,,I nie ma w żadnym innym zbawienia,
gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia,
przez które moglibyśmy być zbawieni”.
(Dzieje Apostolskie 4,12)

JAK TYLKO IMIĘ

JEZUS

TO OCZEKIWANIE NA MIŁOŚĆ
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Imię Jezus

Imię Jezus
W Kościele kult Najświętszego
Imienia Jezus rozpowszechnił się
szczególnie w XV wieku. Przyczynili
się do tego franciszkanie: św. Jan Kapistran i św. Bernardyn ze Sieny, który
starał się na wzór św. Pawła być prawdziwym apostołem Imienia Jezus.
Witał się tak dobrze znanymi nam
słowami: „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”. To chrześcijańskie
pozdrowienie trwa do dziś i warto
stale je pielęgnować. W 1721 r. papież Innocenty XIII ustanowił święto
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3 stycznia Kościół przeżywa liturgiczne wspomnienie dowolne
Najświętszego Imienia Jezus. Dla każdej Córki św. Franciszka Serafickiego to ważna data, ponieważ w tradycji franciszkańskiej kult
Jego zajmuje pierwsze miejsce przed Męką Pańską. Powszechnie
przyjmuje się, że Zakon Franciszkański nadał temu nabożeństwu
stałą formę i przez to, włączył w rytm życia religijnego całego
Kościoła katolickiego. Warto pochylić się nad najważniejszymi
aspektami kultu Imienia Jezus, chociażby dlatego, że wspomnienie to obchodzimy zaraz u progu Nowego Roku 2022, który pięknie byłoby rozpocząć z Imieniem naszego Zbawiciela na swych
ustach i w sercu.

Najświętsze Imię

JEZUS
Najświętszego Imienia Jezus, zaś w
czasach nam współczesnych, w roku
2002, wraz z trzecim wydaniem obecnego Mszału Rzymskiego papież Jan
Paweł II przywrócił to święto do powszechnego kalendarza jako dowolne
wspomnienie w dniu 3 stycznia.
Należy wspomnieć innych świętych, którzy otaczali czcią to Boże
Imię. Św. Bernard w każdym swoim kazaniu adorował Je mówiąc: „…
Umysł się miesza, język drętwieje,
wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy
się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa”. Syn duchowy św. Bernardyna, bł.
Władysław z Gielniowa, każde swoje
kazanie również rozpoczynał od Imienia Jezus. Św. Franciszek z Asyżu także
był wielkim czcicielem Imienia Jezus.
Jego postawa wobec Niego była przeniknięta najgłębszym szacunkiem
oraz niezwykłą miłością i serdecznością. Biograf św. Franciszka - Tomasz z

Celano relacjonuje, że bracia, którzy z
nim przebywali, widzieli, jak codziennie i stale głosił o Panu oraz z miłością
opowiadał o Nim i łagodnie rozmawiał na Jego temat. Imię Jezus nosił w
sercu, na ustach i na rękach. W liście
do wszystkich braci pisał: „Franciszek
prosi wszystkich braci, aby gdy tylko
usłyszą Imię Jezus, oddawali Mu pokłon z lękiem i szacunkiem, pochyleni
do ziemi”.
Moi drodzy, cały styczeń jest dedykowany Imieniu Jezus. Dla nas wierzących Imię Jezus jest najdroższe
i najświętsze. Wiara w to Imię była
podstawą całej, pełnej mocy działalności apostołów. Gdy Jezus mówi dziś
do nas, że będziemy w nienawiści z
powodu Jego Imienia, to nie chodzi
Mu o imię własne, które było i jest powszechne, ale o to wyjątkowe, otrzymane od Ojca Imię, które jest źródłem
błogosławieństwa i zbawienia. Ono

ma moc przywrócić ład i harmonię
jednostce, narodom i światu.
Zechciejmy w tym miesiącu chociaż kilka razy pomodlić się litanią do
Najświętszego Imienia Jezus. Niech
cały styczeń, ale i każdy dzień Nowego
Roku przypomina nam, abyśmy z szacunkiem, miłością i czcią wymawiali
święte Imię Jezus i nie wzywali tego
Imienia nadaremnie. Niech nas strzeże to Imię, które jest ponad wszelkie
imię, aby nasze imiona zostały wpisane w Księgę Życia.
Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się
nad nami!
Jeżeli czujesz w swym sercu, że
chcesz jako Córka św. Franciszka Serafickiego ofiarować się Jezusowi służąc
„Bogu w bliźnim” to zapraszamy do
kontaktu z nami.
s. Julia Kalarus
tel. 790583354
fb Franciszkanki CFS i Młodzi

