
80. Rocznica 
Męczeńskiej śmierci  

bł. ks. Antoniego Rewery 
Przyszedł teraz czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im czci należnej. «A są to często 

męczennicy nieznani, jak gdyby ,,nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej”» - napisałem w Liście 
apostolskim Tertio millennio adveniente (n.37). I dobrze, że się o nich mówi na ziemi polskiej, bo ta 
ziemia zaznała wyjątkowego udziału w tej współczesnej martyrologii. […] Oni wszyscy dali świadectwo 
wierności Chrystusowi pomimo przerażających swoim okrucieństwem cierpień. Krew ich spłynęła na 
naszą ziemię i użyźniła ją na wzrost i na żniwo. Wydaje ona owoc stokrotny w naszym narodzie, który 
wiernie stoi przy Chrystusie i Ewangelii. Trwajmy nieustannie w jedności z nimi. Dziękujmy Bogu, że 
zwycięsko przeszli przez trudy: «Bóg (...) doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną 
ofiarę» (Mdr 3, 6). Oni stanowią dla nas wzór do naśladowania, z ich krwi winniśmy czerpać moce do 
codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni 
odważnie dawali świadectwo wierności Krzyżowi Chrystusa.

Św. Jan Paweł II

Nr 9-10/Rok VIII/wrzesień-październik 2022



2 Wprowadzenie Relikwii 

BŁ. ANTONIEGO REWERY W SANKTUARIUM NMP 
GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI I ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU

W sobotę, 11 czerwca 2022 r., w wigilię liturgicznego wspomnienia 108. polskich Męczenników 
II wojny światowej, do którego grona należy nasz Ojciec Założyciel, bł. Ks. Antoni Rewera, nasze 
Zgromadzenie przeżywało niecodzienną uroczystość-wprowadzenie Relikwii bł. Antoniego Rewery 
do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. W ten sposób upa-
miętniono w tym miejscu, już ponad 100 Świętych i Błogosławionych Kościoła Rzymsko-katolickiego, 
nie tylko Polaków, ale Polscy Męczennicy mają tam swoje szczególne, wyróżnione miejsce. 

W dolnym kościele Bazyliki znaj-
duje się Kaplica pamięci poświęco-
na Polakom pomordowanym przez 
Niemców za ratowanie Żydów w cza-
sie II wojny światowej. Na specjalnie 
przygotowanej ścianie umieszczono 
już tysiące nazwisk, choć wiadomo, 
że wszystkich odszukać i upamięt-
nić się nie da. W kaplicy tej, za figurą 
Maryi Niepokalanej, opatrzona na-
pisem: „Męczennicy Polscy, módlcie 
się za nami”, znajduje się także ścia-
na z relikwiarzami polskich męczen-

ników. W tym zaszczytnym miejscu, 
od 11 czerwca 2022 r. znajduje się 
także Relikwiarz (z fragmentem ta-
śmy z biretu) bł. Ojca Antoniego Re-
wery, który poniósł śmierć męczeń-
ską 80 lat temu (1 października 1942 
r.) w Dachau, a jego ciało zostało 
spopielone w obozowym kremato-
rium. Istnieje pogłoska i jest w Ar-
chiwum Zgromadzenia jedno świa-
dectwo, że zwłoki Księdza Rewery 
nie chciały spłonąć. Tego jednak do-
wieść dzisiaj nie sposób, chyba że 

jest to w zamyśle Bożej Opatrzności 
i kiedyś pogłoska okaże się prawdą. 
Dla nas rzeczą najważniejszą jest 
osoba Ojca Antoniego i Jego ducho-
wość oraz pisma, które dla pożytku 
naszego oraz wiernych badać i upo-
wszechniać trzeba. Uroczyste wpro-
wadzenie Relikwii, którego dokona-
ła Przełożona Generalna naszego 
Zgromadzenia, M. Victoria Kwiat-
kowska, miało miejsce w sobotnie 
południe, 11 czerwca o godz.12.00 
podczas Mszy św. koncelebrowanej, 

RELIKWIE OJCA ZAŁOŻYCIELA

Wprowadzenie relikwii bł. ks. Antoniego Rewery do Sanktuarium NMP  Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II w Toruniu. Fot. Arch. Zgromadzenia

Procesja z relikwiami świętych. 
Fot. Arch. Zgromadzenia
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którą sprawował Ks. Karol Oparcik 
z warszawskiego Ursynowa. Wśród 
Celebransów obecny był oczywiście 
O. Dyrektor Tadeusz Rydzyk, który 
wygłosił homilię. Ojciec Dyrektor 
przybliżył zgromadzonym rys bio-
graficzny Ojca Antoniego i podkre-

ślił jego cnoty, szczególnie wiarę, 
męstwo, umiłowanie prawdy oraz 
Ojczyzny. Kaznodzieja zachęcił też 
do modlitwy za przyczyną Błogosła-
wionego Antoniego, który pomoże 
nam żyć prawdą we współczesnym 
świecie. W tej „toruńskiej” Uroczy-

Procesja z relikwiami świętych. 
Fot. Arch. Zgromadzenia

Msza św. w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Fot. Arch. Zgromadzenia

stości wzięło udział 18 Sióstr. Opra-
wę liturgiczną przygotowały: Wika-
ria Generalna S. Urszula Kuźnia i S. 
Patrycja Mirosławska. Po Komunii 
miało miejsce zawierzenie naszego 
Zgromadzenia Najświętszej Maryi 
Pannie Niepokalanej. Aktu oddania, 
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w towarzystwie dwóch Sióstr Rad-
nych generalnych, klęcząc przed 
„papieską” Ikoną Matki Bożej Czę-
stochowskiej, dokonała Przełożona 
Generalna M. Victoria.

