23 listopada 
1937 r.).

Dziecięctwo duchowe 
i misyjność 

w służbie apostolskiej
Święta Tereska i błogosławiony 

Antoni byli pełni dziecięctwa Boże-
go i odznaczali się duchem gorliwości 
apostolskiej. Pan Bóg w swej wielkiej 
Opatrzności mógł działać przez nich, 
a oni starali się być wiernymi dziećmi 
Kościoła. Ta cecha związana była z apo-
stolstwem misyjnym.

Święta Tereska, która odkryła małą 
drogę dziecięctwa duchowego, pragnę-
ła, by jej życie stało się aktem doskona-
łej miłości wobec Boga i bliźnich. Od-
kryła też w sobie powołanie misyjne dla 
ratowania grzesznych dusz. Swoje życie 
poświęciła za misje, będąc też duchową 
siostrą kleryka, który przygotowywał 
się do misji. Tę drogę do doskonałości 

nazwała „małą drogą dziecięctwa du-
chowego”. Odkryła swoje miejsce w 
Kościele. Jak czytamy w jej rękopisach: 
„W sercu Kościoła, mojej Matki, będę 
miłością”. Chociaż – jak wiemy – nigdy 
nie była na misjach, stała się ich patron-
ką.

Ksiądz Antoni, jako założyciel Zgro-
madzenia Córek św. Franciszka Serafic-
kiego, w regule zakonu umieścił arty-
kuł, według którego „Siostry winny się 
też modlić o powołania kapłańskie i za-
konne w całym Kościele, a osobliwie w 
Polsce, tak dla potrzeb misji wewnętrz-
nej, jak i zewnętrznej, by Polska w dzie-
le misyjnym zajęła poczesne miejsce” 
(art. 402). Zależało mu na zdobyciu jak 
największej liczby dusz dla Pana Boga 
– na ich zbawieniu. Toteż na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, że ks. Antoni 
Rewera za najpiękniejsze stowarzysze-
nie w Kościele katolickim uważał Dzie-
ło Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, 
które miało na celu pomoc dzieciom w 
krajach misyjnych. Troskliwie kształtu-
jąc autentyczną świadomość misyjną 
u najmłodszych, zachęcał ich do drob-
nych ofiar i wyrzeczeń oraz codzien-
nej modlitwy w intencji rówieśników 
na terenach misyjnych. Od 1924 r. był 
on dyrektorem tego stowarzyszenia w 
Sandomierzu.

Duchowe podobieństwo św. Tereski i bł. ks. Antoniego Rewery dotyczy przede wszystkim dzięcięctwa Bożego, które 
to jest pojęciem ewangelicznym. Apostoł Mateusz zanotował następujące pouczenie Pana Jezusa, które skierował jako 
odpowiedź do swoich uczniów: „kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by 
jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18, 4-5). Duchowe dziecięctwo jest zawsze znakiem pokory 
i ufności, wpływa na każdy moment życia ludzkiego, pomaga trwać w Bogu i nieustannie wzrastać w świętości. Pan Jezus 
swoim życiem najpełniej ukazał nam, co znaczy być dzieckiem Ojca Niebieskiego. Jego synowska uległość, otwartość i za-
ufanie były dla Teresy Martin i bł. ks. Antoniego Rewery wezwaniem do wewnętrznej przemiany i stawania się jak dzieci.
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Eucharystia i maryjność oraz 
modlitwa różańcowa

Jak wynika z różnych wzmianek 
zawartych w pismach autobiograficz-
nych, siostra Teresa Martin wierzyła, 
że „nic nie jest warte tyle co Krew Je-
zusa podczas Eucharystii”. Msze Świę-
te i Komunie, które otrzymywała przy 
Stole Eucharystycznym, były „jej naj-
większą rozkoszą”. W okresie dorasta-
nia codziennie ze swoim ojcem uczęsz-
czała na Mszę św., dając świadectwo 
wielkiej uczuciowości w przeżywaniu 
eucharystycznego zjednoczenia się z 
Chrystusem. Pisała, że Pan Jezus „nie 
po to zstępuje codziennie z Nieba, aby 
pozostać w złotym cyborium, ale by 
znaleźć inne Niebo, stokroć Mu droż-
sze od tamtego: Niebo naszej duszy, 
stworzonej na Jego obraz, żywą świą-
tynię uwielbianej Trójcy”.