Nauczanie bł. ks. Antoniego Rewery
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Życie człowieka jest składową bardzo wielu wydarzeń,
wyborów, które wpływają na
kolejne decyzje i przynoszą ich
konsekwencje. Nawrócenie jest
też elementem ludzkiego życia,
takie małe „co-spowiednie” i
wielkie całkowicie zmieniające
dotychczasowe postępowanie.
Nawrócenie przeżył św. Ignacy
Loyola i św. Franciszek z Asyżu,
brat Albert Chmielowski i wielu
innych… tak dzieje się i dziś. W
Kalendarzu liturgicznym obchodzimy 25 stycznia święto pewnego nawrócenia, najbardziej spektakularnego w historii Kościoła
– nawrócenia Szawła z Tarsu.
Znana jest nam historia spotkania
Chrystusa i Szawła pochodzącego z
Tarsu, obywatela rzymskiego, bardzo
gorliwego faryzeusza. Damaszek miał
być kolejną bazą w bezwzględnym
prześladowaniu chrześcijan a stał się
początkiem nowej drogi. Często zatrzymujemy się na upadku i trzech dniach
wewnętrznej walki w ciemnościach zewnętrznych i wewnętrznych. „Zatrzymany”, aby przemyśleć swoje dotychczasowe działanie i co dalej, co wybrać,
czy ma jakiś wybór?
Ananiasz na kategoryczne żądanie
Chrystusa uzdrawia chore oczy Szawła
i przyjmuje go do wspólnoty Kościoła. Tu pojawia się może nie do końca
uświadomiona rzeczywistość. Dramat
człowieka odrzuconego przez swoich,
którzy do tych wydarzeń z zachwytem a
może i z zazdrością opowiadali o Szawła gorliwości i działaniach. To również
wielka nieufność uczniów Chrystusa,
którzy zwyczajnie bali się, że jest to
nowy podstęp okrutnego prześladowcy.
Tak to przedstawia autor Dziejów Apostolskich (Dz 9,1 – 31) opisując nawrócenie Szawła, pierwsze jego wystąpienia
i przepowiadanie, pokazuje reakcje Żydów i uczniów Chrystusa: „Po upływie
dłuższego czasu Żydzi postanowili go
zabić” (Dz 9, 23). „Kiedy przybył do Jeruzalem, chciał przyłączyć się do uczniów.
Ale wszyscy się go bali, gdyż nie wierzyli, że naprawdę został uczniem” (Dz 9,
26).
Bł. Ks. Antoni Rewera tak komentuje to doświadczenie Szawła: ,,Trzy

lata zupełnej prawie samotności i to
pod podwójnym naciskiem, zaciętej
nienawiści Żydów i długiej nieufności
chrześcijan, dały mu dosyć czasu do
całkowitego rozpoznania siebie. Pierwsza próba życia apostolskiego wystarczyłaby do przywrócenia mu zdrowego
rozsądku. Żywot apostolski nigdy nie
był łatwy, ale cięższym nie był nigdy
niż w owe czasy pierwotne, nikt zaś nad
św. Pawła nie dźwigał nigdy pełniejszej
i surowszej miary tego życia. Pan Jezus
powiedział Ananiaszowi posyłając go
do Szawła: „Ja mu objawię także, jak
wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia”. (Konferencja bł. ks. A.
Rewery z dn. 22.11.1934r.)
Najpełniej wybrzmiewają słowa o
nawróceniu, które rozpoczyna się od
zmiany myślenia, tak jak on sam zaczynał. Spotkanie z Chrystusem pod
Damaszkiem to nie tylko „oślepiające”
doznanie lecz początek procesu przemyśleń, przewartościowania całego dotychczasowego życia, które z wielkim
hukiem się rozsypało. Szaweł zaczął
odkrywać siebie w nowej, Chrystusowej
rzeczywistości. „Zaprawdę, należy tu
podziwiać zbiór samych niepodobieństw,
rzeczy po ludzku mówiąc, przeciwnych
naturze, których bez interwencji Boskiego Mistrza niepodobna zrozumieć. Jest
to bowiem niepodobieństwem i przeciwne naturze, że Paweł nagle od strasznej
nienawiści Chrystusa i chrześcijaństwa
przeszedł do umiłowania Go żarliwego;
że się oderwał od umiłowania swego
narodu, który tak bardzo miłował, jak to
widać z jego Listów; od książąt i urzędów,
których był mężem zaufania, aby się
przyłączyć do ubogich, wzgardzonych,
bez wykształcenia i znaczenia ludzi! Jest
to niepodobieństwem i przeciwne naturze, że wyrzekł się świetnej przyszłości,
jaka go czekała u swoich, by się wystawić na prześladowania, wzgardę, na
życie pełne trudów, prac nieustannych
a przy tym nadzwyczaj niebezpieczne
i na lądzie i na morzu, które go w końcu
doprowadziło do więzienia i do kaźni z
rozkazu Cezara Nerona.(…) Niepodobne i
przeciwko naturze jest to, że on poświęcił wszystkie swoje sprawy, wszystkie
przesądy swojego narodu dla sprawy
Ukrzyżowanego i dla religii, która pozornie tak mało ofiarowała korzyści. To
rozważywszy należy podziwiać cudowne
działanie Boże”. (Konferencja bł. ks. A.
Rewery z dn. 22.11.1934r.)
Paweł znał swoją wartość! „Jestem

