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„W czynieniu dobra nie ustawajmy,
[...] dopóki mamy czas,
czyńmy dobrze wszystkim”
(Ga 6, 9-10).

Bł. ks. Antoni Rewera w swoim życiu często brał na ramiona krzyże
ludzi doświadczonych trudami i cierpieniem. Na Golgotę w Dachau
zaprowadziła go miłość prawdy i odpowiedzialność za parafian.
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ŚWIĘCI NIE UMIERAJĄ
RZECZ O BŁ. OJCU ANTONIM W 80. ROCZNICĘ ARESZTOWANIA
Świętość jest doskonałym zjednoczeniem z Chrystusem. Do takiego doskonałego zjednoczenia z Chrystusem może dojść każdy człowiek, który naśladuje Chrystusa i chce żyć Jego Ewangelią. Przez życie świętych Bóg ukazuje swoją obecność. Postać świętego jest związana z daną epoką i powinna
odpowiadać duchowym potrzebom ludzi danej epoki. Jednak święty to także
człowiek, który duchem wyprzedza swoją epokę, jest charyzmatykiem odczytującym znaki czasu, swego rodzaju prorokiem dla nowego pokolenia.

Czas należy do kategorii ludzkich.
Bóg jest wieczny, czyli ponad czasem i
może udzielać swych darów niezależnie od miejsca i czasu. Jednak od chwili Wcielenia Bóg wkroczył w historię
człowieka i wiąże się z czasem. I daje
Kościołowi i światu ludzi świętych
według potrzeb danego czasu, danej
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Bł. ks. Antoni Rewera w towarzystwie
Sł. Bożego ks. prof. Wincentego Granata.
Arch. Zgromadzenia.

epoki. Moglibyśmy zapytać jaki wzorzec świętości odpowiada potrzebom
ludzi naszych czasów? Jacy święci są
nam potrzebni, aby patrząc na ich życie uczyć się własnej świętości? Jakie
cnoty świętego zachwyciłyby chrześcijanina naszej epoki? Mnie, Ciebie…
dzisiaj! Kto może być dobrym wzorem
dla nas, ludzi początku trzydziestolecia XXI wieku? Czy Ksiądz Antoni? Sto
lat po Nim!
Planując ten artykuł, czyli co napiszę o Ojcu Antonim z racji 80. rocznicy
aresztowania przez gestapo w Sandomierzu (16 marca 1942 r.) i w sumie
Jego śmierci, która przychodziła powoli, przez kilka miesięcy (zmarł 1 X

1942 r. w obozie koncentracyjnym Dachau), a była owocem tortur i bestialskiego traktowania przez ludzi nienawidzących Polaków, ale też i Boga, bo
Ojciec był kapłanem, nie myślałam, że
słowo śmierć oraz wojna, będą miały
w marcu 2022 taki wydźwięk… Dzisiaj, w Popielec 2 marca, to już szósty
dzień bestialskiej agresji prezydenta
Putina na Ukrainę. A czytając Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post
2022 myślę, że Ojciec Święty wybierając w listopadzie 2021 r. temat tegoż
Orędzia nie przypuszczał, że słowa:
„W czynieniu dobra nie ustawajmy,
… Dopóki mamy czas czyńmy dobrze
wszystkim” będą tak potrzebne Euro-

