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2 Boży pokój – rozważanie 

BOŻY POKÓJ 
W SERCU CZŁOWIEKA
Jednym z owoców działania Ducha Świętego w duszy człowieka jest pokój. Tego pokoju nie po-
siada ani świat ani nie można go wypracować w oparciu o jakąkolwiek filozofię pokoju. Chrystus 
zaznacza, że jest to pokój, który tylko On może dać, a Paweł Apostoł wyjaśnia, że darem tym 
wypełnia osobę ludzką – ducha i ciało - Duch Święty. Zatem jest to pokój Boży wypełniający życie 
Trójcy Świętej, z którego Bóg pozwala nam zaczerpnąć, podczas trwania z Nim w zjednoczeniu. 
Jednak ten pokój otrzymaliśmy w darze dzięki Chrystusowi. 

Pokój pochodzi 
od Ducha Świętego

Greckie słowo eirene (pokój) ma po-
dwójne znaczenie: jest formą pozdro-
wienia  lub oznacza stan serca w rela-
cjach między człowiekiem a Bogiem, a 
także w stosunkach między ludźmi. Po-
dobnie, jak w przypadku innych ośmiu 
owoców wymienionych przez św. Paw-
ła (Ga 5,22-23), pokój jest oczywistym 
znakiem obecności Ducha Świętego i 
Jego oddziaływania na nasze wnętrze.  
Stąd  możemy mówić o obecności Boże-
go pokoju w nas i w naszych stosunkach 
z ludźmi. Pokój Ducha Świętego jest 
Jego darem i dlatego przewyższa wszel-
kie nasze ludzkie osiągnięcia, które nie 
mają na celu zbawienia: „Dlatego, umi-
łowani, oczekując tego, starajmy się, 
aby [On] was znalazł bez plamy i skazy 
- w pokoju, a cierpliwość Pana naszego 
uważajcie za zbawienną” (2 P 3,14). 

Dla Pawła trwałość pokoju leży w 
tym, że jest on darem od Boga, na który 
człowiek odpowiedział: „Sam Bóg po-
koju niech was całkowicie uświęca, aby 
nienaruszony duch wasz, dusza i ciało 
bez zarzutu zachowały się na przyjście 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 
5,23). Pokój Ducha Świętego nie jest 
zadaniem jednym z wielu, lecz jest zna-
kiem autentyczności życia w przyjaźni z 
Bogiem (por. 1 Kor 7,15). 

Pokój jako owoc Ducha nie ograni-
cza się do wewnętrznego stanu równo-
wagi i spokoju wynikającego z wiary w 

Bożą miłość.  Pokój rodzący się z miło-
ści Ducha Świętego jest podobny do za-
czynu, który zakwasza całą miarę mąki 
i - podobnie jak miłość - rozlewa się na 
braci i siostry, z którymi żyjemy w bli-
skości: „Owoc zaś sprawiedliwości sieją 
w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój” 
(Jk 3,18). 

Chrześcijanin doświadczając tego 
daru w sobie, pragnie nim się dzielić, 
gdyż przeczuwa, iż dzieli się samym 
Bogiem. Owoc pokoju przemienia oso-
bowość tego, kto stał się człowiekiem 
pokoju, a pojednany z Bogiem angażu-
je się w dzieło jednania braci bez lęku, 
gdyż wie, że „Wszystko to pochodzi od 
Boga, który pojednał nas ze sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam posługę jedna-
nia” (2 Kor 5,18). 

Bóg wielokrotnie objawia swoją 
wolę, by Jego czciciele spełniali misję 
szerzenia Królestwa Bożego i dzieli-
li się Jego darami. W Kazaniu na Górze 
Chrystus wielokrotnie głosi prawdę, 
iż postępując tak jak Bóg, upodabnia-
my się Niego: „Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 9). Z 
tego względu należy porzucić retorykę 
egocentryzmu, która sugeruje, iż pew-
ne łaski Bóg udziela tylko dla indywi-
dualnego uświęcenia, a inne dla dobra 
wspólnego. Poznajemy, że porządek 
Bożej ekonomii jest inny. Bóg udzie-
la swych darów zawsze według miary 
nadobfitości, oczekując, że Jego miłość 

będzie obejmować coraz więcej dusz za 
pośrednictwem Jego synów i córek. Św. 
Paweł prosi Boga o jedność serc: „A Bóg, 
który daje cierpliwość i pociechę, niech 
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te 
same uczucia żywili do siebie i zgod-
nie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rz 15, 
5-6).

Paradoksalnie, uczniowie Pana, do-
świadczający czym jest Boży pokój, po-
winni być gotowi do boju z Przeciwni-
kiem Boga, po to, by szerzyć w świecie 
orędzie pokoju: „Stańcie więc [do walki], 
przepasawszy biodra wasze prawdą i 
oblókłszy pancerz, którym jest sprawie-
dliwość, a obuwszy nogi w gotowość 
[głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W 
każdym położeniu bierzcie wiarę jako 
tarczę, dzięki której zdołacie zgasić 
wszystkie rozżarzone pociski Złego” (Ef 
6,14-16).

Pokój dziełem Chrystusa
Nowy Testament mówi wyraźnie 

o dwóch źródłach pokoju. Pierwszym 
jest Jezus Chrystus, który jako Bóg-
-Człowiek w jednej osobie nie posiadał 
grzechu i nie żył w konflikcie z Bogiem, 
a drugim jest Duch Święty, od którego 
otrzymujemy łaskę życia w pokoju na 
wzór Chrystusa. W historii zbawienia 
istniał etap pod panowaniem grzechu, 
który był czasem nieprzyjaźni człowie-
ka z Bogiem i braku pokoju; drugi etap 
pod wpływem odkupienia staje się cza-
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sem usunięcia wrogości grzechu i no-
wej przyjaźni ludzkości z Bogiem; jest 
to etap panowania pokoju w relacjach 
z Bogiem i między ludźmi. Stan grzechu 
i nieprzyjaźni z Bogiem jest typowym 
stanem niepokoju i chaosu w ludzkich 
sercach, natomiast stan łaski i przyjaź-
ni z Bogiem wnosi w ludzkie wnętrze 
stan pokoju. Pokój Chrystusowy opa-
nowuje ludzi w momencie tchnienia 
Ducha Świętego, udzielanego uczniom 
(J 20,19-23; Ga 5,22). 