Ksiądz Antoni Rewera w swojej 
konferencji duchowej, która znajduje 
się w kronice diecezji sandomierskiej, 
tak odniósł się do Eucharystii: „Chry-
stus to miłość”. Powinniśmy być prze-
pojeni miłością Chrystusową, której 
„źródłem i ogniskiem jest Boskie Serce 
eucharystyczne. Dowiedźmy naszym 
życiem, że kapłan i Eucharystia to jed-
no, że nas od Boga Eucharystycznego 
żadna moc, żadna rzecz nie zdoła ode-
rwać, że Chrystus mieszka w nas, a my 
w Chrystusie, że miłość Jego rozlana 
jest w sercach naszych, że ta miłość 
przynagla nas do dziękczynienia i żar-
liwości o Kościół”. Zachęcając po Mszy 
św. do dziękczynienia, zwrócił uwagę 
na konieczność uwielbiania aktami 
miłości, bo jak wskazuje: „sama nazwa 
Eucharystia domaga się po Mszy św. 
dziękczynienia”, gdyż prawdziwe zjed-
noczenie i zażyłość w uczcie euchary-
stycznej dokonuje się przez dziękczy-
nienie.

Nie można również nie wspomnieć 
o tym, że zarówno św. Tereska, jak i bł. 
Antoni czcili Maryję. Z relacji rodzi-
ny wiemy, że św. Tereska, kiedy mia-
ła niespełna 4 lata, nie tylko nosiła w 
kieszonce różaniec, ale też go odma-
wiała z wielką wiarą i zaufaniem. Wy-
chowywała się bez ziemskiej matki, ale 
posiadała głęboką więź z Matką Bożą. 
Czciła Ją w sposób szczególny, wyra-
żając wdzięczność za opiekę w czasie 
choroby i uzdrowienie oraz za liczne 
łaski, które otrzymała.

Ksiądz Antoni Rewera także kochał 
modlitwę różańcową. W rozważaniu 
do części radosnej napisał: „wszelka 
radość prawdziwa swe źródło ma w 
Chrystusie przez Maryję. Rozważanie 
przy odmawianiu różańca tajemnic ra-
dosnych stawia nam przed oczy Dziecię 
Jezus i pobudza, byśmy stali się dziat-
kami w duchu”, bez tego „niemożliwe 
jest wejść do królestwa niebieskiego”. 
W nauce z 8 grudnia 1940 r. zwró-
cił uwagę na czas Adwentu, którego 
nie można sobie wyobrazić bez „Naj-
świętszej Panienki dającej Mesjasza 
oczekiwanego przez ludzkość żyjącą w 

ponurych mrokach grzechu i zepsucia 
obyczajów, które ciążyły przez tysiące 
lat, zanim przyszedł na świat Pan Je-
zus, Jej Syn”. Podkreślał też „przywilej 
Maryi i Jej Niepokalanego Poczęcia, jaki 
otrzymała przez wzgląd na wybranie 
do godności Matki Boga”, który stano-
wi „fundament całego piękna Jej cnót”. 
Zachowanie Jej nawet od najmniej-
szej zmazy grzechowej porównuje ze 
„świątynią Bożą, która promieniując 
blaskiem, pełna jest chwały Pana”.

Troska o czystość serc 
i wychowanie młodego pokolenia

Teresę cechowała wyjątkowa czy-
stość serca i duszy oraz wielka gorli-
wość o zbawienie siebie i innych. Przed 
wstąpieniem do zakonu potrafiła – 
dzięki swej wierze w Bożą pomoc i w 
tym celu zamówionej Mszy św. – wy-
modlić nawrócenie dla znanego zbrod-
niarza Pranziniego, który nie chciał się 
pojednać z Bogiem, a którego duszę 
udało jej się odzyskać dla Chrystusa. 
Pranzini przed śmiercią, między inny-
mi dzięki jej wstawiennictwu, sam po-
prosił o krucyfiks i przez ucałowanie 
okazał skruchę swego serca. Święta 
Tereska uważała go za pierwszego du-
chowego syna, ciesząc się jego skruchą 
wobec Pana Boga w chwili odejścia z 
tego świata.