pie, a szczególnie Polsce i Polakom…
Nastała bowiem niespodziewanie ta
okoliczność, która przynagliła nas i
zmobilizowała, by czynić dobro bliźnim, ogrom dobra, często w stopniu
heroicznym. Pomagamy ofiarom wojny, naszym sąsiadom zza wschodniej
granicy, uciekinierom z własnej ojczyzny, z ogarniętej wojną Ukrainy.
Postać błogosławionego lub świętego wynoszonego na ołtarze, powinna zachęcić do gorliwszego praktykowania cnót, przyczynić się do rozwoju
apostolstwa i przede wszystkim wpłynąć na wzrost wiary. W czym współczesny chrześcijanin mógłby naśladować błogosławionego Antoniego
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Rewerę? Człowieka sprzed stulecia,
kapłana diecezjalnego, społecznika,
wykładowcę i wychowawcę, wreszcie
zakonodawcę i męczennika II wojny
światowej? Dlaczego miałby być duchowym wzorem, przewodnikiem w
drodze do świętości, przykładem życia wiarą, pociągającym do heroicznego praktykowania cnót? Jak miałby prowadzić na wyżyny świętości? I
kogo mógłby tam zaprowadzić?
Wśród wartości spotykanych we
wzorach świętych na pierwszym miejscu należy postawić miłość. Nowe i
największe przykazanie. Ona, miłość
do Boga i bliźniego, jest znamieniem
prawdziwego ucznia Chrystusa. Zacznijmy więc od miłości. A w tym
momencie naszych dziejów myślę, że
wystarczy właśnie przyjrzeć się Jego
praktykowaniu miłości.
Miłość, jako otwarcie się na Boga
i bliźniego, odnajdujemy bez trudu
w postawie bł. Antoniego Rewery.
Wyrażał ją słowem, czynem i całym
swoim życiem, i aż za cenę tego życia.
Błogosławiony nie ograniczył swej
służby bliźnim do tylko obdarowywania ubogich i ofiarnego spełniania
posługi kapłańskiej. Był wrażliwy na
wszelką ludzką nędzę, umiał ją dostrzegać i potrafił gromadzić innych,
by wspólnie tej biedzie zaradzać. Żył
problemami współczesnego mu świata, zaangażowany bez reszty w pracę
duszpasterską, społeczną i charytatywną. Wszystko dla dobra innych, nic
dla siebie. Nawet potem, w dramatycznych warunkach cierpienia i poniżenia, w więzieniu i obozach (Oświęcimiu i Dachau), potrafił miłować i być
dobrym dla współtowarzyszy niedoli i
jeszcze więcej, bo wybaczał prześladowcom, miłował nieprzyjaciół.
Przymuszeni potrzebą chwili, bierzemy pod uwagę, to co stało się o poranku w Tłusty czwartek 24 lutego, ale
i oprócz tego mamy świadomość, że
nasze czasy nie były i nie są wolne od
wszelkiego rodzaju ludzkiej krzywdy,
a nawet jest jej ogromnie dużo. Terror, zabijanie dzieci nienarodzonych,
handel ludźmi, nienawiść do Boga i
ludzi wierzących, prześladowania za
przekonania, a szczególnie za wiarę
w Chrystusa... Tyle tego, że aż trudno wyrazić słowami… Postawa zatem
bł. Księdza Rewery może być inspiracją, wzorem, przykładem, może uczyć
wierności Bogu, Ojczyźnie i obowiąz-

kom swego stanu. Także tego, że każde warunki można wykorzystać do
świadczenia pomocy drugiemu człowiekowi i „zło dobrem zwyciężać”.
Źródłem tej heroicznej miłości
Boga i bliźniego było głębokie zjednoczenie ks. Rewery z Bogiem i wierne spełnianie woli Bożej, odczytywanej „na kolanach przed Najświętszym
Sakramentem” podczas długich godzin spędzanych na modlitwie. Człowiek tak pracowity, zaangażowany w
pracę duszpasterską i wiele innych
dzieł, znajdował czas na długie godziny modlitwy. Może być więc pięknym przykładem nie skąpienia czasu
na modlitwę dla nas, ludzi XXI wieku,
zabieganych, rozkrzyczanych, wpatrzonych non stop w ekrany monitorów, szukających namiastek szczęścia
i relaksu w newsach od krańca świata
do krańca, a zapominających wznosić
oczu ku górze, gdzie przebywa Chrystus i ma dla nas prawdziwe zasoby
szczęścia, szczęścia, które nie trwa
chwilę, szczęścia, które będzie trwało wiecznie. Może być przykładem
planowania z Bogiem swojego życia,
swojej pracy, relacji z ludźmi, stosunku do dóbr doczesnych i wierności
swojemu sumieniu.
W dzisiejszym świecie jest tak
pełno lęku, obaw i niepewności, tak
łatwo właśnie ze strachu iść na kompromis nawet ze złem, zadowolić się
półprawdą, a przecież Chrystus, który jest Prawdą, mówi „nie lękajcie się,
Jam zwyciężył świat”. Męczennik za
prawdę i prawdomówność może być
dla nas przykładem wierności swojemu sumieniu, wierności wpojonym
zasadom, wierności Bogu. „Nie mogłem przecież kłamać” - powiedziane
z serca, z prostotą, z całym przekonaniem, a ceną było życie. Ta heroiczna
prawdomówność i prostota Błogosławionego urasta dzisiaj do rangi znaku
czasu wołając o prawdę we współczesnym świecie, w Europie, w Polsce, w
Sandomierzu, i w życiu każdego z nas.
Ksiądz Antoni staje więc przed nami
jako świadek tych wartości, które decydują o duchowym wymiarze człowieka. Prawdomówny świadek Chrystusowej Ewangelii może być wzorem
do formowania człowieczeństwa w
dzisiejszym niszczącym człowieczeństwo świecie. Świat dzisiaj jest coraz
to bogatszy w najnowsze osiągnięcia
techniki, ale w zastraszającym tem-