Po zakończonej Mszy św. miało 
miejsce nabożeństwo eucharystycz-
ne i procesja pokutna z Relikwiami 
Świętych i Błogosławionych. W od-
mawianie Różańca części bolesnej 
włączyły się też dwie nasze Sio-
stry, a szesnaście poszło w proce-
sji, niosąc Relikwie. Było to wzru-
szające i piękne nabożeństwo. Na 
czele „pochodu Świętych” niesione 
były oczywiście Relikwie naszego 
Ojca Antoniego. Siostry uczestni-
czyły jeszcze w modlitwie Koronki 
do Bożego Miłosierdzia Bożego o g. 
15.00 i nabożeństwie czerwcowym, 
a także indywidualnie nawiedzały 
Najświętszy Sakrament w Kaplicy 
adoracji. Wprowadzenie Relikwii bł. 
Antoniego Rewery do Sanktuarium 
NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 
św. Jana Pawła II w Toruniu było tzw. 
drugą stacją w ramach obchodów 
jubileuszowych upamiętniających 
80. rocznicę męczeńskiej śmierci 
naszego Ojca Założyciela. Uroczy-
stości główne będą miały miejsce w 
Sandomierzu, w kościele św. Józefa 
i jak zwykłyśmy mówić „w kościele 
Ojca Antoniego”, dnia 3 października 
2022 roku, co podczas nabożeństwa 
w Toruniu zostało już zapowiedziane. 
Dzień 12 czerwca br. zbiegł się w tym 
roku z Niedzielą Trójcy Przenajświęt-
szej i nie mogłyśmy w Brewiarzu oraz 
Liturgii wspomnieć świątecznie Mę-
czeństwa naszego Ojca Założyciela. 
Niemniej tę zbieżność poczytałyśmy 
za wspaniały dar Bożej Opatrzności… 
Od lat siedemdziesiątych bowiem, 
kiedy to (wówczas Biskup Sandomier-
ski) Sługa Boży Piotr Gołębiowski po-
zwolił Siostrom rozpocząć zbieranie 
materiałów oraz modlić się o beatyfi-
kację Założyciela, Siostry odmawiają 
każdego miesiąca (i w razie potrzeby 
częściej) Nowennę do Trójcy Przenaj-
świętszej za przyczyną bł. Antoniego 
Rewery… Nasze więc „rocznicowe” 
świętowanie w Toruniu połączyło 
ze sobą te dwie Uroczystości. W nie-
dzielę 12 czerwca byłyśmy jeszcze w 
Bazylice na Mszy św. i trzeba było 
zbierać się do powrotu, a żal było 
odjeżdżać… Wyjeżdżałyśmy jed-
nak z Torunia przepełnione radością 

oraz ogromną wdzięcznością wobec 
Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka, 
Ojca Kustosza Andrzeja Laskosza i 
wszystkich Ojców, Sióstr i świeckich 
posługujących w Sanktuarium oraz 
Domu Pielgrzyma i w Parku Pamię-
ci. Nasza wielka wdzięczność za to 
wydarzenie należy się także i przede 
wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Je-

dynemu. Niech będzie ono na chwałę 
Bożą i pożytek Zgromadzenia oraz 
ludzi, którzy zechcą się modlić za 
przyczyną naszego Błogosławionego 
Ojca Antoniego-Męczennika z Da-
chau, bł. Ks. Antoniego Rewery. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu. Amen.

s. Klara

M. Victoria z relikwiami bł. Ojca Antoniego. Fot. Arch. Zgromadzenia.
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MĘCZEŃSTWO 
BŁ. KSIĘDZA ANTONIEGO REWERY

- ŚWIĘTOWANIE ROCZNIC

Pielgrzymka Sióstr  do Dachau. Fot. Arch. Zgromadzenia

W tym roku (2022) przypa-
da 80. już rocznica męczeńskiej 
śmierci naszego Ojca Założy-
ciela, bł. ks. Antoniego Rewery, 
który zmarł 1 października 1942 
r. w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Jest jedną z milionów 
ofiar, które poniosły śmierć mę-
czeńską dla Chrystusa w obo-
zach zagłady. Śmierć może być 
zadana wprost, gdy męczennik 
umiera z ręki prześladowcy albo 
pośrednio, kiedy męczennik zo-
staje skazany na więzienie, czy 
zsyłkę, jest poniewierany, drę-
czony, głodzony, a z tego faktu 
wynika niechybność poniesienia 
śmierci.

Dzisiaj doskonale wiemy i nie trze-
ba nam tłumaczyć, jak uciążliwe i jak 
nieludzkie były warunki życia w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych. 
Szczególnie też w Oświęcimiu, a była 
to pierwsza stacja męczeństwa Ojca 
Antoniego. Podkreślić należy fakt, iż 
Ojciec Antoni był kapłanem, a niena-
wiść nazistów do duchownych katolic-
kich i wszelkich przejawów pobożności 
była przeogromna i przejawiała się 
w najrozmaitszych formach okrucień-
stwa. W przypadku Ojca (Antoniego) 
było to, oprócz wyniszczających or-
ganizm warunków obozowego życia 
i pracy ponad siły, wylanie nań przez 
kapo kilku wiader zimnej wody. To 
przyspieszyło śmierć wycieńczone-

go już, chorego i podeszłego w latach 
więźnia. Była to więc śmierć męczeń-
ska, zadana mu „z uciążliwości więzie-
nia”, co prawo kanonizacyjne określa, 
jako ex aerumnis carceris.