Siostra Teresa w 1893 r. została mi-
strzynią nowicjatu. Starała się z miło-
ści ku Bogu otaczać opieką młode sio-
stry. Dawała świadectwo zjednoczenia 
z Bogiem w codzienności życia. Uczyła 
mądrej miłości i zaufania do Pana Boga 
w trudnościach oraz z miłością speł-
niała wszystkie – nawet najmniejsze – 
obowiązki, krocząc maleńką drogą do 
doskonałości.

Również serce ks. Antoniego było 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus
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pełne dziecięctwa Bożego, a przeja-
wem tego była jego troska o dzieci. W 
jego konferencji pt. „Nauka o wycho-
waniu dzieci” znajduje się pouczenie 
dotyczące formowania sumień od naj-
młodszych lat i wskazówki, co trzeba 
robić, aby od najwcześniejszych lat 
„dzieci poznały te prawdy, bez których 
nie mogą zbawienia dostąpić”. Zalecał 
dzieciom wystrzeganie się wszelkiego 
grzechu, a rodziców zachęcał, by „od 
samej kolebki wdrażali bojaźń Bożą, 
zamiłowanie cnoty, ohydę grzechu, a 
głównie kłamstwa, kradzieży, przysię-
gania i wszelkich słów i uczynków nie-
uczciwych”.

Jako profesor Seminarium Duchow-
nego w Sandomierzu od 1894 r. przez 
wykłady i nauki, a przede wszystkim 
własnym przykładem służył przyszłym 
kapłanom, formując ich dusze. Posługa 
ks. Antoniego jako ojca duchownego 
alumnów była bardzo owocna również 
ze względu na gorliwość, roztropność 
i odpowiedzialność za ich życie we-
wnętrzne.

Bardzo dużo czasu spędzał w kon-
fesjonale, gdzie jednał dusze z Bogiem. 
Wcześniej polecał swoich penitentów 
na modlitwie, wypraszając im Boże Mi-
łosierdzie. Wyjaśniał również prawdę, 
że „ludzką rzeczą jest upadać, ale dia-
belską trwać w upadku”. Potrafił wy-
tłumaczyć potrzebę uporządkowania 
sumienia oraz znaczenie spowiedzi, 
zwłaszcza generalnej, i wielkości Miło-
sierdzia Bożego.

Róże symbolem miłości 
i przyjaźni z Bogiem

Święta Teresa Martin, wskazując 
róże, które są symbolem miłości, obie-
cała swoim siostrom, że w niebie bę-
dzie o nich pamiętać i będzie im zsyłać 
płatki róż. To również odsłania jej mi-
łość do Boga i sióstr oraz wskazuje na 
jej szczególne wstawiennictwo w celu 
wypraszania potrzebnych darów i łask.

Nasz Założyciel wiedział, jak bar-
dzo ważna jest miłość, dlatego zosta-
wił siostrom słowa, że bez czuwania 
niemożliwą rzeczą jest, „by w nas rosły 
róże miłości”, oraz że „doskonałość 
duchowa polega na doskonałym zjed-
noczeniu się z Bogiem przez miłość i 
przyjaźń z Nim”. Napisał też: „niemoż-
liwe, by w nas kwitły róże miłości bez 
gorliwej modlitwy”.

Wrażliwość serc 
wobec potrzebujących

Kolejna wspólna cecha to dobro-
duszność. Święta Teresa Martin była 
czcicielką nie tylko Dzieciątka Jezus, 
ale też w sposób szczególny Najświęt-
szego Oblicza Pana Jezusa. Współczu-
ła bardzo, że Pan Jezus cierpi, starała 
się Mu ulżyć i wynagradzać, jak tylko 
umiała. Na podstawie jej dziennicz-
ka „Dzieje duszy” można stwierdzić, 
że dostrzegała w biednych cierpiące-
go Pana Jezusa. Już jako dziecko była 
wrażliwa na ludzką biedę, zaczynała 
rozumieć głodnych i ich wstydliwość 
z powodu tego, że są ubodzy, głodni i 
potrzebujący. Dzieliła się z nimi swymi 
kanapkami. W tym też była widocz-
na jej autentyczna wiara wpleciona w 
małą drogę dziecięctwa duchowego.