pie staje się coraz bardziej nieludzki – króluje cywilizacja śmierci, czego
przykładem jest ta okrutna inwazja na
Ukrainę, morduje się miliony nienarodzonych, niszczy małżeństwa i rodziny, ubóstwia zwierzęta. Człowiek
staje się rzeczą, czego doświadczył
boleśnie bł. Antoni w warunkach obozowego życia.
Ks. Rewera, gorliwy kapłan, zatroskany o zbawienie powierzonych
jego pieczy wiernych, umiał dostrzec
i prawidłowo odczytać również inne
aktualne problemy ówczesnego społeczeństwa. Widząc potrzebujących
starał się im pomóc. Nie tylko sam
dzielił się z innymi tym, co posiadał,
ale i innych umiał zapalić do pracy
na rzec potrzebujących. Stąd ta różnorodna działalność organizacyjna,
społeczna i charytatywna: stowarzyszenia, koła, spółdzielnie, sodalicje, a
wszystko z modlitwą na ustach, przy
ołtarzu i w konfesjonale, by z Bogiem
i pod Jego opieką.
Ta sama idea przyświecała mu, gdy
postanowił założyć zgromadzenie zakonne - nasze Zgromadzenie. Umiłowanie św. Franciszka i zaangażowanie
w duszpasterstwo tercjarskie sprawiło, że wybrał dla swoich sióstr duchowość franciszkańską. Duchowość
ta jest aktualna po dziś dzień. Św. Jan
Paweł II modląc się w Asyżu prosił, by
św. Franciszek wspomagał Jego troskę
o danie Chrystusa dzisiejszemu Kościołowi i światu. Prosił, by mógł, jak
sam Chrystus objąć sercem wszystkie
sprawy ludzi naszej epoki... Franciszkańskie „pokój i dobro” zdaje się być
zjawiskiem uniwersalnym, czyli odpowiednim dla każdej epoki i dla każdego
człowieka. O aktualności posłannictwa Sióstr świadczą także cele, które
wybrał dla Zgromadzenia: modlitwa i
pokuta, praca duchowa i towarzyszenie, modlitwa za kapłanów i o nowe
powołania, troska o świątynie, o parafie, o piękno liturgii, o dzieci i młodzież, o rodziny, a wszystko z radością
franciszkańską i prostotą, „Ku Bogu w
bliźnim”. Już za życia Ojca, choć wojna
i stalinizm wiele udaremniły, i aż do
tej pory „Siostry są ludziom i Kościołowi potrzebne”. Potrzebne są Bogu,
aby mógł owocniej działać tu i teraz
dla zbawienia człowieka.
Na tablicy w kościele św. Józefa w
Sandomierzu, miejscu ostatniego pobytu Ojca i miejscu, skąd został za-
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brany 80 lat temu w swoją ostatnią
ziemską podróż, zapisano: „zginął za
wiarę i ojczyznę”. W opinii wielu parafian i ludzi, którzy go znali, „był wzorem kapłana i Polaka”. Jako proboszcz
pamiętał o święcie narodowym, organizował uroczystości w rocznice Konstytucji 3 Maja, uroczysty charakter
miały odpusty Kadłubkowe, św. Stanisława i innych patronów ważnych dla
Polski. Szerzył kult dziś już wyniesionej na ołtarze – św. Jadwigi Królowej
– i spoczywającej w świętojózefowej
świątyni – „perły sandomierskiej ziemi” Teresy Izabeli Morsztynównej
- świetlanego wzoru dla młodzieży.
Podczas pobytu w obozach szczegól-
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drzewo wydaje dobre owoce”. Człowiek współczesny
zaczyna dostrzegać, że polityka i ekonomia nie wystarczą do podźwignięcia świata
z kryzysu i zaczyna poszukiwać wzorców osobowościowych. Nasza Ojczyna ma ich
wielu, także wśród nowych
świętych i błogosławionych,
jak św. Jan Paweł II, jak bł.
Stefan Wyszyński, ale także
bł. Antoni Rewera może być
tu wzorem.
Naszego Ojca nazywano także „sandomierskim
Maksymilianem”. Jedno to,
że ofiara obozu koncentracyjnego i umiłowanie św.
Franciszka, ale też szukanie
sposobów, by ewangelizować, na różne sposoby docierać z Dobrą Nowiną do
ludzkich serc. Nie wątpię,
że ks. Antoni sięgałby dzisiaj po najnowsze urządzenia elektroniczne, by głosić
Słowo Boże. Starał się sam i
innych zachęcał do „szerzenia myślą i piórem prawdy
katolickiej”. Wydawał własnym sumptem publikacje
– w formie „małych książeczek”, a w nich nauczanie
katechizmowe, wykłady o
sakramentach, prawdy wiary, żywoty świętych, rozważania biblijne, konferencje
ascetyczne i wiele innych.
Myślę, że dzisiaj błogosławi
z Nieba naszej stronie interBł. ks. Antoni Rewera. Fot . Daniel Rogala
netowej i … „Rewerzance”!
Nie uważam, że wyczernie dbał o młodych, zachęcał ich do pałam zadany sobie temat. Jeszcze
wytrwania, „bo są przyszłością Pol- wiele można o bł. Ojcu Antonim poski” i muszą przeżyć, „bo są Polsce wiedzieć, ale tym razem niech to wypotrzebni”. Nasza Ojczyzna dzisiaj starczy. Myślę też, że wystarczy, by
tak bardzo potrzebuje prawdziwych „dać się przekonać”, że tak… święci
patriotów, potrzebuje ludzi przywią- nie umierają. Święci żyją w swoich
zanych do Polski i do wszystkiego, dziełach, żyją dla nas, by być przykłaco Polskę stanowi. Wydaje się, że i w dem całkowitego oddania się Bogu i
tym bł. Antoni może być dobrym wzo- człowiekowi, tak jak nasz Błogosłarem oraz orędownikiem. Może być wiony, którego 80. rocznicę aresztoznakiem zaangażowania, tego, że nie wania i śmierci w tym roku wspomitrzeba czekać aż inni zrobią, ale sa- namy. Niech zatem bł. Ojciec Antoni
memu podjąć wysiłki, aby było lepiej uczy nas czynienia dobra i wspomaga
w naszym kraju, pod względem mate- nas, abyśmy w tym nie ustawali, jak o
rialnym i politycznym, ale też, a może to prosi w Orędziu na ten Wielki Post
przede wszystkim pod względem mo- papież Franciszek.
s. Klara
ralnym i duchowym, bo tylko „dobre
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Męka Pańska w życiu bł. ks. Antoniego Rewery
Kaplica pw. Lęku Pana Jezusa Przed
Śmiercią w KL Dachau.
Arch. Zgromadzenia.