W Liście do Efezjan Apostoł ukazuje, 
iż podziały między ludźmi są następ-
stwem grzechu czyli oddzielenia od 
Boga (por. Ef 2,13-16). Chrystus poko-
nując przez swoje posłuszeństwo dzie-
dzictwo tego podziału, przywraca pokój 
w ludzkim wnętrzu. A zatem trwanie w 
grzechu i sprzeciwie wobec Boga, unie-
możliwia działanie łaski pokoju. Dlate-
go warto zaznaczyć, że Paweł rozważa 
dzieło pokoju w ramach całego procesu 
uświęcenia, w ramach którego pierw-
szeństwo przyznaje działaniu Boga, ale 
też podkreśla konieczność podjęcia wy-
siłku przez człowieka, by nie grzeszył i 

by pozostawał w stanie „nienaruszo-
nym” i „bez zarzutu” aż do czasu przyj-
ścia Chrystusa (por. Flp 1,9-11). Chrze-
ścijanin zatem to ten, który najpierw 
umiera dla grzechu, aby przyjąć łaskę 
nowego życia od Ducha i by dalej ją gło-
sić. Piotr wprost utożsamia skutek dzie-
ła odkupienia z darem pokoju: „Posłał 
swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich” (Dz 10, 36).

Chrześcijanie są zobowiązani do 
szerzenia pokoju Bożego

Obecne przejawy braku pasji misyj-
nej wśród chrześcijan, są następstwem 
rozluźnionej jedności z Chrystusem 
oraz braku posłuszeństwa Duchowi 
Świętemu. Nakaz głoszenia Ewangelii 
pokoju nie oznacza spełniania zadania 
wynikającego z braku pokoju w świe-
cie, albo ze zwyczajnej zasady etycznej. 
Chrześcijanie czerpią pokój od Chrystu-
sa w Duchu Świętym, który na krzyżu 
pokonał grzech, będący czynnikiem 
wszelkich podziałów. 

Ci, którzy chcą budować pokój, naj-
pierw powinni go przyjąć od Ducha 
Świętego. Umiłowanie pokoju i pra-
gnienie jego szerzenia jest w gruncie 
rzeczy tylko jedną z postaci chrześci-
jańskiej miłości, która pobudza do mi-
łowania także nieprzyjaciół i do modli-
twy za nich. Dlatego uczeń Jezusa, dla 
spełnienia aktu czci wobec Boga, powi-
nien  uprzednio pojednać się ze swym 
zagniewanym na niego bratem (por. 
Mt 5, 23-24). Z tego samego powodu 
św. Paweł w związku z podziałem po-
między chrześcijanami pochodzącymi z 
żydostwa i pogaństwa, co do pokarmów  

uważanych przez niektórych za nieczy-
ste, usuwa przedmiot sporu wskazując 
na wyższy od prawnego porządek: „kró-
lestwo Boże to nie sprawa tego, co się 
je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i 
radość w Duchu Świętym” (Rz 14,17).

Zachowanie pokoju staje się dla 
chrześcijan nie tyle obowiązkiem opar-
tym na wskazaniach etycznych, lecz 
stanowi część powołania, do którego 
wezwał Chrystus: „A zatem zachęcam 
was ja, więzień w Panu, abyście postę-
powali w sposób godny powołania, ja-
kim zostaliście wezwani, z całą pokorą 
i cichością, z cierpliwością, znosząc 
siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie 
zachować jedność Ducha dzięki więzi, 
jaką jest pokój” (Ef 4, 1-3).

Mistyczne widzenie Boga Trójjedy-
nego jako źródła miłości i pokoju, jest 
według słów św. Pawła powodem do 
zachęty trwania w pokoju, będącego 
oznaką obecności Boga: „Zresztą, bra-
cia, radujcie się, dążcie do doskonałości, 
pokrzepiajcie się na duchu, jedno my-
ślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości 
i pokoju niech będzie z wami!” (2 Kor 
13,11).

Krótko mówiąc, chrześcijanin nie 
może uważać siebie za sprawiedliwego, 
a Bóg nie będzie go uważał za swego 
syna, jeżeli nie pracuje w jakiś sposób 
dla pokoju. Pokój kwitnie - podobnie jak 
pozostałe owoce Ducha - tylko w sercu 
otwartym na Boga i na miłość brater-
ską. Poruszany przez Ducha, człowiek 
miłujący pokój nie tylko sam żyje w po-
koju, lecz niesie go innym i w ten spo-
sób daje świadectwo obecności Ducha 
Świętego w sobie. 

Ks. Krzysztof Guzowski
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Wydanie czerwcowego numeru „Rewerzanki” zbiega się w 
dacie z 23. już rocznicą beatyfikacji Ojca Założyciela – Ks. An-
toniego Rewery. Dla przypomnienia: dokonało się to 13 czerwca 
1999 r. w Warszawie za przyczyną św. Jana Pawła II. 

Bł. Antoni Rewera,
kapłan zapracowany dla świętości Ludu Bożego

(o bł. Ojcu Antonim w 23. rocznicę beatyfikacji) 
Nasz Bł. Ojciec Antoni i całe grono 

108. polskich Błogosławionych tegoż 
dnia to święci męczennicy – ofiary II 
wojny światowej, których męczeń-
stwo zostało zbadane wg. norm ka-
nonizacyjnych i oficjalnie przez Pa-
pieża potwierdzone oraz ogłoszone. 
Trzeba jednak zauważyć, że rzeczą 
równie ważną, jak ogłoszenie świę-
tości wobec Kościoła, czyli zezwole-
nie na oddawanie kultu publicznego 
konkretnemu świętemu, czy błogo-
sławionemu, jest dostrzeżenie świę-
tości tego człowieka już za życia i 
to się nazywa w prawie kościelnym 
świętością wobec Boga. Zazwyczaj 
kult publiczny i wyniesienie kogoś na 
ołtarze poprzedza kult prywatny, czy-
li przekonanie wiernych o świętości 
życia zmarłego człowieka. Co więcej, 
do ogłoszenia świętym wyznawcy, 
prawo kościelne wymaga istnienia 
opinii świętości i także kultu prywat-
nego, bo kult publiczny jest zakazany. 
Ten będzie dopiero od momentu be-
atyfikacji.