bowiem najmniejszy spośród apostołów, niegodny nawet, by nazywać się
apostołem, bo prześladowałem Kościół
Boży. Dzięki łasce Bożej jednak jestem
tym, kim jestem. A łaska nie została
zmarnowana, lecz zaowocowała, bo
natrudziłem się więcej od nich wszystkich, wprawdzie nie ja tylko łaska Boża
ze mną” (1Kor 9-10).
„I taki był pełen Boga i Jego miłości,
iż mógł powiedzieć: «A żyję już nie ja,
ale żyje we mnie Chrystus». Życie Jezusa
Chrystusa w nim objawiło się mądrością
postępowania, słodyczą i miłością. Wyjaśnił on tajemnice łaski przeznaczenia,
Słowa Wcielonego, powołania pogan,
źródeł i skutków sakramentów, Nowego
Przymierza i nowego kapłaństwa, zniesienie Prawa starego i naszej wolności
w Chrystusie; a światło swoje rozlewał
ręką zarówno roztropną jak czujną, sercem zawsze pokornym i cichym. Stał się
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Nawrócenie i jego skutki
- o św. Pawle i jego drodze
z woli Bożej wzorem nowego kapłana i
nowego człowieka, apostołem narodów,
wybranym, zdobytym i ukształtowanym
przez Jezusa Chrystusa. Zapatrzony w
Chrystusa stał się Jego wiernym naśladowcą, tak, iż mógł bez przechwałki
powiedzieć do wiernych: «Bądźcie naśladowcami moimi, jakom ja Chrystusa»”
(Konferencja z dn. 22.11.1934r.).
Życie św. Pawła i sposób w jaki głosił
Chrystusową naukę wciąż zachwycają i
inspirują do gorliwości w wierze i autentyzmu w jej wyznawaniu, może szczególnie w czasach, gdy odchodzenie od
Pana Boga i Kościoła jest traktowane,
jako sposób na medialne „zaistnienie”.
Najpiękniejszym podsumowaniem
życia Apostoła Narodów i każdego wierzącego pozostają słowa: „Nadszedł
czas mego odejścia. Stoczyłem piękną
walkę. Bieg ukończyłem, Wiarę ustrzegłem. Teraz na mnie czeka wieniec
sprawiedliwości, który w owym dniu
wręczy mi Pan” (2 Tym4, 6-8).
s. Wiesława CFS

Nawrócenie św. Pawła. Obraz autorstwa
hiszpańskiego malarza
Bartolomé Estebana Murilla.
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Biskup Sandomierski J. E.
Krzysztof Nitkiewicz,
ks. dr Wojciech Kania – osobisty
sekretarz i ks. Kapelan

UROCZYSTOŚCI BOŻONARODZENIOWE
W SANDOMIERSKIEJ WSPÓLNOCIE
CÓREK ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO

Świętowanie Narodzenia Pańskiego, rozpoczęłyśmy uroczyście
w wigilię 24 grudnia. O godz. 16.30
zgromadziłyśmy się w kaplicy na
modlitwy kończące Nowennę do
Dzieciątka Jezus i Nieszpory.