Nadprzyrodzona miłość Boga i bliź-
niego, gorliwość kapłańska i heroicz-
ne umiłowanie prawdy uczyniły Ojca 
Antoniego zdolnym do dania tego naj-
trudniejszego świadectwa, jakim jest 
właśnie męczeństwo. W jego przypad-
ku, jak to jest w przypadku męczenni-
ków, był to „dar szczególny dla Kościoła 
i najwyższa próba miłości” (KK 42). Dla-
tego staramy się nie zapominać o mę-
czeństwie Ojca Założyciela. Jednym 
z przejawów tej pamięci jest wspomi-
nanie modlitewne, a także, w formie 
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bardziej uroczystej, obchodzenie rocz-
nic jego aresztowania i śmierci.

Główne uroczystości rocznicowe 
80-lecia męczeństwa Ojca Założycie-
la to godziny wieczorne 3 października 
br. w kościele św. Józefa w Sandomie-
rzu. Wydarzenie to poprzedziły: „Roz-
mowy niedokończone” w TV TRWAM 
i Radiu Maryja w 80. Rocznicę aresz-
towania przez gestapo (16 marca br.) 
i wprowadzenie Relikwii bł. Antoniego 
do świątyni Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewan-
gelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu 
(11/12 czerwca br., w nawiązaniu do 
wspomnienia liturgicznego 108. Mę-
czenników II wojny światowej, w tym 
też naszego Błogosławionego). Bogate 
więc i pełne wspomnień o naszym Ojcu 
są tegoroczne obchody, a wszystko na 
chwałę Bożą i pożytek dla nas – Jego du-
chowych Córek oraz wszystkich wier-
nych.

Pragniemy, by przykład świętości 
Ojca Założyciela pociągał nas do takie-
go oddania Bogu i do takiej wierności 
prawdzie, jaką On prezentował, by nam 
pomagał trwać przy Chrystusie bez 
względu na okoliczności życia. Jest to 
też okazja do (gorliwej i) jeszcze gorliw-
szej modlitwy o rychłą kanonizację.

Pomyślałam, że przy okazji obcho-
dów 80. rocznicy „rzucę okiem” na jedne 
z pierwszych rocznic śmierci, szczegól-
nie te poprzedzające beatyfikację. Po-
zwalają one mieć przekonanie, że opinia 
świętości Ojca Antoniego zrodziła się 
jakby od razu, w momencie śmierci i nie 
zgasła, że trwała aż do potwierdzenia 
jej przez Kościół. Ograniczę się przede 
wszystkim do „naszego podwórka”, do 
Kroniki Zgromadzenia, bo tam jest (lub 
powinno być) wszystko, co Siostry za-
inicjowały, ale też co czynili inni, a dla 
nas to było ważne i pożyteczne. Będzie 
też o korzystaniu przez Siostry w różnej 
formie z kaznodziejstwa oraz z ideałów 
życia i dorobku pisarskiego Ojca Zało-
życiela.

1. Trochę o opinii świętości
Nie można myśleć o wynoszeniu 

kogoś na ołtarze, jeśli się nie ma prze-
konania, że dana osoba żyła świąto-
bliwie, czyli po prostu, że była (że jest) 
święta. Wszyscy pamiętamy uroczy-
stości pogrzebowe św. Jana Pawła i te 
ogromne plakaty „santo subito”! I już 
tego dnia, choć to był dopiero dzień 

pogrzebu, myślano bardziej o tym, że 
zmarł Święty, że trzeba to ogłosić, niż 
o tym, by modlić się o spokój Jego du-
szy. Było to spontaniczne, serdeczne, 
zupełnie pewne przekonanie wier-
nych, że „to święty” i już swego rodzaju 
„ogłoszenie” go świętym.

Nasz Ojciec Antoni zmarł w obo-
zie koncentracyjnym, a tam prawie 
wszystkie zwłoki spopielano w kre-
matoriach. Nie miał więc Ojciec An-
toni tradycyjnego pochówku ani zwy-
czajnego pogrzebu. Informacja o Jego 
śmierci dotarła do diecezji i została 
podana w Kronice diecezji sandomier-
skiej już w 1942 roku. Dopiero jednak 
w 1949 r. z inicjatywy parafian św. Jó-
zefa w Sandomierzu, ufundowano 
w tymże kościele tablicę-pomnik dla: 
„Niezapomnianego proboszcza Parafii 
św. Józefa w Sandomierzu” zamęczo-
nego w Dachau „Za wiarę i Ojczyznę”. 
Poświęcenie i odsłonięcie tablicy od-
było się w 7. rocznicę aresztowania, 
a dokładnie 20 marca 1949 r. Dopiero 
ten dzień był symbolicznym pogrze-
bem Księdza Rewery. Mszy świętej 
przewodniczył biskup sandomierski 
Jan Kanty Lorek, a homilię wygłosił bp 
Franciszek Jop.