Ojciec Antoni został wyniesiony 
na ołtarze, jako męczennik (martyr 
- świadek), czyli ktoś kto zaświad-
czył o przynależności do Chrystusa, 
nie zaparł się swojej wiary i oddał za 
nią swoje życie. Możemy jednak za-
pytać, czy wcześniej, za jego życia i 
posługiwania, były jakieś oznaki jego 

świętości? Każdy święty, czy też bło-
gosławiony staje się wezwaniem do 
osobistej świętości dla tego kto go 
podziwia, kto się modli za jego przy-
czyną, kto dostrzegł, że ten wyznawca 
Chrystusa był kimś wyjątkowym, bo 
choć teraz jest w Niebie, to przecież 
kiedyś żył na ziemi, tu gdzieś obok 
nas i czynił, wydawałoby się proste, 
codzienne, zwyczajne rzeczy. Święci 
odbierają kult w Niebie, ale zdobywali 
ją tu na ziemi. Jak ją zdobywał Błogo-
sławiony Antoni? 

Przez te lata: od śmierci, a to już 
80 lat, od rozpoczęcia procesu be-
atyfikacyjnego tj. od 1992 r. (30 lat) i 
od beatyfikacji, czyli 23 lata, dużo już 
było powiedziane i napisane, także na 
łamach „Rewerzanki”, o naszym Bło-
gosławionym, o jego życiu i pracy, o 
męczeństwie, o drodze na ołtarze… 
Pewnego razu, gdzieś o kimś innym 
wyczytałam, że „był kapłanem zapra-
cowanym dla świętości innych” i od 
razu pomyślałam, że to tak jak nasz 
Błogosławiony Ojciec Antoni. Tym 
razem więc postanowiłam zatrzymać 
się „na chwilę” nad jego pracą dusz-
pasterską i nad jego troską o uświęce-

nie wiernych, czyli o tym zapraco-
waniu dla świętości Ludu 

Bożego. 
Ś w i ę c e n i a 
kapłańskie 

p r z y j ą ł 
Antoni 

R e -

wera 2 lipca 1893 roku. Posługę dusz-
pasterską rozpoczął jako wikariusz 
parafii katedralnej w Sandomierzu. 
Już w styczniu 1894 r. został skiero-
wany do pracy w seminarium duchow-
nym, gdzie zlecono mu liczne wykłady 
z teologii i nie tylko. Od początku tej 
posługi obowiązki profesorskie łączył 
z licznymi zajęciami duszpasterskimi. 
Był rektorem kościoła seminaryjne-
go i kapelanem Sióstr Benedyktynek, 
następnie wicerektorem Seminarium 
i rektorem kościoła św. Józefa. Gorli-
wość duszpasterska Księdza Rewery 
była widoczna od samego początku 
i nigdy nie osłabła, a funkcji ciągle 
przybywało. A to ojciec duchowny se-
minarium i spowiednik alumnów, a to 
administrator parafii Mychów i Na-
wrócenia św. Pawła w Sandomierzu, 
a jednocześnie praca w Kapitule kate-
dralnej i z mandatu tejże Kapituły, od 
1907 r. proboszcz parafii katedralnej i 
potem  - od 1934 r.  - św. Józefa. 

Gorliwość duszpasterska Ojca 
Antoniego nie ograniczała się do 
obowiązków parafialnych i dusz-
pasterskich. Z wielkim zapałem i 
poświęceniem podejmował różne 
dodatkowe prace, a przede wszyst-
kim to wszystko, co mogło pomóc 
ludziom w zbliżeniu ich do Boga i 
także do siebie nawzajem. Cechował 
go szczególny dar jednoczenia ludzi 
wokół dobra. Był kapelanem w wię-
zieniu sandomierskim i działaczem 
zaangażowanym religijnie, społecz-
nie, charytatywnie. Zakładał liczne 
związki, spółdzielnie i stowarzysze-
nia, a wszystko oparte o katolicką na-
ukę społeczną i miłość ojczyzny. Nie 
pomijał osób, które dużo się modliły 
i z nimi oraz dla nich tworzył bractwa 
religijne, kółka różańcowe i misyj-



5Liturgiczne wspomnienie 108 Męczenników II wojny światowej

ne. Nie była mu obca także działal-
ność piśmiennicza i trzeźwościowa. 
Wszystko z innymi i dla innych.

Skierowany do swojej pierwszej 
posługi, jako wikariusz parafii ka-
tedralnej, zetknął się z ruchem ter-
cjarskim (po Ukazie carskim z 1905 
r. tercjarstwo przeżywało wówczas 
swój renesans) i zachwycił się osobą 
św. Franciszka Serafickiego. Był czło-
wiekiem pokornym, pełnym prostoty, 
ubogo żyjącym i tym bardziej łatwo 
odnalazł swoje miejsce we wspólno-
cie tercjarskiej oraz przyjął za swoją 
„franciszkańską regułę” ewangelicz-
nego życia. Dziś mogę powiedzieć, że 
było to błogosławione zachwycenie 
Biedaczyną z Asyżu. Na tym gruncie 
bowiem powstała myśl o żeńskim 
zgromadzeniu zakonnym i tak „zro-
dziły się” św. Franciszkowi (oraz bł. 
Antoniemu) na sandomierskiej ziemi 
nowe Córki.

Duszpasterska gorliwość i zaan-
gażowanie społeczne ks. Rewery nie 
osłabło nawet po wybuchu wojny. 
Może tylko częściej niż dotychczas 
chodził z posługą do szpitala, a wie-
czorami na plebanii spotykał się z 
parafianami umożliwiając im lekturę 
prasy podziemnej. Po aresztowaniu, 
gdy przebywał w więzieniu na zam-
ku, a potem w obozach; najpierw w 
Oświęcimiu, potem w Dachau, na ile 
pozwalały mu warunki obozowe oraz 
siły, nadal był czynnym kapłanem: 
spowiadał, nauczał, podtrzymywał na 
duchu, sprawował Mszę św. a wszyst-
ko w ukryciu, z narażeniem zdrowia i 
życia. Wielokrotnie był za to karany, 
dotkliwie pobity i w końcu zamęczo-
ny. 