Razem z nami świętowały Siostry
z obu Domów z pl. Św. Wojciecha.
Następnie udałyśmy się do refektarza, gdzie dołączyli do nas goście: ks.
Kapelan i sąsiad Przemek. Obrzędom
Wieczerzy wigilijnej przewodniczyła Matka Generalna. Po wysłuchaniu Słowa Bożego i modlitwie wg
obrzędu z naszego Modlitewnika,
m. Victoria cytując orędzie z betlejemskiej Groty, złożyła nam piękne,
wzruszające życzenia. Po przełama-

niu się opłatkiem nastąpiła tradycyjna wieczerza i przy śpiewie kolęd
świetnie sobie poradziłyśmy z dwunastoma daniami, które z pomocą
innych Sióstr zaserwowała nam Siostra Przełożona Marzena. Po zakończonej wieczerzy (i zmywaniu, które
trwało prawie tyleż samo co uczta),
o 21.30 znowu znalazłyśmy się w kaplicy. Najpierw było Matutinum Laudes (brewiarzowa Godzina czytań) i
uroczysty śpiew Te Deum laudamus,
a potem o 22. 00 Msza święta pasterska, którą sprawował ks. Kapelan. Ks. Kapelan we wstępie do Mszy
św. wypowiedział i w sumie podał,
jako intencję Mszy św., zachętę do
serdecznego uwielbienia Boga za dar
wcielenia jego Syna. Ten wątek był

także tematem homilii.
W dzień Bożego Narodzenia Mszę
świętą w samo południe sprawował
dla nas J. E. Ks. Bp Edward Frankowski, a przy ołtarzu towarzyszył i homilię wygłosił ks. Kapelan. Kaznodzieja opowiadając pięknie historię
Narodzenia Pańskiego, o Słowie,
które dla nas ciałem się stało, przeniósł nas niejako do Ziemi Świętej i
w okolice Betlejem. Tym razem też
była zachęta do uwielbienia Boga
za dar Jego Syna oraz wrażliwości na
głos i znaki Boże na wzór pasterzy,
którzy natychmiast podjęli anielskie
wołanie i poszli za ich głosem.
Ks. Biskup składając Matce i
wszystkim Siostrom świąteczne życzenia najpierw zauważył, że my,

Z Życia Zgromadzenia

J. E. Ks. Bp Edward Frankowski
jako osoby Bogu poświęcone i gromadzące się na Mszę świętą, mamy
to szczęście, że należymy do grona
tych, którzy przyjęli Słowo, które
dla nas ciałem się stało, przyszło do
swojej własności i zostało przyjęte.
Jest to radość wielka, ale i zadanie,
by modlitwą i pracą, codziennym
trudem dla Ewangelii pomóc ludziom zimnym i obojętnym, w po-
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znaniu Jezusa i przyjęciu Go do
swego życia. Ks. Biskup, jak zawsze, modlił się także o dar nowych powołań.
Po zakończeniu Mszy św. i
uroczystym błogosławieństwie,
dalsze świętowanie miało miejsce w refektarzu, gdzie dołączyli do nas Księża z naszej świętopawelskiej parafii. Oczywiście
spotkanie odbywało się przy
śpiewie kolęd, różnych miłych
wspomnień i błysku „komórkowych” fleszy, by te miłe przeżycia zostały jakoś utrwalone.
W Niedzielę Świętej Rodziny, która w tym roku „przykryła” Święto św. Szczepana, naszą
Wspólnotę zaszczycił swoją
obecnością Biskup Sandomierski J. E. Krzysztof Nitkiewicz.
Ks. Biskup przewodniczył Mszy św. o 7.30 i
skierował do nas swoje
słowo.
W koncelebrze towarzyszyli: ks. dr Wojciech
Kania – osobisty sekretarz i nasz ks. Kapelan.
Jak samo Święto „dyktuje” dzisiaj modlimy się
w sposób szczególny za
rodziny i myśli każdego i
każdej biegną do rodzin,
naszych generacyjnych,
z nami zaprzyjaźnionych,
polskich rodzin oraz
wszystkich rodzin, bo jak
Ksiądz Biskup podkreślił:
wszystko mamy dzięki rodzinie, rodzina jest
drogą Kościoła, o czym
nauczał św. Jan Paweł II,
rodzina może być przedmiotem ewangelizacji,
bo w niej przez miłość
działa Bóg. W swojej homilii Ksiądz Biskup nakreślił krótko historię
rodziny w dziejach zbawienia i w Piśmie świętym,
a bardziej szczegółowo też
historię Tej najświętszej rodziny: Rodziny z Nazaretu. Ks.
Biskup zachęcił nas także do
modlitwy za nasze rodziny i
za wszystkie rodziny oraz do
naśladowania cnót Świętej
Rodziny, bo Ona może nam
pomóc budować nasze wspól-