GOLGOTA MĘCZENNIKA
W

iele już napisano o Męce Pana Jezusa, którą dobrowolnie wycierpiał za nas. Pisał także
o tym bł. ks. Rewera. Na pewno nie zdawał sobie sprawy, że po ludzku przyjdzie mu tak
samo wycierpieć mękę, żeby wejść do chwały. Ksiądz Rewera nieustannie łączył tajemnicę
Męki Chrystusa z tajemnicą Ofiary Mszy Świętej. To była dla Niego szkoła chwalebnej męki. Wierne
uczestnictwo w tej szkole pozwoliło Mu przetrwać zwycięsko jego własną Golgotę obozową i wejść
przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Dlaczego my – ludzie dzisiejszych dni, po prawie wieku od
czasów, w których bł. Antoni uczył się w szkole krzyża, nie potrafimy wytrzymać nawet najmniejszej
przeciwności? Jest tak, bo przestaliśmy się uczyć w szkole Chrystusowej Ofiary. My współcześnie nawet z tego najważniejszego fragmentu życia Zbawiciela chcemy zrobić coś przyjemnego i podnoszącego na duchu. Boimy się myśleć o męce, o cierpieniu, o krzyżu, o śmierci, ponieważ boimy się, że te myśli
mogą nas przygnębić, zasmucić lub przerazić. Tymczasem myśli o Męce Chrystusa, choć początkowo
mogą wydawać się smutne i mroczne, tak naprawdę przynoszą wewnętrzny pokój i osłodę. W Gorzkich Żalach śpiewamy: „Upał serca mego chłodzę, gdy w przepaść Męki Twej wchodzę”. Spróbujmy
pomyśleć, jak poszczególne momenty Męki Chrystusa pomogły bł. Antoniemu.

Czy bł. Antoni miał w swoim otoczeniu zdrajcę, tego na pewno nie
wiemy. Skąd jednak Niemcy mogli
dowiedzieć się o jego zaangażowaniu w walkę z okupantem? Zdradzony kapłan modlił się w zakrystii
sandomierskiego kościoła św. Józefa, kiedy stukając podkutymi butami
niemieccy żandarmi szli po niego od

zamku ulicą Podwale. Czy spodziewał się aresztowania? Czy samotna
modlitwa w ciemnej zakrystii przed
pogrzebem była Ogrójcem sandomierskiego męczennika? Kiedy go
aresztowano spojrzał odważnie w
oczy żandarmom. Nie uciekał, nie
uchylał się, do wszystkiego się przyznał, nie zaprzeczył i nie skłamał.