Nie planowałam przywoływać 
tych faktów historycznych, są one 
znane i wielokrotnie powtarzane, ale 
chyba łatwiej jest ukazać sylwetkę 
duchową świętego, gdy się rys bio-
graficzny przypomni. 

Męczennikiem nie stał się Ojciec 
tak z dnia na dzień. Przez całe swoje 
ofiarne kapłańskie życie jakby „przy-
gotowywał się” do tego chwalebnego 
końca – przyjęcia palmy męczeństwa. 
Każdego świętego bowiem, a są ich 
nieprzeliczone zastępy, charaktery-
zują cnoty jemu tylko właściwe i z 
nim szczególnie utożsamiane. Każ-
dy ma to coś, co sprawiło, że został 
świętym i za to coś podziwiamy go, 
Bogu za to dziękujemy i chcemy na-

śladować, czyli chcemy się nauczyć od 
niego własnej drogi do świętości. 

Postawa życiowa Ojca Antonie-
go przeniknięta była bezgranicznym 
zaufaniem do Boga. We wszystkich 
dziełach, które podejmował zdawał 
się na Boga i w Nim pokładał nadzie-
ję. Motywem jego posługi duszpa-
sterskiej i źródłem siły oraz heroicz-
nego poświęcenia była „gorliwość o 
zbawienie dusz”. Nie było innych in-
tencji, tylko ta wiodąca, najważniej-
sza – tak postrzegali go przełożeni 
kościelni, współbracia w kapłaństwie 
oraz wierni. Nie pamiętając o sobie, 
zawsze miał czas, aby innych przybli-
żać do Boga. Nie zrażał się niepowo-
dzeniami i trudnościami. Ufał Bogu, 
że i to co idzie nie tak, różne przykro-
ści, czy fakt, że ktoś zawiódł pokłada-
ne w nim nadzieje, to wszystko było 
jednak w zamyśle Bożej Opatrzności 
oraz że Bóg wyprowadzi z tego kiedyś 
jakieś dobro, tylko trzeba umieć cze-
kać. 

Liczne trudności i niepowodze-
nia, spotykały go, także ze strony 
wspólnoty tercjarskiej, gdy założył 
Towarzystwo Domu Ludowego pw. 
Św. Franciszka w Sandomierzu i za-
czął tworzyć nasze Zgromadzenie. 
Nie zraził się tym i nie zrezygnował, 
zdając się na wolę Bożą i decyzję bi-
skupa sandomierskiego. Wywiezienie 
do obozu przerwało te jego starania, 
ale nie poszły one na marne. Pierwsza 
Wspólnota Sióstr wojnę szczęśliwie 
przetrwała i dom z pożaru (w czasie 
walk na przyczółku sandomierskim 
jeden pocisk trafił w dach) dało się 
ocalić. Po wojnie dzieło zostało pod-

jęte przez władze diecezjalne (Bp Jan 
Kanty Lorek) oraz wychowanków Ojca 
Antoniego (Słudzy Boży: Bp Piotr Go-
łębiowski ks. prof. Wincenty Granat), 
a Siostry, szczególnie Matka Julia Fe-
rens, na wzór Ojca Antoniego bezgra-
nicznie ufały Bogu i nie poddawały 
się zwątpieniu. 

Istotnym rysem pracy duszpaster-
skiej Ojca Antoniego było spowied-
nictwo i kierownictwo duchowe. W 
konfesjonale spędzał długie godzi-
ny, a jego posługa przynosiła bogate 
owoce w postaci licznych nawróceń. 
Umiał wytłumaczyć penitentom nie-
skończoność Miłosierdzia Bożego i 
piękno życia w łasce uświęcającej. 
Wierni powodowani pragnieniem od-
bycia spowiedzi świętej właśnie u nie-
go, szczególnie takiej z całego życia, 
przybywali do Sandomierza z odle-
głych nawet miejscowości i cierpliwie 
oczekiwali czasami w długiej kolejce. 
A on cierpliwie spowiadał kierując się 
miłością bliźniego i dobrem dusz.

Cnota miłości, którą - wg Sługi Bo-
żego Biskupa Gołębiowskiego – prak-
tykował w stopniu heroicznym, była 
źródłem jego dobroci, życzliwości i 
otwarcia się na bliźnich. Taką posta-
wę reprezentował wobec wszyst-
kich, a szczególnie wobec biednych, 
samotnych i opuszczonych. Wierny 
miłości Boga, kapłaństwu i odpowie-
dzialny za parafian wolał iść do obozu 
niż skłamać lub wydać ludzi, którzy 
mu zaufali. 

Podczas pobytu w więzieniu i obo-
zach nie zaprzestał posługi sakra-
mentalnej, choć zdawał sobie sprawę 
z tego, że za przyłapanie na rozmowie 

Ks. A. Rewera i Sł. Boży ks. bp Gołębiowski 
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groziło pobicie, a za spowiedź śmierć. 
Mimo to wygłaszał pogadanki religij-
ne, modlił się razem z więźniami (no-
cami po zgaszeniu świateł), spowiadał 
i odprawiał potajemnie Msze święte. 
Uczył też przyjmowania Komunii du-
chowej. Jego troska o niesienie pocie-
chy duchowej i podtrzymanie na du-
chu maltretowanych współwięźniów 
była większa od strachu przed bólem 
i chęci zachowania życia. Heroizm 
tej miłości wyrażał się także w tym, 
że umiał przebaczać swoim katom i 
próbował innych tego nauczyć, prze-
konując, że „Chrystus oczekuje od nas 
również tego”, oczekuje miłości nie-
przyjaciół. 