Uroczystość ta zgromadziła licznie 
kapłanów, siostry zakonne, parafian 
oraz mieszkańców Sandomierza i oko-
lic. Mówiono, jak zapisała kronikarka (s. 
Felicja), że „chciano w ten sposób oddać 
cześć świątobliwemu kapłanowi”. Już 
za życia bowiem Księdza Rewerę nazy-
wano świętym, a on (wg zapisków s. Fe-
licji) bardzo tym się martwił i szczerze 
ubolewał. Mówił, że takie określenie 
jest dla niego swego rodzaju krzyżem 
i upokorzeniem, ale „w swoim sty-
lu” cierpliwie je znosił. W tymże roku 
(1949) w Kronice diecezjalnej ukazał 
się artykuł F. Jopa o „Księżach diecezji 
sandomierskiej zamęczonych podczas 
II wojny światowej” w tym także o ks. 
Antonim Rewerze, gdzie podkreślo-
ne zostały zasługi i cnoty męczennika 
oraz stwierdzenie, że „w jego osobie 
Diecezja straciła wspaniałego kapła-
na”. Postawa kapłańska Ojca Założy-
ciela była zbudowaniem dla znających 
Go i korzystających z Jego posługi, 
a potem wielkim wsparciem i pociechą 
dla towarzyszy więziennej i obozowej 
niedoli. Może właśnie z tego powodu, 
tuż po śmierci zaczęła krążyć legenda 
o niespłonięciu zwłok w krematorium, 
a ocalały z obozu jeden ze współto-

warzyszy obozowej niedoli napisał do 
kurii biskupiej sandomierskiej: „pro-
szę napisać o tym nowym Męczenniku 
w miesięczniku diecezjalnym i zachę-
cić do modlitwy o beatyfikację”. To 
ważna informacja, to swego rodzaju 
zwiastun opinii świętości, która zro-
dziła się w Dachau.

O świątobliwości życia Ojca Zało-
życiela było przekonane także san-
domierskie duchowieństwo. Po Jego 
aresztowaniu mówiono, że i w obozie 
znajdzie miejsce i czas, by duszpaste-
rzować, a będzie Mu brakowało tylko 
Mszy św. i brewiarza. (Ojciec w chwili 
aresztowania sięgnął po Brewiarz, by 
go zabrać ze sobą, ale gestapowiec wy-
rwał mu go z rąk i rzucił na posadzkę, 
nie pozwolił zabrać). A po otrzymaniu 
wiadomości o śmierci twierdzono, że 
„Księdzu Rewerze brakowało tylko ko-
rony męczeńskiej i takową przez mę-
czeństwo w Dachau otrzymał”. Prze-
konanie o świętości Ojca trwało także 
i przede wszystkim w Zgromadzeniu 
zakonnym, które założył. Siostry przez 
pierwsze lata po wojnie najpierw pod-
jęły starania o zatwierdzenie kano-
niczne Wspólnoty, od początku też 
pielęgnowały pamięć o swoim Założy-
cielu. W 1959 r. Zgromadzenie zostało 
zatwierdzone na prawie diecezjalnym 
i otrzymało „status habitowego”.  

Pod koniec lat 60. złagodziły się 
szykany ze strony władz państwowych 
(Urzędu ds. Wyznań) i wreszcie nad-
szedł czas na starania o wyniesienie 
na ołtarze Ojca Założyciela, bo że był 
świętym nie było wątpliwości. Ów-
czesny administrator diecezji Bp Piotr 
Gołębiowski (obecnie Sł. Boży) i wielki 
przyjaciel duchowych Córek ks. Re-
wery, odpowiadając na usilne prośby 
Sióstr, zezwolił na odmawianie „Mo-
dlitwy o beatyfikację świątobliwego 
Kapłana Antoniego Rewery” i sam uło-
żył tekst Nowenny do Trójcy Przenaj-
świętszej za przyczyną świątobliwego 
Kapłana Antoniego Rewery”. Był to rok 
1971. Myśl o procesie beatyfikacyjnym 
powoli nabierała rumieńców. W roku 
1980, gdy proboszczem parafii św. Jó-
zefa w Sandomierzu został ks. Zyg-
munt Niewadzi, modlitwa o beatyfika-
cję zaczęła mieć miejsce także w tym 
kościele. I tak na stałe do kalendarium 
weszły trzy dni w roku: 13 czerwca – 
dzień imienin ks. Rewery, 16 marca 
– rocznica aresztowania i 1 paździer-
nika – rocznica śmierci. Tę październi-
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kową często łączono z uroczystością 
św. Franciszka, czyli 4 października, 
ze względu na odpust w tym kościele 
(pofranciszkańskim) i posługę (od 1947 
r.) Córek św. Franciszka Serafickiego 
w Parafii.

W pielęgnowaniu pamięci o Księ-
dzu Rewerze, gorliwie i po pastersku 
wspomagał Proboszcza Niewadziego 
Bp Marian Zimałek (+2008). Z inicja-
tywy tegoż, w 1986 r. urządzono Izbę 
- kącik pamięci Księdza Rewery w sali 
św. Antoniego w podziemiach kościo-
ła. Zgromadzono tam wiele cennych 
pamiątek, a w 1989 r. Bp Marian do-
łączył do nich „garść ziemi z Dachau”, 
którą z tegoż obozu osobiście przy-
wiózł. (Pielgrzymka Zgromadzenia do 
Dachau zorganizowana została dopie-
ro z racji 150. rocznicy urodzin Ojca 
Założyciela i 90. rocznicy powstania 
Zgromadzenia, w maju 2016 roku). Od 
r. 2007 istnieje przy Parafii św. Józefa 
w Sandomierzu, urządzona w dawnej 
plebanii, nazwanej obecnie Domem 
Księdza Rewery, Izba pamięci Błogo-
sławionego Księdza Antoniego. Moż-
na więc mieć przekonanie, że pamięć 
o Ojcu Antonim po Jego śmierci trwała 
i trwa nieprzerwanie. Jest ona nie tylko 
wśród nas, Jego duchowych Córek, ale 
także wśród duchowieństwa i liczne-
go grona wiernych. Wiąże się ona nie 
tylko ze wspomnieniami, ale i z mo-
dlitwą do Boga za Jego przyczyną. Taki 
też jest cel kultywowania Jego pamię-
ci, by orędował za nami przed Panem, 
wypraszał nam potrzebne łaski i także, 
a może przede wszystkim, inspirował 
nas do życia prawdą i miłością. Oddał 
życie za prawdę i prawdomówność, ale 
też za bliźnich, bo z miłości do swoich 
parafian, a potem także do więźniów. 
Ani przez całe lata posługi duszpa-
sterskiej w Sandomierzu, ani potem 
w więzieniu i obozach nigdy nie chro-
nił, ani nie oszczędzał siebie, a wręcz 
przeciwnie, zawsze służył i pomagał 
innym i to ze wszystkich sił. I myślę, że 
jak o niektórych świętych, można tak-
że i naszym Ojcu Antonim powiedzieć, 
że „był człowiekiem Nieba i aniołem 
Ziemi”.