Aresztowanego Pana Jezusa poprowadzono do Jerozolimy. Do miejsca,
w którym jeszcze niedawno nauczał
i dał uczniom swoje Ciało i Krew.
Ks. Rewerę także poprowadzono na
oczach ludzi do sandomierskiego
zamku, do zamku, w którym jeszcze
niedawno sprawował posługę wśród
więźniów głosząc im Słowo Boże,

Męka Pańska w życiu bł. ks. Antoniego Rewery
spowiadając i udzielając Komunii św.
Sandomierski proboszcz cieszył się
szacunkiem nawet wśród wrogów.
Czy był bity i katowany podczas
śledztwa, jak działo się to w wielu
przypadkach – nie wiadomo. Można się domyśleć, że początkowo nie,
kiedy po dobroci chciano z niego wyciągnąć informację o antyniemieckim podziemiu. Na pewno wiedział
co mu grozi, zupełnie jak Chrystus
zdawał sobie sprawę ze zbliżającego się krzyża. Na pewno grożono
mu, żeby zaprzestał sprawować kapłańską posługę wśród więźniów. Na
pewno też obiecano mu, że w każdej
chwili może odzyskać wolność, jeśli
zgodzi się współpracować. Pan Jezus
miał władzę, żeby w każdej chwili
przerwać swoje cierpienie i mękę.
Nie zrobił tego z miłości dla nas. Ks.
Rewera wytrwał wpatrzony w Jego
przykład.
Jestem przekonany, że w czasie
przedłużającego się śledztwa, przesłuchujący stopniowo zmieniali nastawienie. Zapewne wtedy ks. Rewera przeżył bicie i wyszydzanie. Jego
cierpienia w zamku sandomierskim
już na zawsze pozostaną tajemnicą

– podobnie jak cierpienia Chrystusa
w ciemnicy.
Bł. ks. Antoni został w końcu
niewinnie skazany na śmierć. Skazany, bo był Polakiem, katolikiem i
kapłanem. Nie na lekką śmierć, ale
na długą drogę krzyżową i Golgotę
w obozie koncentracyjnym. Skazał
go „Piłat” w niemieckim mundurze,
łamiąc wszystkie przepisy prawne.
Dla polskiego kapłana jedna kaźń
zmieniła się w inną. W obozie ks. Antoni dzielił los tysięcy i tysięcy rodaków oraz więźniów z innych krajów.
Chrystus Pan podczas swojej męki
podzielił los wszystkich cierpiących,
którzy kiedykolwiek i gdziekolwiek
żyli, żyją i będą żyli na tym świecie. Ostatni etap Drogi Krzyżowej
sandomierskiego błogosławionego
stanowił obóz w Dachau. Jak sam
pisał, w pogodne dni było z tamtego miejsca widać oświetlone Alpy
– jakby zadatek światła wolności
i zmartwychwstania w ciemności
obozowego piekła. Obnażono go z
szaty kapłańskiej, a założono nędzny pasiak. Odarty ze wszystkiego i
wyzuty z sił, padł ukrzyżowany cierpieniem na podłe łóżko obozowego
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„szpitala”. Jednak nawet będąc tam,
nie przestawał dawać przykładu
cierpliwości i miłości bliźniego. Sam
zmagając się z nieustannym głodem
i pragnieniem w chorobie, całym
swoim jestestwem wołał „pragnę”
i ujmował się za bliźnimi, z którymi
dzielił los, podobnie jak Chrystus
ujął się z miłosierdziem nad współcierpiącym dobrym łotrem. Ofiary
Księdza Rewery dopełniły cierpienia
zadane przez szpitalnego kapo. Polski kapłan pobity i zlany lodowatą
wodą, zostawiony tak w zimną, październikową noc, zapadł ostatecznie
na zdrowiu i oddał ducha w kochające dłonie Ojca. Tak jak przy śmierci Chrystusa nawet setnik – jeden z
oprawców wyznał wiarę, tak przy
śmierci bł. Antoniego wiarę wyznali
więźniowie obsługujący krematorium. Jak zeznali świadkowie powtarzali oni półgłosem „heilige”, czyli
„święty”. Nie mamy lub nie znamy
ziemskiego miejsca spoczynku ks.
Rewery. Dla nas wszystkich jest to
znak przyszłej chwały zmartwychwstania, która nie zna śmierci ani
grobu.
Ks. dr Bartłomiej Krzos

Z Życia Zgromadzenia
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Dzisiaj tj. 27 lutego 2022 roku, w VIII Niedzielę zwykłą, modląc się nieustannie za Ukrainę i naszą
Ojczyznę oraz przywrócenie pokoju w Europie, rozpoczynając 55. Tydzień modlitw o trzeźwość polskiego narodu i przygotowując się już do Wielkiego Postu, w naszej zakonnej kaplicy miałyśmy niecodzienną uroczystość: razem z s. Zofią Wróbel, najstarszą członkinią naszego Zgromadzenia, dziękowałyśmy Bogu za 95 lat Jej życia.