Ojciec Antoni kochał ludzi, ale też 
kapłaństwo. Zdając sobie sprawę z 
wielkości kapłańskiego posłannic-
twa, realizował je z wielką odpowie-
dzialnością, z gorliwością o chwałę 
Bożą i zbawienie dusz. Zaangażowa-
ny w tak wiele dzieł duszpasterskich, 
społecznych i charytatywnych nie 
zaniedbywał modlitwy. Parafianie ce-
nili jego rozmodlenie, umiarkowanie i 
rozsądek. Miał opinię zapracowanego 
i rozmodlonego proboszcza. Zdawał 
się nie pamiętać o sobie i swoich po-
trzebach i dla każdego miał czas. „Ze 
spokojem wysłuchiwał wszystkich, 
trafnie oceniał sytuację i dobrze do-
radzał”. Jedynie w udzielaniu pomocy 
materialnej czasami był nieroztropny 
i dawał się naciągać różnym wyłudza-
czom. Potrzebującym pomocy ma-
terialnej rozdawał pieniądze, odzież, 
poręczał pożyczki. Na plebanii za-

wsze żywiło się wiele osób. Podobnie 
było w obozie. Tam też dzielił się z in-
nymi tym, co miał, nawet głodowymi 
porcjami chleba.

Cieszył się dużym autorytetem 
wśród mieszkańców Sandomierza i lu-
dzi z okolic. Pozostał w pamięci, jako 
stale dyżurujący spowiednik, kapłan 
oddany sprawie Kościoła, wzór pracy 
duszpasterskiej i pobożności, który 
swoją gorliwością wycisnął mocne 
piętno na społeczeństwie. Ktoś na-
pisał, że nazywano go (i uważał to za 
słuszne) sandomierskim Vianneyem.

Gorliwy o kult Boży i wiedzę reli-
gijną parafian, rozprowadzał litera-
turę religijną, zachęcał do czytania, 
sam także pisał i rozdawał niewielkie 
broszurki. Starał się tą drogą wykła-
dać katechizm, szerzyć nabożeństwo 
do Matki Najświętszej i do świętych 
Pańskich, szczególnie polskich. Sam 
wychowany religijnie i w miłości do 
Ojczyzny, starał się ożywiać i pod-
trzymywać w społeczeństwie po-
czucie patriotyzmu i wspólnej od-
powiedzialności za Kościół w Polsce 
i sprawy narodowe. Mówiono, że 
„dzięki Księdzu Rewerze obchodzone 
były w Sandomierzu kolejne rocznice 
Konstytucji 3. Maja i odzyskania nie-
podległości”. Ze swoimi parafianami, 
czy członkami grup, którymi kiero-
wał, organizował akademie religijno- 
patriotyczne na takie obchody oraz z 
racji uroczystości Kadłubkowych. W 
dorobku pisarskim Ojca Antoniego są 
liczne ślady tej jego działalności.

Głoszenie słowa Bożego traktował 

jako jedno z najważniejszych zadań 
kapłana. Swoje kazania wszystkie pi-
sał i starannie opracowywał. Kazania 
te zawierały gruntowną naukę Ko-
ścioła, szczepiły prawdę i miały w so-
bie życie. Wypowiadane w prostocie i 
spokoju, dalekie od wszelkiej sztucz-
ności i efektów krasomówczych, jasne 
i zrozumiałe. Kazania te gromadziły 
liczne rzesze słuchających. Ujawniały 
zapał apostolski mówiącego i w pro-
sty sposób przekazywały Ewangelię, 
a poparte potęgą ducha zachęcały do 
gorliwości w wierze i praktykowaniu. 
Mawiał, że samo słowo Boże głoszo-
ne na ambonie, choćby w najbardziej 
przekonujący sposób nie wystarczy. 
Powinien je kapłan poprzeć świadec-
twem życia i modlitwą. Ksiądz Rewe-
ra długo przygotowywał się do Mszy 
św., sprawował bardzo pobożnie, ze 
skupieniem, zatopiony w Bogu i nigdy 
nie zapominał o dziękczynieniu. Czę-
sto też nawiedzał Najświętszy Sakra-
ment i do adoracji eucharystycznych 
zachęcał parafian.

Kapłan Antoni troszczył się tak-
że o świętość życia i posługiwania 
alumnów oraz swoich współbra-
ci kapłanów. Pozostały liczne kon-
ferencje, które do nich wygłaszał 
systematycznie i okolicznościowo. 
Wiernych zachęcał do modlitwy za 
kapłanów i potem w Regule życia zle-
cił to także nam – Córkom św. Ojca 
Franciszka. Serię wydawanych przez 
niego broszur stanowiły „Modlitwy 
za kapłanów”. W treści tych modlitw 
znajdujemy potwierdzenie postawy 
życiowej Ojca Antoniego i sposób 
pojmowania kapłaństwa. „Na to nas 
wybrał, abyśmy byli jak pochodnie” 
(św. Jan Chryzostom) – te słowa, pisał, 
mają zastosowanie do nas, kapłanów. 
Wierni oglądają się za dobrymi przy-
kładami, poszukują świętości Kościo-
ła w jego sługach, nie wystarcza im 
sama moc uświęcająca sakramentów.

Oddał swoje życie w imię miłości 
Boga i bliźniego oraz wierności praw-
dzie, realizując Chrystusowe, „kto 
wytrwa do końca ten będzie zbawio-
ny” (Mt 10,12; 24,13). Był kapłanem 
mężnego ducha, potrafił nawet w 
ekstremalnych warunkach pozostać 
wiernym posłudze kapłańskiej. Wiel-
ka dobroć i ciągła gotowość służenia 
drugim – jak napisał jeden ze współ-
więźniów z Dachau – wyróżniała Księ-
dza Rewerę od innych księży i to było 
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Jubileusz kapłański

Czcigodny Księże Proboszczu, Przyjacielu naszego Zgromadzenia i wierny 
czytelniku naszej „Rewerzanki” – św. Jan Paweł II powiedział, że „człowiek jest 
wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z 
innymi i w tym jest źródło prawdziwej radości”. Jubileusz 25-lecia jest wspania-
łą okazją do podziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa Księdza Proboszcza 
i wyrażenia naszej wdzięczności za wszelkie dobro, jakie czynisz przez swoją 
kapłańską posługę. Niech Jezus w swojej hojności obdarzy Dostojnego Jubila-
ta wszystkim, co potrzebne w codziennym życiu i posłudze. Życzymy zdrowia, 
sił i nieustannego wstawiennictwa Maryi, błogosławionego Ojca Antoniego i 
świętych Patronów. Życzymy, aby Ksiądz Proboszcz, tych trudnych dla Kościoła 
i świata czasach, był silny mocą wiary, nadziei i miłości płynącej od Chrystusa.