2. Wspomnienia 
wybranych rocznic

30 września 1979 r. w 37. roczni-
cę śmierci Ojca Założyciela, Mszę św. 

w kościele św. Józefa w Sandomierzu 
sprawował i homilię wygłosił Ksiądz 
Biskup Piotr Gołębiowski. Po Mszy sio-
stry „przypomniały wiernym postać 
Ojca Założyciela” i prosiły o świadec-
twa o Jego życiu i posłudze, które „po-
służą jako materiały do beatyfikacji”, 
a Ksiądz Biskup zachęcił zgromadzo-
nych do stałej modlitwy w tej intencji. 
Rok 1980. Z racji 38. rocznicy śmierci, 
w ramach obchodów X. wieków Sando-
mierza w chrześcijaństwie, 6 paździer-
nika w kościele św. Pawła w Sandomie-
rzu, gdzie „miała miejsce uroczysta 
akademia i modlono się za zmarłych 
sandomierzan, s. Serafina Bielecka 
przedstawiła historię naszego Zgro-
madzenia i ukazała świetlaną postać 
ks. prał. Antoniego Rewery”. Również 
podczas centralnych uroczystości mi-
lenijnych, w niedzielę 12 X, w homilii, 
którą wygłosił ks. kan. +Józef Krasiń-
ski „wśród wiernych Bogu, Kościołowi 
i Ewangelii sandomierzan” wyróżnił ks. 
prał. Antoniego Rewerę. Po Mszy św. 
w procesji przez Rynek Starego Miasta 
niesiono portrety wybitnych miesz-
kańców, w tym oczywiście również 
portret ks. Rewery. Uroczystej sumie 
przewodniczył wówczas bp Gołębiow-
ski. W 1981 r. 39. rocznicę męczeństwa 
Założyciela i uroczystość św. Francisz-
ka (4 października) siostry świętowały 
w kościele św. Pawła, gdzie postać Ojca 
Antoniego oraz zakonodawcy barwnie 
przedstawiły wiernym siostry nowi-
cjuszki. Modlono się o beatyfikację. 
W kolejne rocznice: 1982 – 40., 1983 – 
41. i 1984 - 42, 4 października: Siostry 

wspólnot sandomierskich udawały się 
do kościoła św. Józefa, tego umiłowa-
nego przez nie miejsca, gdzie był dusz-
pasterzem Ojciec Założyciel, a Msza 
św. sprawowana była w intencji „Sióstr 
Franciszkanek i Księdza Prałata Rewe-
ry”. Podczas świętowania Jubileuszu  
25 - lecia zatwierdzenia Zgromadze-
nia na prawie diecezjalnym, 8 grudnia 
1984 r. w kaplicy Domu generalnego 
w Sandomierzu, również było dużo 
słów i odniesień do osoby Ojca Zało-
życiela i dzieła, które zapoczątkował. 
Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył wówczas, wdzięczny za posługę 
sióstr w diecezji lubelskiej (w Domu 
rekolekcyjnym w Lublinie oraz w pa-
rafii Łopiennik) bp lubelski Bolesław 
Pylak. W ramach agapy młodzież za-
konna przygotowała specjalny spek-
takl, który w większości poświęcony 
był posłudze i cnotom Ojca Antoniego. 
Wśród zaproszonych kapłanów obecny 
był ks. prof. Henryk Misztal z Lublina, 
który jako wykładowca i uznany już 
wówczas specjalista z prawa kanoni-
zacyjnego, dopingował siostry do roz-
poczęcia starań o beatyfikację Ojca 
Założyciela. „Temat ten niemal zdomi-
nował rozmowy przy stole”. Wtedy też 
zrodziło się postanowienie, by skiero-
wać jedną z sióstr na studia z prawa 
kanonicznego i kanonizacyjnego w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, by 
mogła być w przyszłości postulatorem 
sprawy beatyfikacyjnej.

Rok 1985. Parafia św. Józefa w San-
domierzu, (19 marca 1985 r.) świętowa-
ła 50. lecie swego istnienia (z małym 

Alumni niosący w procesji obraz ks. Antoniego Rewery. Fot. Arch. Zgromadzenia
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opóźnieniem, bo erygowano ją w r. 
1934). Homilię podczas jubileuszowej 
sumy wygłosił ks. Marian Cukrowski 
z Radomia, który ku wielkiej radości 
sióstr oraz parafian, dużo miejsca po-
święcił osobie pierwszego proboszcza 
parafii, ks. Rewery. Kaznodzieja mocno 
wyakcentował gorliwość duszpaster-
ską ks. Rewery oraz heroizm w wier-
ności prawdzie, zachęcał również do 
starań o beatyfikację. W tymże roku, 
pod datą 3 października 1985 r. sio-
stra kronikarka zapisała: „dla uczcze-
nia rocznicy śmierci (43-cia) naszego 
Świątobliwego Ojca Założyciela, ks. 
kan. Ignacy Ziembicki odprawił nabo-
żeństwo i wygłosił konferencję w na-
szej kaplicy o g. 19.30”. A nazajutrz, 
cały dzień odpustowy w parafii św. 
Józefa, z inicjatywy ks. Niewadziego, 
poświęcony był Ks. prał. Antoniemu 
Rewerze. Kazania głosił ks. Zdzisław 
Kalinowski, a nowicjuszki przygoto-
wały montaż słowno-muzyczny.