ks. Dariusz Bęc

Siostra Zofia Wróbel

Przełożona Generalna Victoria Kwiatkowska,
Siostra Przełożona Marzena Wągrodzka

Siostra Klara Radczak, ks. Dariusz Bęc
i ks. Kapelan Władysław Gwóźdź
Fot. s. Natalia

Z Życia Zgromadzenia
Siostra Zofia, imię zakonne Urszula,
ur. się 24 lutego 1927 r. w Chobrzanach.
Do Zgromadzenia, za sprawą swojej
cioci + Matki Anieli Osmali, pierwszej
przełożonej i współzałożycielki naszego Zgromadzenia, wstąpiła w maju
1947 roku. Na początku tej drogi postanowiła: „wypełniać wolę Bożą z radością” i „aby modlitwa wypełniała całe
[moje] życie”. Tak się stało i tak jest
przez tych już 75 lat Jej życia zakonnego.
S. Zofia to nasza mistrzyni od igły
i nożyczek, przez całe lata dbała o nasze zakonne szaty, z radością i miłością
oraz elegancko nas oszywała! Nie tylko
zresztą nas, również wielu kapłanom
pomagała w naprawianiu sutann, szyła szaty liturgiczne i inne potrzebne
elementy kapłańskiej garderoby. Nasza Dostojna Jubilatka to oczywiście
mistrzyni od igły krawieckiej, ale nie
tylko, bo także od tej ze strzykawki! S.
Zofia była infirmerką w domu głównym oraz odwiedzała chorych w ich
domach, a że zręcznie robiła zastrzyki, to pracy w terenie miała wówczas
sporo. Kiedyś z uśmiechem wspominała, że maluchy przekonywała do
strzykawki jakimś łakociem i zawsze
chętnie się temu zabiegowi poddawały, a nawet chciały tych zastrzyków
jeszcze więcej. Ale zdarzyło się Jej raz,
że dorosły mężczyzna zemdlał na sam
widok strzykawki. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło, a po ocuceniu
zastrzyk został dany i pacjent wrócił
do zdrowia. Z „mistrzostwem” naszej
Jubilatki to i tak jeszcze nie koniec. S.
Zofia była także Mistrzynią nowicjatu,
dwa razy, oraz zakrystianką i przełożoną domową przez wiele kadencji. Można zatem powiedzieć, że to mistrzyni
i pracy fizycznej i posługi duchowej,
mistrzyni modlitwy i dziecięcego zaufania Bogu we wszystkim.
S. Zofia pracowała zawsze „pod
opieką całego zastępu swoich świętych”, a najczęściej z Matką Najświętszą i św. Józefem, a gdy przy maszynie
zmęczyły się oczy, szła dać im odpocząć w kaplicy, gdzie spędzała długie
godziny na wspólnej i indywidualnej
adoracji. To człowiek pracy, ale i modlitwy. Wielkiej modlitwy i wielkiej pracy,
a także z miłością znoszonego cierpienia. Teraz została uwięziona niejako
w swoim pokoju, a na Mszę św. jubileuszową przybyła na wózku. Jednak sercem i myślami jest zawsze w kaplicy, a
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Siostra Jubilatka i Państwo Sylwia
i Bogusław Dudek - Mądrzy

pokój wypełnia nieustanną modlitwą.
Kojarzy mi się „uwięziona jaskółka”,
o której śpiewał Czesław Niemen, ale
chyba trafniejszym będzie porównanie, że to nasza wspólnotowa „Edith
Piaf” – Wróbelek!!! S. Zofia ma wciąż
mocny głos i często słychać go na korytarzach, gdy rozmawia z odwiedzającymi Ją siostrami i gośćmi. Jak podkreśliła to M. Victoria podczas składania
życzeń, że „dla każdego ma dobre słowo”. Pozwalam więc sobie powiedzieć,
że „nasza Piaf, nasz Wróbelek” śpiewa
nieustannie Bogu i także ludziom swoją pieśń miłości. A dzisiejsza uroczystość była dla Niej i dla nas pięknym i
wzruszającym TE DEUM.
Mszy św. koncelebrowanej w intencji Siostry Jubilatki i zmarłych z rodziny, przewodniczył ks. kan. Dariusz Bęc,
który poznał s. Zofię już jako młody
chłopiec, gdy była zakrystianką w kościele św. Józefa w Sandomierzu. Ks.
Dariusz, dziękując razem z Jubilatką za
dar tych 95 lat, podkreślił właśnie Jej
oddanie Bogu i ludziom, a szczególnie
podziękował za umiłowanie kapłanów,
bo s. Zofia bardzo ceni i szanuje kapłanów, gdyż, jak sama mówi: „kocham
bardzo kapłaństwo, oni Pana Jezusa
nam na ołtarz sprowadzają i podają
nam Pana Jezusa”.

Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił nasz Ksiądz kapelan i także
podkreślił wielkie umiłowanie przez
Siostrę Zofię modlitwy i pracy oraz
świętych, a nawet porównał Ją do wielu naszych polskich, i nie tylko polskich, Świętych. We Mszy św. wzięli
też udział zaprzyjaźnieni z s. Zofią
„Jej ukochani” Państwo Dudek-Mądrzy. Pani Sylwia pięknie wyśpiewała
psalm responsoryjny, a Pan Bogusław
przeczytał drugą lekcję. Pierwszą miała M. Victoria i Matka w towarzystwie
Siostry Przełożonej Marzeny złożyła
Jubilatce wzruszające życzenia, w których zawarte było to wszystko, co wynikało ze Słowa Bożego VIII Niedzieli
zwykłej i to co powiedzieli od ołtarza
i od ambony Celebransi; s. Zofia to tytan modlitwy i dobrego słowa, drzewo,
które przynosi dobre owoce, oddana
we wszystkim Bogu i ludziom siostra
zakonna.
Siostro Zofio, otaczając dzisiaj
wianuszkiem Twój wózek inwalidzki,
dziękujemy Ci z całego serca za Twoje
dobre rozmodlone serce i złote pracowite ręce. I Bogu za Ciebie także dziękujemy, a czekając na Twoje STO LAT
śpiewamy: Plurimos annos!
s. Klara s.g.

Franciszkanki CFS i Młodzi
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Wielki Post to ten czas w roku, kiedy przygotowujemy się do przeżycia Świąt Wielkanocnych, podczas
których upamiętniamy największy cud Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstanie. Ten okres nie może być
obojętny dla chrześcijanina. Jest to pora na wyciszenie, przemyślenie tego, jak pielęgnujemy swoją
wiarę, a przede wszystkim na umocnienie swojej więzi z Bogiem.
Podczas oczekiwania na Zmartwychwstanie Zbawiciela, możemy okazać pokorę i skruchę poprzez
szczerą spowiedź oraz przyjęcie Komunii Świętej z czystym sercem.

Młodzi dla Młodych…
Na ostatnim spotkaniu oazowym,
młodzież rozmawiała o tym, z czym
kojarzy się im 40 dniowy post. Odpowiedzi były różne, ale każda płynąca z
serca i odnosiła się do tego, jak spędzają ten czas. Wśród nich można wyróżnić na przykład Triduum Paschalne
(trzydniowe wydarzenie mające na
celu celebrację misterium paschalnego: męki, śmierci oraz Zmartwychwstania Pana Jezusa odbywające się w
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę), droga krzyżowa, pustynia,
odnowienie wiary, oczekiwanie, czas
głębokiej modlitwy, skupienia na odpowiednich wartościach.
Wielki Post to również odpowiedni

czas na ustanowienie sobie postanowień. Takimi podzielili się oazowicze:
,,Moim postanowieniem jest ograniczenie telefonu, ponieważ chcę
się bardziej skupić na Bogu zamiast
siedzieć ciągle w telefonie" – mówi
uczestniczka Oazy. Animatorka grupy od Środy Popielcowej zaczyna Rekolekcje Zawierzenia Maryi 33, więc
chciałaby więcej czasu poświęcić na
modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego. Podobne postanowienie mają
też inni uczestnicy Oazy – chcą się
poświęcić modlitwie i codziennemu
czytaniu Pisma Świętego, ponieważ
jest to najważniejsze nie tylko przez
Wielki Post, ale przez cały rok.

Warto jest ten czas spożytkować
odpowiednio, zostawiając wszystko
to, co odciąga nas od Boga, a skupić
się na pogłębianiu wiary.

Wielki Post przynagla

„Wielki Post przynagla nas do
otwarcia naszego życia na słowo Boże,
aby dane nam było poznać najbardziej
fundamentalną prawdę: kim jesteśmy,
skąd przychodzimy, jaki jest nasz cel
oraz jaką drogę mamy obrać w życiu”.
- Papież Benedykt XVI
Młodzi z Oazy
przy parafii Chrystusa Króla
w Radomiu

Franciszkanki CFS i Młodzi
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CIERNISTA DROGA PRAWDY
- TO NIE SMUTEK

rzez cały rok, ale szczególnie w okresie Wielkiego Postu, w ciągu
dnia różne rzeczy mogą się
zdarzyć Córce św. Franciszka,
ale jednej nie może zabraknąć:
rozważania Męki Pańskiej.
Niezależnie od ilości obowiązków czy stopnia zmęczenia, w
klasztorze każdego dnia siostry zanurzają się w medytacji
nad tajemnicami naszego zbawienia, bo tak obiecały przed
laty Panu Bogu.