noty rodzinne: diecezjalną, parafialną
i także zakonną. Każda rodzina i także każda inna wspólnota ma swoje
radości, powodzenia, ale i problemy
i nie powodzenia, które – wpatrzeni
w postacie: Maryi i Józefa – możemy
się uczyć rozwiązywać. Wpatrujmy
się zatem w Jezusa, Maryję i Józefa i
uczmy się od Nich życia we wspólnocie. Pomagajmy też rodzinom, każdy
na miarę swoich możliwości, a przede
wszystkim modlitwą.
To było piękne „Triduum” zamyślenia, modlitwy i budowania wzajemnych więzi. Niech będzie Pan
uwielbiony, a nasza wspólnota duchowo ubogacona i wzmocniona.
Pójdźmy zatem do Stajenki, do Jezusa i Panienki!
s. Klara s.g.

s. Klara CFS. Fot. s. Natalia
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UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
I WSPOMNIENIE 153. ROCZNICY
URODZIN OJCA ZAŁOŻYCIELA
W NASZYM ZGROMADZENIU
- 6 STYCZNIA 2022 R.
Do świętowania powyższych Uroczystości w dniu 6 stycznia 2022 roku nasza Wspólnota przygotowywała się już w środę 5 stycznia przez całodobową adorację Najświętszego Sakramentu i post ścisły. Tego
bowiem dnia, wg kalendarium Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, w naszym Zgromadzenia przypada Kwartalny Dzień Pokuty. Kolejne mamy zawsze: 5
kwietnia, 5 lipca i 5 października. Ten styczniowy, zrządzeniem Bożej Opatrzności jest dla nas dodatkową
okazją, by czuwając dzień i noc na modlitwie wspólnej i indywidualnej, jeszcze piękniej przeżyć Objawienie
Pańskie i Dzień Urodzin naszego Bł. Ojca Antoniego.