Jednocześnie, w imieniu Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, 
chcę z serca podziękować za wszelkie dobro, jakie otrzymujemy od Księdza Pro-
boszcza, za wszystkie życzliwe słowa, gesty i konkretne działania.

Samych pięknych, owocnych i przynoszących chwałę Panu Bogu kolejnych 
jubileuszy!!!!

m. Victoria Kwiatkowska
z całym Zgromadzeniem i Redakcją Rewerzanki

SREBRNY JUBILEUSZ 
25-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
Księdza Dra Georga Zluwa

Proboszcza Parafii Neuerlaa w Wiedniu

czymś specyficznym dla jego duchowości. 
To sprawiało, że wśród więźniów cieszył 
się wielkim uznaniem oraz szacunkiem i 
zasłużył na miano świątobliwego kapłana. 

Podsumowując. Naczelne miejsce w ży-
ciu Błogosławionego Antoniego zajmował 
Chrystus i ludzie, do których został posła-
ny. Starał się wiernie naśladować Chrystu-
sa i w stanie kapłańskim uświęcić się. Nie 
chciał iść do Nieba sam. Chciał, aby ludzie, 
którzy zostali powierzeni jego kapłańskiej 
pieczy i posłudze, gorliwie praktykowali 
wiarę i zasłużyli na szczęśliwą wieczność. 
Całe swoje pięćdziesięcioletnie posługi-
wanie kapłańskie właśnie temu poświęcił: 
świętości Ludu Bożego. 

Z tej jego gorliwości o świętość wier-
nych wyrosło i w tym celu zostało założo-
ne, także nasze Zgromadzenie. Charyzmat 
założycielski Księdza Rewery jest bowiem 
nierozłącznie powiązany z jego gorliwością 
duszpasterską oraz tak szeroko zakrojoną 
działalnością społeczno-religijną i chary-
tatywną. Pragnął, aby Córki św. Franciszka 
Serafickiego „służąc Bogu w bliźnich” zdo-
były świętość własną i dopomogły do osią-
gnięcia łaski zbawienia „bliźnim, którym 
na co dzień będą posługiwały”. 

s. Klara

Liturgiczne wspomnienie 108 Męczenników II wojny światowej

Obraz beatyfikacyjny 108 Męczenników 
z okresu II wojny światowej. 

Fot. Arch. Zgromadzenia.
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WNIKNĄĆ
W TAJEMNICĘ 
EUCHARYSTII

EUCHARYSTIA JAKO OFIARA UWIELBIENIA

W czasie Mszy Świętej to nie my 
uwielbiamy Boga. To Chrystus uwiel-
bia Ojca w Duchu Świętym, a my mo-
żemy ewentualnie włączyć się w to 
uwielbienie. Samo słowo opisujące 
Eucharystię oznacza „dziękczynienie” i 
„cześć”. Modlitwa prośby jest modlitwą 
o coś – wielu z nas prosi o odprawienie 
Mszy Świętej, żeby wyprosić jakąś ła-
skę dla siebie lub bliźnich. Często mówi 
się rzeczywiście, że Eucharystia jest 
dziękczynieniem, choć Msze św. dzięk-
czynne zdarzają się znacznie rzadziej. 
Warto jednak podkreślić element czci i 
uwielbienia w Eucharystii. Prośba jest 
piękną modlitwą, ale jest zawsze o coś. 
Dziękczynienie jest również piękną mo-
dlitwą, ale składa się je zawsze za coś. 
Natomiast modlitwa uwielbienia i czci 
jest zupełnie bezinteresowna. Cześć 
oddaje się samemu Bogu dlatego, że 
jest Bogiem. Cześć i uwielbienie jest 

najczystszą formą modlitwy, w której 
obecny jest tylko umiłowany i uwiel-
biany Bóg. Weźmy na przykład hymn 
Chwała na wysokości Bogu, albo modli-
twę Prefacji (tę modlitwę, która zaczyna 
się od wezwania „W górę serca” a koń-
czy się śpiewem „Święty, Święty”), weź-

my sam śpiew „Święty, Święty, Święty”, 
w którym rozlega się uwielbienie „Ho-
sanna na wysokości!”, weźmy wezwa-
nie: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i 
w Chrystusie” i zobaczymy jak wygląda 
modlitwa uwielbienia. Czy taka modli-
twa nie powinna częściej gościć na na-
szych ustach? Zapowiedź Mszy Świętej 
jako „Ofiary uwielbienia” wybrzmiała 
podczas Ostatniej Wieczerzy. Pan Jezus 
powiedział wtedy o jego Krwi, która ma 
być „wylana za wielu” (Mt 26,28). W Sta-
rym Testamencie „wylanie krwi” ozna-
czało gwałtowną śmierć (por. Rdz 9,6), 
a więc śmierć w wypadku, albo wsku-
tek zabójstwa. Była to więc zapowiedź 
śmierci na krzyżu. Natomiast Prorok 
Izajasz wieki wcześniej zapowiadał, że 
Sługa Pański, ofiarując siebie samego, 
miał ponieść „grzechy wielu” (Iz 53,12). 
Stare Przymierze zawarte z Ludem Wy-
branym na Synaju opierało się na przy-

Kiedy w czasie Mszy Świętej kończy się już modlitwa Eucharystyczna kapłan wznosi Ciało i Krew 
Chrystusa i wygłasza proklamację: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze 
Wszechmogący w Jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała”. 
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mierzu krwi, którą Mojżesz właśnie 
wylał na ołtarz i którą pokropił lud (Wj 
24,5-8). Baranek został zabity, poniósł 
gwałtowną śmierć (jego krew została 
wylana), żeby ludzie na nowo pojednali 
się z Bogiem. Znamy z literatury przy-
padki, w których przymierze oparte na 
krwi jest wyrazem najgłębszego zjed-
noczenia i solidarności. Weźmy choćby 
Indian, którzy zawierając przymierze 
robili sobie małe rany na dłoniach i po-
dawali dłonie, żeby krew złączyła się 
z krwią. Właśnie ten prymitywny „ob-
rzęd” jest śladem wielkiego Bożego Ob-
jawienia, które głosi, że tak samo przez 
krew Bóg łączy się z człowiekiem. 