Czy ktoś, kogo myśli krążą wokół cierpienia, może się cieszyć? Bo
przecież od razu nasuwa się takie
pytanie, gdy się słyszy o duchowości
pasyjnej. Wówczas wyobraźnia nasuwa smutne twarze sióstr z surowym obliczem.
Otóż nie. Nasz Bóg jest Bogiem
paradoksów, a męka Chrystusowa
jest największym objawieniem się
Bożej miłości. Duchowość pasyjna
to nie tylko wspominanie cierpienia Jezusa, które się wydarzyło, ale
przeświadczenie, że to cierpienie
jest dla mnie. Cierpienie staje się dla
nas źródłem życia, radości i nadziei,
bo nie zatrzymujemy się na męce,
lecz idziemy ku zmartwychwstaniu – ku świętości. Stąd dla Córki
św. Franciszka męka Zbawiciela jest
źródłem nadziei, a nie smutku, gdyż
istotą jest przebywanie z Chrystusem i koncentracja na Nim.
Założyciel Zgromadzenia Córek
Św. Franciszka Serafickiego – bł.
Antoni Rewera mówił, że to Zgromadzenie jest potrzebne, bo Jego
członkinie będą wynagradzać Bogu
za grzechy świata i własne, całym
swoim życiem: modlitwą, pracą
a szczególnie cierpieniem w
połączeniu z rozważaniem
Męki Pana Jezusa Chrystusa.
Kult Męki Pańskiej
koncentruje się na kon-

templacji Tajemnicy Odkupienia: męki, śmierci
i uwielbienia Chrystusa. Istota duchowości
pasyjnej
Zgromadzenia polega na współpracy z Chrystusem w
Jego zbawczej misji, na

szczególnym
przeżywaniu
Tajemnicy
Odkupienia
i naśladowaniu Zbawiciela w Jego kontemplacyjno – czynnym
życiu. Każda Córka Św.
Franciszka jest zobowiązana do tego, aby
wynagradzać Bogu za
grzechy własne i drugich, wypraszać łaski i w
ten sposób przyczyniać
się do szerzenia Królestwa Bożego na
ziemi.

Bł. Antoni bardzo pragnął, by
klasztory sióstr były szkołami modlitwy. W szczególny sposób ma
temu sprzyjać okres Wielkiego Postu kiedy to siostry dbają o zachowanie atmosfery wyciszenia, dzięki
której mogą wchodzić w głębszą
relację z Panem Bogiem. W centrum
duchowości
pasyjnej sióstr
jest rozważanie modlitwy
Pana Jezusa
w Ogrójcu i
łączenie
się
z Jego konającym Sercem.
Siostry spotykają się z Jezusem
jak z Przyjacielem, bo jeśli ich zadaniem jest uczyć miłości, to najpierw same muszą nią żyć. I to nie
może być abstrakcyjne, musi stać
się częścią ich codzienności.
Dawanie świadectwa miłości
Chrystusa Ukrzyżowanego to zadanie nie tylko dla sióstr franciszkanek. W każdej Mszy św. w aklamacji wyrażamy słowami, że „głosimy
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i
oczekujemy Twego przyjścia
w chwale”.
s. Julia Kalarus
fb Franciszkanki CFS i
Młodzi
Tel.: 790583354

Modlitwa do Krwi Zbawiciela
Droga Krwi Zbawiciela mojego! Tyś jest Wodą żywą, obmyj duszę moją i zagaś w niej pragnienie pożądliwości; Tyś jest Rosą niebieską, uczyń serce moje bogate w cnoty; Tyś jest Balsamem, ulecz rany duszy mojej. O krople Krwi Jezusowej, drogie Rubiny, ozdabiajcie duszę
moją! O Krwi Zbawiciela mojego, głośniej wołająca niż krew Abla, wołaj za mną do Boga. Wołaj o miłosierdzie do serca mojego, abym grzechami duszy swojej nie szpecił! Wołaj, abym był
wdzięczny za przelaną Krew! O Panie, któryś powiedział: „Gdy będę na krzyżu podwyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie”, pociągnij mnie, Panie, do siebie! Zrób mi miejsce na krzyżu
Twoim, niech zostanę z Tobą ukrzyżowany. Przybijam ręce do krzyża Twojego, przybijam serce do krzyża Twojego, przybijam nogi do krzyża Twojego. Między ramionami Boga mego, na
krzyżu rozpiętego, żyć i umierać pragnę. Amen.
Bł. ks. Antoni Rewera