13 VI 1986 r. w podziemiach ko-
ścioła św. Józefa została poświęcona 
kaplica pw. Św. Antoniego Padew-
skiego, a w niej wyodrębniono miej-
sce na kącik pamięci o Księdzu Anto-
nim Rewerze. Siostry wzięły licznie 
udział w liturgii, a nowicjuszki sło-
wem i śpiewem prezentowały postać 
Założyciela. Mszy św. o beatyfikację 
ks. Rewery przewodniczył Bp Walenty 
Wójcik, który w homilii ukazał pięk-
nie duchową sylwetkę „kandydata 
na ołtarze” oraz jego gorliwość, jako 

spowiednika oraz wielkiego społecz-
nika. Ojciec bowiem zainicjował wiele 
dzieł społeczno-religijnych i licznymi 
z nich aż do chwili swego areszto-
wania z poświęceniem kierował. Sio-
strom wówczas jednak było trochę 
smutno, bo ks. bp „ani słowem nie 
wspomniał o ks. Rewerze, jako o za-
łożycielu naszego Zgromadzenia”. 
W poniedziałek 16 marca 1987 roku 
znajdujemy zapis: „45. rocznica aresz-
towania naszego Ojca Założyciela”. 
Podczas posiłków, jak to było w zwy-
czaju, zamiast czytania duchownego, 
siostry słuchały z nagrań wspomnień 
o Ojcu Założycielu ks. bpa Piotra Go-
łębiowskiego i ks. prof. Wincente-
go Granata (obecnie też Sł. Bożego). 
„Siostry starsze słuchały tych słów ze 
wzruszeniem, a nowicjuszki z wielkim 
zainteresowaniem, bo dla tych, które 
dopiero poznają życie i działalność 
Ojca Założyciela każde słowo, każdy 
szczegół jest bardzo ważny”. W tym 
samym roku, 4 X, siostry udały się do 
kościoła św. Józefa na sumę odpusto-
wą, która była sprawowana w intencji 
beatyfikacji Ojca Założyciela. Oprawę 
liturgiczną tego nabożeństwa zlecono 
Zgromadzeniu. Wieczorem we wspól-
nocie była z tej racji okolicznościowa 
rekreacja.

10 listopada 1987 r. w Domu ge-
neralnym gościł biskup ordynariusz 
Edward Materski. Matka generalna 
Serafina Bielecka podjęła wówczas 
w rozmowie także kwestię beatyfi-

kacji Ojca Założyciela, a Ks. Bp poin-
formował, że prawdopodobnie będzie 
możliwość dołączenia męczenników 
z Dachau do procesu kanonizacyjnego 
bł. ks. biskupa Michała Kozala. W nie-
długim czasie od tej rozmowy ks. 
proboszcz Niewadzi wręczył Matce 
generalnej wydrukowaną broszurkę 
z krótkim biogramem Ojca Antoniego 
i modlitwą o rychłą beatyfikację. Ra-
dość i nadzieja na wyniesienie Ojca na 
ołtarze w sercach Sióstr wzrastała.

 19 lutego 1988 r. o g. 20.00 
w dzienniku Radia watykańskiego Sio-
stry usłyszały przemówienie bpa Ma-
riana Zimałka pt.: „Ks. prał. Antoni Re-
wera męczennik za prawdomówność”. 
Na audycję tę Siostry oczekiwały już 
od dwóch miesięcy, bo tekst został 
nagrany, gdy ks. bp był w Rzymie w XII 
1987 r. Siostry uznały ten dzień „za 
bardzo ważny w dziejach Zgromadze-
nia, bo o Ojcu Założycielu – Męczenni-
ku z Dachau, o Jego życiu w prawdzie 
ukoronowanym męczeństwem usły-
szał cały świat”. Pod koniec lutego zo-
stał wydrukowany nowy folder o Ojcu 
Założycielu, właśnie z tym tekstem 
ks. bpa Mariana i modlitwą o beatyfi-
kację. 13 czerwca 1988 r. znowu miała 
miejsce w kościele św. Józefa Msza św. 
z modlitwą o beatyfikację i program 
modlitewny przygotowany przez 
młodzież zakonną.

47. rocznica aresztowania Ojca An-
toniego, 16 marca 1989 r. wspomina-
na była uroczyście podczas Mszy św. 