Błogosławiony ks. Antoni Rewera, 
podobnie jak św. Teresa, miał wrażli-
we serce, o czym świadczy bezintere-
sowna służba biednym i tym, którzy 
potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia. 
Dostrzegał ludzi biednych duchowo 
i materialnie. Spieszył im z pomocą 
w różnoraki sposób. Oddawał swoje 
ubrania, a nawet zaciągał pożyczki w 
banku, by zaradzić ich potrzebom. Kie-
rował się miłosierdziem względem 
proszących, z którymi chętnie się dzie-
lił wszystkim, czego potrzebowali. 
Widział w nich upokorzone, cierpiące 
i często umęczone Oblicze Chrystusa.

Wiara bł. ks. Antoniego Rewery była 
pełna dziecięcej pokory. Wyrażała się 

ona w pokładanej nadziei i miłości do 
Boga nawet w trudnych chwilach. My-
ślał szczególnie o innych, podobnie jak 
św. Tereska. Pociągała go mała droga 
do świętości: przez prawdomówność, 
odpowiedzialność za swoich parafian i 
Ojczyznę, za co też zapłacił najwyższą 
cenę, przechodząc przez kolejne obo-
zy. Pogodnie znosił wszelkie katusze, 
służąc spowiedzią i duchową nauką. 
I jak napisali o nim świadkowie: „ze 
swego losu zawsze był zadowolony”. 
Swoje heroiczne, piękne życie zakoń-
czył w Dachau 1 października 1942 r. – 
w dniu, w którym obecnie cały Kościół 
obchodzi wspomnienie liturgiczne św. 
Tereski od Dzieciątka Jezus, którą to w 
1997 r. papież św. Jan Paweł II ogłosił 
Doktorem Kościoła Powszechnego.

Ksiądz Antoni Rewera wraz ze 108 
męczennikami II wojny światowej zo-
stał wyniesiony na ołtarze również 
przez papieża św. Jana Pawła II. Be-
atyfikacja ks. Antoniego Rewery mia-
ła miejsce na Placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie 13 czerwca 
1999 r.

S. Bonawentura Oleksiejuk CFS

bł. ks. Antoni Rewera
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Zaufaj Mu i nie zwlekaj!!!
Bo dla Boga i dla nieba wszystko należy poświęcić!!!

ROZMOWY Z s. JULIĄ - cz. II

Zapraszam wszystkich na cykl „Rozmowy z s. Julią”. Jest to forma odpowiedzi na najbardziej nurtujące, a zarazem 
trudne pytania dotyczące życia zakonnego. Pomysł zrodził się podczas tegorocznej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, kie-
dy to spotykając się i rozmawiając z wieloma osobami zauważyłam padające podobne pytania i wątpliwości.

Życzę miłej i pouczającej lektury!

Szczęść Boże! Już siostra czeka?
Tak, nie lubię się spóźniać, bo jest to 

dla mnie sprzeczne z miłością bliźniego 
– marnuje się czyjś czas. Ale jak egza-
min, Kasiu?

Bardzo się zdziwiłam, ale poszedł 
nadzwyczaj dobrze. Modliłam się o zda-
nie go… Siostro, czy to nie jest zbyt przy-
ziemna intencja?

Myślę, że nie, jeśli jednocześnie przy-
gotowujesz się do tego, że z jakichś po-
wodów Pan Bóg może tej prośby nie wy-
słuchać oraz że zdanie tego egzaminu 
widzisz w szerszym kontekście twojego 
życia, a nie tylko doraźnie. Ja też się mo-
dliłam, by zdanie tego egzaminu przy-
czyniło się do twojej większej świętości.

Do większej świętości? Ależ to 
był egzamin z zarządzania przedsię-
biorstw!?