Eucharystia jako Ofiara 
Nowego Przymierza

Stare Przymierze przypieczętowa-
ły krwawe ofiary z baranków i cielców 
składane w świątyni. Pan Bóg przez 
Proroka Jeremiasza zapowiedział jed-
nak Nowe Przymierze, zapisane „w 
sercu i duchu”. Serce w Biblii nie ozna-
cza mięśnia w klatce piersiowej, ale 
uczucia. A duch to dusza. Zatem Nowe 
Przymierze miało być zawarte nie przez 
wylanie krwi baranka, ale wylanie krwi 
kogoś, kto ma uczucia i duszę, a więc 
człowieka! Tym Człowiekiem stał się Je-
zus Chrystus. Nowy Testament – Nowe 
Przymierze, w którym żyjemy, jest opar-
te na wylaniu krwi i krwawej ofierze raz 
na zawsze złożonej przez Chrystusa, o 

czym poucza List do Hebrajczyków.
Jak wiemy najsilniejsze więzy, jakie 

mogą łączyć człowieka z człowiekiem 
to więzy krwi, czyli związek między ro-
dzicami a dziećmi czy między rodzeń-
stwem. Człowiek nie mógł jednak tak 
blisko związać się z Bogiem. W Starym 
Testamencie rodzina była zawsze bliż-
sza niż Bóg. Wielu bohaterów Starego 
Testamentu oddaliło się od Boga przez 
więzy rodzinne, tak robili królowe, np. 
Salomon. Wyjątkiem był tu Abraham, 
któremu Bóg polecił złożyć w ofierze 
jego syna – Izaaka. Było to polecenie 
symboliczne, zapowiadające, że kiedyś 
związek człowieka z Bogiem będzie 
silniejszy nawet niż związki rodzinne. 
Ale do zawarcia tak silnego przymie-
rza z człowiekiem Bóg potrzebował 
krwi. Wziął więc na siebie ciało i krew. 
Przez Krew Chrystusa Bóg złączył się z 
człowiekiem najsilniej jak tylko można. 
Jest Jego Stwórcą i Dawcą życia, tak jak 
w Starym Testamencie, a teraz stał się 
jeszcze Ojcem i Bratem. To dlatego Pan 
Jezus powiedział: „Kto miłuje ojca lub 
matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie 
godzien”. Nie oznacza to, żeby nie ko-
chać rodziców, ale żeby nawet miłość 
do rodziców czy współmałżonka nie 
odciągała od miłości do Boga, która jest 
mocniejsza i ważniejsza. Powołanie jest 
właśnie znakiem takiej miłości. Czło-
wiek powołany opuszcza ojca i matkę, 
rezygnuje z małżeństwa i rodzicielstwa 
i łączy się z Chrystusem. 

Eucharystia 
jako Komunia

Wiemy już, że w Nowym Testa-
mencie Przymierze z Bogiem polega na 
pełnej wspólnocie – komunii między 
Bogiem a człowiekiem. I są to także 
więzy krwi. Krew Chrystusa jest wyla-
na za wielu na przypieczętowanie tego 
przymierza. Jest on związkiem krwi – 
Krwi Chrystusa. Dzięki temu przymie-
rzu wierni, którzy uczestniczą we Mszy 
świętej, łączą się duchowo z jedyną i 
doskonałą Ofiarą Chrystusa, która jest 
tam uobecniania. Chrystus składa na 
ofiarę swoje Ciało i Krew. Wierni zaś 
składają na ofiarę nią swój „chleb po-
wszedni”, swoją codzienność, z którą 
się zmagają, swoje problemy, radości 
i żale. Wyrażają to dary chleba i wina 
niesione na ołtarz, które są przecież 
przygotowane przez ludzi. W czasie 
Mszy Świętej Ciało i Krew ofiarowane 
przez Chrystusa tak doskonale łączą 
się z chlebem i winem ofiarowanymi 
przez człowieka, że chleb staje się Cia-
łem Chrystusa a wino Jego Krwią. Takie 
pełne zjednoczenie nazywa się właśnie 
Komunią. 

Jakie są skutki tej Komunii? Otóż 
wierni mogą w niej uczestniczyć przyj-
mując Jego Ciało pod postacią chleba w 
Komunii świętej. Natomiast Bóg, jedno-
cząc swoje Bóstwo z materialnymi da-
rami wiernych przedstawia Bogu całe 
stworzenie umiłowane przez Niego, a 
więc dokonuje też swoistego Wniebo-
wstąpienia, wnosząc do niebieskiego 
Przybytku nasze dary ofiarne. 

Znakiem tego, że „Pańska jest ziemia 
i wszystko, co ją napełnia”, wszystko, co 
pierworodne u ludzi, zwierząt i roślin 
było własnością Boga. Przedstawiano 
Mu tę ofiarę w świątyni. Ofiara tego, 
co pierworodne była w zastępstwie za 
wszystko inne, bo przecież wszystko 
należy do Boga. Chrystus Pan, kiedy stał 
się człowiekiem, stał się niejako naj-
starszym Bratem nas wszystkich: „Pier-
worodnym spośród wielu braci”. Naro-
dzony z Niepokalanej Maryi Dziewicy 
stał się pierwszym Owocem – Pierwoci-
ną Nowego Stworzenia. Chrystus, jako 
„Pierworodny Nowego Stworzenia”, 
składa sam siebie Ojcu w ofierze „ży-
wej, świętej i Bogu przyjemnej”.

Ks. dr Bartłomiej Krzos
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Drogi Przyjacielu!
Na początku mojego listu pragnę Cię zaprosić, byś się wtulił we Mnie... Poczuj 

bicie mojego Najświętszego Serca. Każdym jego uderzeniem mówię: kocham Cię! 
To Ja, Twój Jezus! Piszę list do Ciebie, byś wiedział, że jestem zawsze blisko. 
Dlaczego teraz jesteś smutny? Twoje serce jest złamane? Zawołaj do Mnie, 
a ja Cię uwolnię ze wszystkich przeciwności! (por. Ps 34.18) Ja jestem Twoim 
pasterzem. Widzę dalej i głębiej. Znam Twoje potrzeby i poprowadzę Cię na 
takie pastwiska, gdzie będziesz mógł zaspokoić każde swoje pragnienie (por. Ps 
23.1-3). 