Urodziny bł. ks. Antoniego Rewery
W dzień Uroczystości, Mszy św.
o g. 7.00 w naszej kaplicy przewodniczył Ks. Kan. Dariusz Bęc,
który związany jest duchowo z
naszym Ojcem Założycielem nie
tylko przez przynależność do prezbiterium diecezji sandomierskiej
i posługę ojca duchownego w sandomierskim seminarium, ale także
poprzez parafię pochodzenia: św.
Józefa w Sandomierzu oraz kultywowanie w rodzinie Państwa Bęców pamięci o „świątobliwym Proboszczu od św. Józefa”.
Mszę św. dziękczynną za dar
osoby bł. Ojca Założyciela, jego rychłą kanonizację oraz dar nowych
powołań do Zgromadzenia, z Księdzem Dariuszem sprawował także
nasz Ksiądz Kapelan. O homilię na
tę, niezwykłą dla nas Uroczystość,
Matka generalna Victoria poprosiła naszego Gościa, Wnuka Parafian Ojca Założyciela. Można tu
nadmienić, że ta okoliczność często jest brana pod uwagę i Ojciec
Dariusz chętnie do nas przybywa
i chętnie przemawia, a że osoba
Ojca Antoniego jest mu bliska, to
zawsze wynika ze słów homilii lub
konferencji, które dla nas głosi. Tak
samo było i tym razem. Ojciec Dariusz, zapowiadając intencje Mszy
św. powiedział: gromadzimy się
przy ołtarzu Chrystusa w Uroczystość Objawienia Pańskiego, jesteśmy ludźmi objawienia i bł. Antoni
był człowiekiem objawienia, nie
tylko przez fakt przyjścia na świat
w dniu 6 stycznia, ale przez swoje
święte życie. Bł. Antoni przez swoje życie i przez posługę, przez to
kim był i co robił: jest człowiekiem
objawienia. A tekst pięknej homilii,
za pozwoleniem Kaznodziei, przytaczam tym razem w całości. Oto
on:
Słowo Boże, które czytamy w
Liturgii – można powiedzieć – jest
pełne blasku, światła… Jest światłem dla naszego umysłu i serca,
dla naszej wiary… i jak zawsze PROWADZI do Jezusa Chrystusa, który – jak wyznajemy w Credo – jest
„Światłem ze Światłości”, „Bogiem
prawdziwym z Boga prawdziwego”.
Od kiedy Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało między nami, kierujemy się ku TEMU ŚWIATŁU… Wiemy, że powinniśmy żyć w blasku
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tego Światła. Gdy zabraknie Prawdziwego Światła pozostaje ciemność… i w nas i wokół nas.
Jezus Chrystus mówi: „Ja jestem światłością, kto idzie za Mną,
nie będzie chodził w ciemności” (J
8,12).
Albert Einstein, wybitny uczony,
fizyk, powiedział: „Jest tylko jedno takie miejsce na świecie, gdzie
nie widzimy ciemności. To osoba
Jezusa Chrystusa”. Intuicyjnie wyczuwali to Mędrcy… Odpowiedzieli
na znak i pokierowali się blaskiem
gwiazdy, wyruszyli w drogę i doszli
do celu: do Jezusa Chrystusa, Światłości Świata.
Ich droga do Jezusa była drogą
szukania prawdy... kierowania się
szlachetnymi pragnieniami, szukaniem tego, co wartościowe, dlatego
umieli zrezygnować z wielu spraw,
żeby poznać i doświadczyć życia w
pełni. Oni nie zmarnowali Bożego
światła, Bożej łaski, jaka została
im dana.
Św. Jan w Prologu swojej Ewangelii pisząc o Słowie Wcielonym,
nazywa Je „Światłością Prawdziwą,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi”. Z tego
Światła można skorzystać, można
żyć w Świetle, ale można z Niego
zrezygnować i żyć w ciemności. Herod wybrał ciemność. Knuł, kłamał,
spiskował, zastawiał pułapki... za
wszelką cenę bronił siebie, swojej
pozycji. I coraz bardziej ogarniała
go ciemność.
Ciekawe!!! Mędrcy, gdy spotkali
Chrystusa, oświeceni Prawdziwą
Światłością nie wrócili do Heroda.
Nie chcieli dotykać ciemności, nie
chcieli w nią wchodzić.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za życie i powołanie Waszego Założyciela, błogosławionego Antoniego
Rewery, kapłana-męczennika.
W kontekście dzisiejszego Słowa Bożego możemy powiedzieć:
ON żył w blasku Prawdziwej Światłości… więcej: w nim, w jego życiu,
w jego kapłańskiej posłudze odbijało się światło Chrystusa… światło
Chrystusowej świętości. Swoim życiem objawiał światłość Chrystusa.

Chrystusa, ma promieniować tym
światłem. Ksiądz Antoni Rewera
powierzył, oddał swoje życie Prawdziwej Światłości i pozostał wierny
do końca, aż po męczeństwo.
Z pewnością, tak jak każdy miał
swoje okazje, ale nie wchodził w
ciemne sprawy. Nie dotykał ciemności. Nawet wtedy! gdy mógł uratować swoje życie! Żyjąc w Światłości Chrystusa, niósł to światło
innym. Możemy powiedzieć: był
człowiekiem Objawienia Pańskiego.
Wystarczy przypomnieć często
powtarzane przez śp. Biskupa Mariana Zimałka określenia ukazujące
osobę bł. Antoniego: wrażliwy na
ludzką biedę, mający szacunek dla
każdego człowieka, przykład głębokiej wiary i nieprzeciętnej gorliwości duszpasterskiej, ofiarnie
posługujący w konfesjonale, przyjmujący męczeństwo za umiłowanie prawdomówności.
Ci, którzy spotkali Księdza Rewerę w swoim życiu mówili o jego
rozmodleniu, o życiu w obecności
Boga, o umiejętności zgadzania się
z wolą Bożą, o pokornym przyjmowaniu cierpienia…
Takim symbolicznym znakiem
jego ofiarnego życia oddanego
Bogu był moment aresztowania (16
marca 1942r.): modlił się na klęczniku w zakrystii, gdy przyszli Niemcy
i poprowadzili go… rozmodlonego i
pokornego, jak baranka na rzeź…
Jezus Chrystus – Światłość
Prawdziwa, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi… Jezus Chrystus – Światłość
Prawdziwa, tym, którzy Go przyjmują daje moc… Tak stało się z
Mędrcami … Tak było z Księdzem
Antonim Rewerą… Tak może być z
każdym z nas...