Wszystko to, co jest włączone w re-
alizację twego powołania, czyli woli Bo-
żej w twoim życiu, jeśli jest wykonane 
dobrze i z miłością, to przyczynia się do 
wzrostu twojej świętości!

Aż tak szeroko nie myślałam…
To nic. Człowiek musi całe życie czu-

wać i pracować nad oczyszczaniem in-
tencji. Jest to pewna konieczność, bo gdy 
idziemy drogą naszego życia wszystko 
z czasem pokrywa się pyłem drogi. Za-
graża nam przyzwyczajenie nawet do 
rzeczy najświętszych, jakaś taka dziwna 
rutyna. Trzeba więc wszystko odświe-
żać, odnawiać…

Siostrom zakonnym to chyba nie 
grozi…?

Oj, grozi, grozi… Właśnie przy czę-
stych spotkaniach z Jezusem musimy 
bardzo uważać, żeby nie stał się On ta-
kim powszednim… bo jest przecież Bo-
giem transcendentalnym…

A jak wygląda modlitwa sióstr?

Modlitwa wspólna ma określone 
ramy w sensie czasu i formy. Modlitwa 
indywidualna jest wielką wolnością du-
cha, bo mogę się modlić kiedy chcę, za 
kogo chcę, ile razy chcę i jak chcę. Mogę 
się modlić zawsze, w każdej sytuacji…

Ale czy to jest możliwe?
Pan Jezus powiedział: «Czuwajcie 

i módlcie się w każdym czasie» (Łk 21, 
36). Przecież nie mógł wymagać od nas 
rzeczy niemożliwych.

A jak to praktycznie zrealizować…? 
Przecież siostry też chyba nie przeby-
wają cały czas w kościele na klęczkach.

Nie, mamy również pracę. Czasem 
nawet bardzo dużo pracy. Mamy posił-
ki, czas na odpoczynek i na pobycie ze 
wspólnotą.

Więc jak siostra modli się stale?
Po prostu staram się pamiętać 

o obecności Boga, który jest przy mnie, 
patrzy na mnie z miłością i cały czas 
troszczy się o moje zbawienie wieczne.

O! Gdyby o tym pamiętać, to czło-
wiek by mniej złych rzeczy zrobił…

No właśnie, choćby to… A przecież 
można się w pamiętaniu o Bożej obec-
ności ćwiczyć…

Ale, siostro… czy to jest modlitwa?
Jest to taka bardzo prosta modlitwa, 

bo przecież w modlitwie chodzi o kon-
takt z Bogiem.

Niech mi siostra powie, jaka jest 
właściwie definicja modlitwy?

Na religii uczyli mnie, że modlitwa 
to rozmowa z Bogiem. Ale później doj-
rzewając w wierze, przechodząc różne 
etapy modlitwy, stwierdziłam, że to jest 
nieprecyzyjne określenie. Natomiast św. 
Teresa z Avila mówiła, że modlitwa jest 
rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas 
kocha. Ale modlitwą jest też słuchanie…

A kiedy się nic nie słyszy?

Mogą być różne tego przyczyny – 
i zawinione, i nie zawinione. Czasem 
zmęczenie, trudne przeżycia, niedo-
spanie, jakiś bunt. Czasem jest to prze-
chodzenie na wyższy etap rozwoju 
wewnętrznego. Najbardziej byłoby to 
niebezpieczne wtedy, gdyby ten stan był 
wynikiem jakiegoś zagłuszenia sumie-
nia, uniewrażliwienia go przez trwanie 
w jakimś poważnym nieładzie moral-
nym. Zawsze przyglądając się przyczy-
nom moich trudności w modlitwie za-
czynam od takiego sprawdzenia, czy 
nie są one skutkiem jakiegoś grzechu, 
częściowego choćby odwrócenia się od 
Boga.

Ale modlitwy ustne, to jest na pewno 
zbyt niski poziom dla sióstr…

Wcale nie. Modlitw ustnych nie moż-
na szacować nisko. Są one świetną po-
mocą właśnie szczególnie w sytuacji, 
gdy inny rodzaj modlitwy z powodu 
zmęczenia, zdenerwowania czy jakichś 
innych przeżyć zupełnie nie wycho-
dzi. Poza tym są szkołą modlitwy we-
wnętrznej.