Bł. ks. Antoni Rewera z bp. Lorkiem i kapitułą katedralną. Fot. Arch. Zgromadzenia



9Męczeństwo bł. ks. Antoniego Rewery

w kaplicy Domu generalnego. Homilia, 
którą wygłosił kapelan, ks. Zygmunt 
Gil jeszcze bardziej wzbudziła w ser-
cach Sióstr pragnienie, by ukazywać 
światu ewangeliczne życie Ojca Za-
łożyciela. A 13 czerwca tegoż roku, 
w dzień Patrona Ojca Antoniego, zno-
wu nabożeństwo czerwcowe i Msza 
św. „u św. Józefa” poświęcone były 
prośbie o beatyfikację Założyciela. 
I taki mały dopisek (ciekawostka), że 
„przygotowany przez Siostry montaż 
słowno-muzyczny i refleksje o życiu 
Ojca nie mógł się odbyć, bo była awa-
ria w dostarczeniu prądu”. 4 paździer-
nika 1989 r. miały miejsce w kościele 
św. Józefa kolejne uroczystości zwią-
zane z osobą Założyciela. Mszę św. 
o beatyfikację sprawował Bp Zima-
łek, po zakończeniu liturgii w uroczy-
stej procesji przeniesiono do kaplicy 
św. Antoniego w podziemie kościoła 
urnę z ziemią z Dachau. Homilia z tej 
Mszy św. zatytułowana „Powrót Księ-
dza Prałata Rewery do Sandomierza” 
została wydrukowana w Kronice die-
cezji sandomierskiej (82/11-12)1989. 
Podobnie, gdy idzie o wspominanie 
uroczyste Ojca Antoniego w dni: 16 
marca, 13 czerwca i 1 lub 4 paździer-
nika, było przez następne dwa lata, 
a wierni z parafii coraz liczniej to-
warzyszyli siostrom w modlitwach 
o beatyfikację „ich świątobliwego 
Proboszcza”. W styczniu (26 I) 1992 r. 
rozpoczął się we Włocławku proces 
kanonizacyjny bł. Michała Kozala oraz 
proces beatyfikacyjny 92. towarzyszy 
męczeństwa (potem ta liczba uległa 
zmianie i w sumie beatyfikowano 108. 
męczenników). Do grona tego, z ra-
mienia diecezji, włączony został rów-
nież ks. Antoni Rewera. Towarzyszom 
Męczeństwa bł. Michała przysługiwał 
od tego dnia tytuł „Sług Bożych”. I oto 
nasz Ojciec stał się „Sługą Bożym An-
tonim Rewerą”, a w tym określeniu, 
gdy je siostry wypowiadały „było ty-
leż radości, co i jakiegoś wielkiego na-
maszczenia”. Wicepostulatorem pro-
cesu na etapie diecezjalnym został ks. 
Zygmunt Gil (nota bene kapelan Domu 
generalnego) i rozpoczęło się docho-
dzenie diecezjalne, a gorące modli-
twy o łaskę beatyfikacji przybrały na 
sile. Spełnienie tych nadziei i modlitw 
urzeczywistniło się – jak pamiętamy - 
13 czerwca 1999 roku.

3. Osoba Ojca Antoniego, jego 
życie i działalność w pra-

cach naukowych Sióstr
Jak wyżej powiedziano, przeko-

nanie o świętości życia Księdza An-
toniego Rewery istniało od początku 
w rodzinie zakonnej, którą założył. Sio-
stry modliły się gorąco o powrót Ojca 
z obozu, mocno przeżyły wiadomość 
o śmierci, a potem wyszukiwały ludzi, 
którzy go znali, także tych, z którymi 
był w obozie, by zbierać świadectwa 
i wspomnienia, gromadziły pamiątki, 
rozczytywały rękopisy, pisma druko-
wane stawały się częstą lekturą, a nie-
które siostry (studentki) sięgnęły po te 
treści pisząc prace magisterskie i dy-
plomowe.

Na zakończenie moich refleksji po-
stanowiłam je tutaj przywołać w po-
rządku chronologicznym. (Ograniczę 
się tylko do prac magisterskich, o kwe-
rendę wszystkich artykułów autorstwa 
Sióstr, które drukiem ukazały się jesz-
cze się nie pokusiłam, a poza tym opra-
cowanie niniejsze jest już i tak zbyt 
długie! Jednak jak mówią „wszystko 
jeszcze przed nami”).

I tak: pierwszą autorką i bohater-
ką, (tak bohaterką, było to bowiem 
nie lada wyzwanie, gdyż nasze zasoby 
archiwalne nie były jeszcze skatalogo-
wane i podjęcie się napisana naukowej 
biografii Ojca Założyciela wymagało 
dużo trudu, samozaparcia i poświęce-
nia, ale udało się to w sposób wręcz 

doskonały) jest S. Maria Ewelina Ula-
ska. Jej praca magisterska pt. „Ks. An-
toni Rewera (1869-1942). Założyciel 
Zgromadzenia Córek św. Franciszka 
Serafickiego” została napisana na Wy-
dziale Teologicznym z Historii Kościoła 
pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Bole-
sława Kumora w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim w 1988 roku. Wielu 
profesorów i studentów podziwiało 
tę biografię, wielu też w swoich bada-
niach z niej skorzystało. 

Pionierka przetarła szlaki i potem 
powstały kolejne. Po opracowaniu bio-
grafii, gdy płynęły w niebo modlitwy 
o beatyfikację, a ówczesna przełożona 
generalna M. Serafina Bielecka, idąc 
za sugestią władzy kościelnej, wyszu-
kiwała ludzi znających Księdza Rewe-
rę i skrzętnie gromadziła świadectwa 
- wspomnienia o Ojcu Antonim, na 
seminarium z prawa kanonizacyjne-
go „pociła się” pisząca te słowa. Tak 
więc powstała kolejna praca magi-
stersko-licencjacka: „Wymogi prawne 
wszczęcia postępowania beatyfika-
cyjnego Księdza Antoniego Rewery 
(1869-1942) autorstwa S. Haliny Kla-
ry Radczak, napisana na seminarium 
z prawa kanonizacyjnego Wydziału 
Prawa Kanonicznego i Świeckiego pod 
kierunkiem Ks. prof. dra hab. Henryka 
Misztala w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w 1992 roku. W tymże roku, 
26 stycznia, rozpoczęto proces beaty-
fikacyjny Męczenników II wojny świa-
towej i (wówczas w gronie 112) znalazł 
się zgłoszony przez Diecezję sando-