Izajasz mówi nam dzisiaj: Powstań, świeć… bo przyszło twe
światło… chwała Pana rozbłyska
nad tobą… ponad tobą jaśnieje Pan… Jego chwała jawi się nad
tobą. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i
rozszerzy się (por. Iz 60, 1).
Bądźmy ludźmi Objawienia PańKardynał Sarah przypomina, że skiego!”.
kapłan ma być obleczony w światło
s. Klara

Urodziny bł. ks. Antoniego Rewery
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LAURKA URODZINOWA
DLA

OJCA ANTONIEGO

„Niech mój głos dotrze do Ciebie,
niech moja modlitwa wzniesie się przed Tobą, jak woń kadzidła”
									
Ps (141, 1b-2).

Najczcigodniejszy
nasz Ojcze Antoni,

w dniu Twoich kolejnych urodzin przypadających
6 stycznia, przyjmij od nas - Twoich Córek - wiązankę
wdzięczności za całokształt Twojej działalności. Pozwól, że przybliżę niektóre momenty z Twojego życia
i tak bardzo czynnej i kreatywnej, ofiarnej posługi kapłańskiej.
Działalność Twoja to nie tylko duszpasterstwo i apostolstwo, ale także praca społeczno-kulturalna. Przejawiała się ona poprzez zakładanie różnych stowarzyszeń
religijnych, społecznych, edukację i wychowanie. Ojcze
Antoni, tak bardzo troszczyłeś się oraz otaczałeś opieką i troską duszpasterską dzieci, młodzież, dorosłych,
kapłanów i siostry zakonne. Prowadziłeś działalność
publicystyczną, wykładowczą i pisarską, podejmowałeś różne inicjatywy, mające na celu ożywienie religijne,
społeczne i kulturalne.
Twoje życie przypadło na czas wielkich przemian i
niepokojów w naszej Ojczyźnie. Sytuacja społeczno-polityczna i religijna pod koniec XIX wieku i w pierwszych
latach XX wieku była bardzo trudna i nie sprzyjała rozwojowi naszego narodu. Zaborcy za wszelką cenę chcieli
zniszczyć wszelkie przejawy ducha narodowego, pozbawiając Polaków swobody działania. Natomiast po roku
1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, jednym z
najbardziej palących bolączek okazał się problem szkolnictwa i ożywienia życia religijnego w narodzie. Z takim
czasem zawirowań nałożyła się historia Twojego życia,
nasz Ojcze.
Zainspirowany troską Bożą, oświecony światłem
Ducha Świętego, postanowiłeś wziąć czynny udział
w tych narodowych strapieniach – pisałeś artykuły do
wielu czasopism oraz wydawałeś broszury o tematyce
moralno-religijnej. Oprócz prowadzonej przez Ciebie

intensywnej działalności, zachęcałeś do tego innych ludzi, zwłaszcza takich, którzy mieli do tego predyspozycje. Ważną sprawą dla Ciebie była troska o życie religijne
Twoich parafian, ale i każdego człowieka. Dbałeś o katechizację dzieci i młodzieży, zwracałeś wielką uwagę na
życie sakramentalne i zachęcałeś swoich wiernych do
częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania
oraz czynnego uczestnictwa we Mszy Św. Cieszyłeś się
sławą dobrego, gorliwego i wymagającego spowiednika, kierownika duchowego. Wiele godzin spędzałeś w
konfesjonale i głosiłeś, że spowiedź daje poznanie siebie, ożywia poczucie odpowiedzialności za swoje czyny,
wyrabia charakter i chęć poprawy, daje spokój, równowagę i delikatność. Ojcze Antoni, dla wszystkich, którzy
Cię spotykali, byłeś przykładem człowieka modlitwy,
który do końca zawierzył swoje życie Chrystusowi.
Ojcze, pozwól, że wyrażę wdzięczność, jako Córka św. Franciszka Serafickiego, za najważniejsze dzieło Twojego życia – założenie Zgromadzenia Córek św.
Franciszka Serafickiego. Wiedziałeś, że będziemy potrzebne Kościołowi, Ojczyźnie i tym, do których pośle
nas Boża Opatrzność. Dziękuję Ci za to, że dbałeś o
swoje duchowe córki do końca, do chwili aresztowania i
Twojej męczeńskiej śmierci.
Błogosławiony Ojcze Antoni, męczenniku prawdomówności, wielbimy Boga, że dał nam takiego wspaniałego Założyciela. Ufamy, że patrzysz na nas z nieba, opiekujesz się nami i wypraszasz potrzebne łaski u
Boga, w którego oblicze spoglądasz. Wyproś nam siły,
abyśmy mogły swoją posługą przyczynić się do większej
chwały Bożej i służyć ku pożytkowi ludzi, których spotykamy i dla których spełniamy prace nam powierzone.
Błogosławiony Antoni, Ojcze Założycielu, wstawiaj
się za nami!
		