Kocham Cię! Nie mogłem się doczekać, aż przyjdziesz na ten świat. Kiedy 
Twoja mama nosiła Cię pod swoim sercem, nie wiedziała, jak będziesz wyglądać, 
jaki będziesz miał kolor oczu, włosów. A Ja już Cię tam widziałem i z miłością 
zadbałem o każdy szczegół Twojego ciała. Uwielbiałem patrzeć jak się rozwijasz 
(por. Ps 139.13-18). Aż w końcu przyszedł moment Twoich narodzin niezapo-
mniana chwila. Twoja mama w końcu mogła Cię przytulić do swojego matczynego 
serca. Poprzez jej miłość Ja mogłem wyrazić swoją. Twoja mama kocha Cię bar-
dzo. Jednak Moja miłość jest o wiele większa od jej miłości. Miłość Twojej mamy 
jest ograniczona, bo jest miłością człowieka. Miłość Boga jest o niebo większa! 
Jesteś dla mnie całym światem! (por. Iz 49.15-16)

Od dnia Twoich narodzin do tego momentu, kiedy czytasz mój list, nic się nie 
zmieniło. Tak jak z miłością patrzyłem, aż nabierzesz kształtów ukryty przed 
światem pod sercem mamy, tak dzisiaj patrzę na Ciebie z miłością. Przenikam 
Twoje myśli, znam każdy kierunek Twoich kroków. Zawsze jestem przy Tobie 
i towarzyszę Ci we wszystkich momentach Twojego życia. Nadal kształtuję Twoje 
serce, abyś był do mnie podobny (por. Ps 139).

Ja widzę każdą chwilę, gdy przychodzisz porozmawiać ze mną do kościoła 
lub zwyczajnie rozmawiamy w drodze, kiedy wracasz zmęczony po pracy. Jestem 
obecny. Cieszę się z każdego takiego momentu i czekam na nie zawsze. Szcze-
gólną moją radością jest czas, gdy uczestniczysz w Eucharystii. Wtedy mogę 
Ci się oddać cały w kawałku białego chleba, gdy mnie przyjmujesz do swojego 
serca w czasie Eucharystii. Kiedy kapłan podczas Mszy Św. wypowiada słowa 
konsekracji, mała niepozorna hostia staje się Moim Ciałem. W niej jestem cały, 
żywy! Z niecierpliwością czekam na moment, gdy będziemy mogli się zjednoczyć 
ze sobą podczas Komunii Św. Wiesz, co wtedy się dzieje? Moja Krew staje się 
Twoją, a Twoja Moją. Moje Ciało łączy się z Twoim. Nas już nie można oddzielić! 
Twoje serce staje się monstrancją, w której Ja się znajduję. Wypełniam całe 
Twoje serce! 

Wraz z moją obecnością obdarzam Cię wieloma łaskami. Dzięki nim masz Moją 
siłę i Moją mądrość aby stawiać czoła codzienności, w której się znajdujesz. Ode 
mnie otrzymujesz tylko najwspanialsze dary (por. Jk 1.17). Nie zapominaj o Mnie 
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po wyjściu z kościoła, bo Ja ciągle jestem złączony z Tobą. Zapraszam Cię, 
byś myślał o Mnie, rozmawiał ze Mną. 

Pytasz Mnie skąd się biorą trudności w Twoim życiu, skoro tak bardzo Cię 
kocham? Oto moja odpowiedź: „Wszystkich, których kocham, nieustannie ćwi-
czę i karcę, dlatego będę Cię karcić tak długo, aż porzucisz swą obojętność 
i staniesz się gorliwy w sprawach Bożych” (Ap 3.19). Kiedy przychodzą próby 
zaufaj Mi i dziękuj. Uwielbiaj Mnie za nie! Oddawaj Mi zawsze na modlitwie 
wszystkie trudne i pozornie beznadziejne sytuacje. To moment, w którym 
mogę zacząć działać! Ja widzę dalej i głębiej. Przeprowadzę Cię przez te 
doświadczenia i razem zwyciężymy! A Ty nauczysz się bardziej kochać i być 
wrażliwym na bliźnich. Umocni się Twoja wiara i zaufanie do Mnie, nasza 
przyjaźń będzie jeszcze mocniejsza. „Temu, kto odniesie zwycięstwo, pozwolę 
usiąść na moim tronie obok siebie, tak jak Ja, po swoim zwycięstwie, usiadłem 
na tronie przy Ojcu” (Ap 3.21). Przecież to nasz wspólny cel być razem 
w niebie! Do tego Cię przygotowuję przez całe Twoje życie.

Myślisz, że niebo nie jest dla Ciebie? Ono jest właśnie DLA CIEBIE! Ja 
dla Ciebie przygotowuję miejsce (por. J 14.2-3). Twoje grzechy i upadki nie 
są przeszkodą w osiągnięciu świętości. Znam Twoją słabość. Wiem, że masz 
dobrą wolę, ale czasem jest ciężko wytrwać przy Mnie. Dlatego zostawiłem 
Ci konfesjonał miejsce Mojego Miłosierdzia. Przez posługę kapłana podnoszę 
Cię z Twoich nawet najgorszych upadków. Daję Ci szatę Bożego dziecka, 
abyś na nowo podjął trud drogi ze Mną w stronę nieba. Ja zwyciężyłem 
i osiągnąłem cel! Ze Mną, Ty też możesz go osiągnąć! (por. J 16.33) Nigdy 
nie wątp w Moją miłość do Ciebie. Ja zawsze jestem po Twojej stronie (por. 
Rz 8.38-39). 

Zapraszam Cię do wyjątkowej przyjaźni. Jeśli zechcesz być jej wierny, 
przeżyjesz niesamowitą przygodę. Obiecuję Ci to. 

Twój Jezus 