Jak to szkołą?
Tak. Wgłębiając się w słowa modlitw 

recytowanych uczymy się sposobu for-
mułowania próśb zanoszonych do Boga 
własnymi słowami. Uczymy się z nich 
o co i  jak Boga prosić. Szczególnie, gdy 
są to modlitwy podane przez Pismo 
Święte, przez samego Jezusa czy modli-
twy ludzi świętych.

A ja myślałam, że to takie słowa po-
zbawione głębszego znaczenia…

Nie. Jest to bardzo ważny sposób 
modlitwy. Oczywiście powinna mu to-
warzyszyć świadomość co i do Kogo mó-
wimy. 

Siostro, to w takim razie czym są 
modlitwy wspólne?

To takie jakby „baczność” przed Pa-
nem Bogiem, by powiedzieć Mu, że je-
steśmy, że czuwamy, że błagamy Go za 
cały świat, szczególnie za tych, co Go 
nie znają lub nie chcą znać, za tych, co są 
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w niebezpieczeństwie, przeżywają cier-
pienia itd.

To znaczy, że osoby duchowne to jak-
by takie wojsko Boże…?

W pewnym sensie – tak. Tak to rozu-
miał św. Maksymilian Kolbe zakładając 
Rycerstwo Niepokalanej. I chciał włą-
czyć w to nie tylko zakonników, ale także 
osoby świeckie. Mówił, że odmawianie 
różańca to „strzelanie do diabła”, a mo-
dlitwę liturgiczną określił jako służbę 
Bożą, a posłuszeństwo nazwał zbroją.

A co jest najistotniejsze w tym, 
z boku patrząc, suchym recytowaniu 
psalmów?

Jak we wszystkim – najważniejsza 
jest miłość i intencja oraz świadomość 
tego, do Kogo mówimy. 

Z tego wypływa odpowiednia posta-
wa zewnętrzna. Jak człowiek napraw-
dę właściwie myśli o Bogu, to niejako 
automatycznie jego postawa wyraża 
uwielbienie, cześć, poddanie się i poko-
rę wobec Boga. A potem moja właściwa 
postawa pomaga modlić się innym.

A co siostrze daje odmawiania bre-
wiarza?

Przede wszystkim mam świadomość 
włączenia się w wielką modlitwę całego 
Kościoła, w modlitwę tylu ludzi na świe-
cie. Potem jest to radość oddawania czci 
Bogu w imieniu wszystkich ludzi, tych co 
nie mogą teraz albo nie chcą się modlić. 
Użyczamy im niejako naszych ust… Mo-
dlę się też tymi samymi psalmami, któ-
rymi modlił się Chrystus.

A tak dla siebie, osobiście…?
Brewiarz jest dla mnie pomo-

cą w refleksji nad życiem, wsparciem 
całodziennego rozmyślania o Bożej 
obecności, Jego dziełach i Jego działa-
niu w świecie. Ojciec Thomas Merton 
mówił, że brewiarz jest jak wielka łąka 
pełna kwitnących kwiatów. Nie muszę 
od razu zrywać wszystkich. Za każdym 
razem, gdy się modlę to tak, jakbym 
szła spokojnie przez tę łąkę i zrywała 
kwiaty, które są mi potrzebne do „dzi-
siejszego wazonu” czyli jakaś myśl mnie 
z jakiegoś powodu porusza szczególnie 
akurat dziś i właśnie ją sobie dla siebie 
biorę i rozważam. Innego dnia – inną. 
Dla mnie poranny brewiarz staje się 
także częścią aktu poświęcenia całego 
dnia Bogu.

To siostry muszą na określoną godzi-
nę iść na tę wspólną modlitwę?

Nie, nie musimy, tylko chcemy. My 

chcemy się modlić wspólnie psalmami, 
a do tego jest potrzebna wyznaczona 
godzina. Pamiętasz, co Jezus powie-
dział?

„Gdzie dwaj albo trzej…”
No właśnie. Wspólna modlitwa ma 

większą moc. Podobnie w rodzinie czy 
małżeństwie…

Ale nie zdarza się, że siostrze nie chce 
się iść na wspólną modlitwę?