s. Renata cfs

Urodziny bł. ks. Antoniego Rewery

Błogosławiony Antoni męczenniku z Dachau
Z rodziny ubogiej pochodziłeś
ale do kościoła chodziłeś.
Już w dniu urodzin do świątyni przybyłeś
i ochrzczony przez ks. Żardeckiego byłeś.
Gdy ukończyłeś sandomierskie Gimnazjum,
to wstąpiłeś do Duchownego Seminarium.
Jako kapłan w seminarium wykładałeś teologię,
a następnie historię Kościoła i archeologię.
Wielu ludzi tłoczyło się przy twoim konfesjonale,
a Ty z radością spowiadałeś ich stale.
Kochałeś bezgranicznie ludzi i Boga,
bo powtarzałeś, że taka jest do wieczności droga.
Parafian Słowem Bożym karmiłeś,
bo Ty już za życia świętym byłeś.
W zakrystii gestapowcy Cię aresztowali,
a ci co w kościele byli to pouciekali.
Gdy się modliłeś Niemcy Ci brewiarz wyrwali
i sznurem ręce do tyłu związali.
Ale Ty nikomu nie złorzeczyłeś,
tylko za oprawców się modliłeś.
Następnie w ciężkich warunkach Boże Drogi,
pracowałeś w obozie przy budowie drogi.
Chleb swój z więźniami dzieliłeś,
a na posiłek ostatni przychodziłeś.
Dlatego chleba często brakowało dla Ciebie,
bo więźniowie zjedli za Ciebie.
Z pokorą to wszystko znosiłeś
i za nich gorliwie do Pana modlitwy wznosiłeś.
Święci Ci już tron w niebie przygotowali,
a Jezus z Maryją przed Boży tron wezwali.
Dziś już stoisz przed Bożym Tronem,
więc bądź dla Sandomierza wielkim Patronem.
Bogu jesteśmy wdzięczni, że dał nam Ciebie,
bo na wieki orędujesz za nami w niebie!
				
Andrzej Gach, Sandomierz 2019

Bohater z Samborca
Kim był ksiądz Antoni Rewera?
Przedstawię Wam naszego bohatera.
Jego historia jest niesamowita,
a jego droga miłością i cierpieniem okryta.
W 1869 roku wszystko się zaczyna
gdy Rozalia w Samborcu rodzi syna,
który w 1893 roku przyjął kapłańskie święcenia
i na temat wiary miał wiele do powiedzenia.
Świętego Franciszka bardzo umiłował
i chętnie do woli Bożej się stosował.
W 1928 roku Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka założył,
a w 1933 roku nowicjat dla młodych dziewczyn otworzył.
Cieszył się sławą dobrego spowiednika,
ratując przy tym niejednego grzesznika.
Troszczył się, ubogim pomagał
i najwięcej od siebie wymagał.
Parafianie mieli zaufanie do niego,
więc nie mógł wydać żadnego.
Aresztowany i torturowany za prawdomówność został,
ale wierny Bogu i prawdzie pozostał.
Pomagał więźniom z wielką chęcią,
a w 1942 roku zginął męczeńską śmiercią.
W 1999 roku za prawdę i męczeństwo beatyfikowany,
jako błogosławiony patron nam dany.
Módlmy się za jego przyczyną do Boga,
a ominie nas wszelka trwoga.
			
Ewelina Adamczyk - Siczek
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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