Zdarza się, bo jestem tylko człowie-
kiem. Ale pomaga mi świadomość waż-
ności tego misterium, w którym akurat 
w danej chwili nie chce mi się uczestni-
czyć. O mocy modlitwy wspólnej już mó-
wiłam. Zresztą jest to też wyraz miłości 
do wspólnoty, bo kto będzie śpiewał 
psalmy, jeśli każdy powie sobie, że nie 
chce mu się iść na wspólną modlitwę?

A jeśli jakaś siostra nie może przyjść 
na modlitwę wspólną to ma grzech?

Staramy się tak układać prace i obo-
wiązki, by w modlitwach uczestniczyły 
wszystkie siostry. Ale jeśli ktoś rzeczy-
wiście nie może, to z reguły uzupełnia 
tę modlitwę tzn. odmawia tę część bre-
wiarza indywidualnie.

To brewiarz ma części?
Tak. Chodzi o uświęcenie kolejnych 

godzin dnia. Dlatego nie odmawia się 
całego brewiarza w jednym czasie, tyl-
ko rozkłada na różne pory w ciągu doby. 
Cóż to bowiem byłaby za śmieszna sy-
tuacja, gdyby wieczorem ktoś śpiewał: 
„Już wstaje słońce promienne”?! 

Siostro, ja to mam taki brewiarz dla 
świeckich…

To wspaniale, możesz więc włączyć 
się w liturgiczną modlitwę całego Ko-
ścioła!

Ale trudno mi go odmawiać w domu, 
ciągle coś się dzieje, hałas, różne spra-
wy, pośpiech, rodzeństwo wbiega do 
pokoju…

Rzeczywiście, w klasztorze bardziej 
zachowuje się milczenie i skupienie, na 
ile tylko członkowie wspólnoty się o to 
starają. To bardzo sprzyja wewnętrznej 
rozmowie z Bogiem. Milczenie jest nie-
mal cały dzień, a cóż dopiero w czasie 
modlitw… W domu, szczególnie w mie-
ście, jest dużo gorzej. Można by iść 
z brewiarzem do kościoła, często teraz 
są one otwarte w ciągu dnia, czasem 
mają nawet kaplice nieustającej adora-
cji Najświętszego Sakramentu.

Ja akurat mam do kościoła parafial-
nego dość daleko…

A może poprosić rodzinę o przestrze-
ganie jakichś godzin ciszy w domu. Cza-
sem ktoś sobie urządza w mieszkaniu 
taki kącik modlitwy, gdzie nikt nie hała-
suje. Na wsi można by iść do ogrodu czy 
do lasku. Można też poczekać na wie-
czór, aż się wszystko uciszy i uspokoi, 
i wtedy odmówić sobie brewiarz.

Pomyślę nad tymi propozycjami 
i dziękuję za rady. Czy mogłybyśmy się 
spotkać raz jeszcze? Dużo się od siostry 
dowiedziałam.

Tak. Bardzo chętnie. Za tydzień ci 
odpowiada?

Dobrze, za tydzień. Szczęść Boże sio-
strze.

Szczęść Boże!  

W miesiącu październiku w sposób szczególny modlimy się na Różańcu świętym
o rozeznanie drogi powołania dla młodych. Najpiękniejszy z Synów ludzkich czeka 

na Ciebie!!! Zatem zapraszamy do kontaktu z nami.

s. Julia Kalarus (referentka powołaniowa)tel: 790583354
e-mail:  s.kalarusjulia@interia.pl

więcej na stronie: Franciszkanki CFS i Młodzi

s. Julia



Modlitwa do bł. ks. Rewery 
- sandomierskiego Franciszka

Błogosławiony Antoni Rewero - „sandomierski 
Franciszku” - umiłowałeś Jezusa nade wszystko i słu-
żyłeś 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 kapłań-
stwie, 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. 

Dom Generalny Zgromadzenia 
Córek św. Franciszka Serafickiego

ul. Leszka Czarnego 6
27-600 Sandomierz

e-mail: fra-sand@sandomierz.opoka.org.pl  
www.franciszkanki-sandomierz.pl