Bł. ks. Antoni Rewera z Tercjarkami. Fot. Arch. Zgromadzenia.
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mierską, Ks. Prał. Antoni Rewera. To 
świadczy po pierwsze, że opinia świę-
tości Ojca Antoniego nie była kwestio-
nowana, ale też – i to po drugie – fakt 
ten stał się chwilowo przyczyną zmar-
twienia studentki V roku prawa… Skoro 
już proces ruszył, to co z tą pracą? Wy-
mogi prawne wszczęcia procesu! Nie-
mniej wspaniały i biegły w sprawach 
kanonizacyjnych ksiądz promotor nie 
tylko autorkę uspokoił, ale zapewnił, 
że przeprowadzone badania i wnioski 
będą bardzo pomocne promotoro-
wi procesu i tak się faktycznie stało. 
Promotorem sprawy beatyfikacyjnej 
w diecezji został ks. prał. Zygmunt Gil, 
a notariuszem aktuariuszem s. Kla-
ra Radczak. Niezbadane są drogi Boże 
i choć często w danym momencie tego 
nie rozumiemy, to z czasem się przeko-
nujemy, że „wszystko jest po coś”.

Kolejna praca magisterska, powsta-
ła także w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, ale w Filii KUL w Stalowej 
Woli, została napisana w roku 1996 
przez S. Urszulę Kuźnię (obecnie to 
jest nasza Siostra Wikaria Generalna) 
na Wydziale Nauk Społecznych z teo-
rii wychowania pod kierunkiem Ks. 
dra Mariana Nowaka, a jej tytuł brzmi: 
„Koncepcja wychowania na podstawie 
katechetycznej i duszpasterskiej dzia-
łalności ks. Antoniego Rewery (1869-
1942)”. W tym samym roku, 1996, pra-
cę magisterską napisała S. Wioletta 
Noemi Okła. Praca ta, nosząca tytuł: 
„Posłannictwo apostolskie Zgroma-
dzenia Córek św. Franciszka Serafickie-
go w świetle pism ks. A. Rewery i do-
kumentów Zgromadzenia”, powstała 
w Warszawie w Akademii Teologii Ka-
tolickiej w Wydziale Teologicznym na 
seminarium z katechetyki pod kierun-
kiem Ks. dra Kazimierza Misiaszka.

Następna „magisterka” z eklezjolo-
gii pt. „Miłość błogosławionego księ-
dza Antoniego Rewery do Kościoła” 
została napisana w 2003 r. na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie przez S. Agnieszkę Józefę Rogacz 
pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Jó-
zefa Krasińskiego (+2022). Trzeba tu 
podkreślić, że promotor pracy, kapłan 
diecezji sandomierskiej bardzo dobrze 
znał Ojca Antoniego, sam wiele o Nim 
publikował i to on określił naszego 
Założyciela mianem: „Sandomierski 
Maksymilian”. Zachęcał też alumnów 
i swoich studentów do podejmowania 

prac z dorobku pisarskiego ks. Rewery. 
Taka praca powstała Ks. Rafała Kułagi, 
o czym poniżej.

Kolejną Siostrą, która pokusiła się 
o pisanie pracy na podstawie pism Ojca 
Założyciela była s. Wiesława Błaże-
jewska. I tak, w roku 2004 w Katedrze 
Teologii Moralnej Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego pod kierunkiem 
ojca prof. dra hab. Andrzeja Derdziuka, 
powstała ciekawa praca pt. „Problema-
tyka teologiczno-moralna w pismach 
i nauczaniu bł. Ks. Antoniego Rewery”.

W roku 2013, w Uniwersytecie Jana 
Pawła II w Krakowie na Wydziale Teo-
logicznym w Instytucie Teologicznym 
im. bł. Wincentego Kadłubka w Sando-
mierzu na seminarium z teologii biblij-
nej pod kierunkiem ks. dra hab. Romana 
Bogusława Sieronia, badanie pism Ojca 
Antoniego przeprowadziła s. Marzena 
Wągrodzka (obecnie radna i ekonomka 
generalna Zgromadzenia). Tytuł pracy: 
„Elementy biblijne w pismach bł. Ks. 
Antoniego Rewery skierowanych do 
Sióstr Zgromadzenia Córek św. Fran-
ciszka Serafickiego”. Warto tu przy-
pomnieć i podkreślić, że Ojciec Antoni 
„żył” Pismem świętym. Jego kazania, 
artykuły i wszelkie wystąpienia są prze-
bogate w cytaty zarówno ze Starego jak 
i Nowego Testamentu. To dla nas pięk-
ny przykład i duże wyzwanie, a praca 
s. Marzeny bardzo interesująca. Prace 
powyższe dotyczą wprost osoby Ojca 
Antoniego i świadectw innych o nim lub 
Jego dorobku pisarskiego i kaznodziej-
skiego. 

Oprócz tych, powstało jeszcze kilka 
prac o Zgromadzeniu: historia, ducho-
wość, życie zakonne i formacja, które 
z natury rzeczy także zawierają wiele 
informacji o życiu i działalności oraz 
charyzmacie założycielskim bł. Anto-
niego Rewery. Te także tu przywołam, 
wyliczając je chronologicznie. Pierwszą 
z nich, w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim w 1997 roku, z teologii ducho-
wości katolickiej, napisała s. Jadwiga 
Daniela Chwałek. Jest to obszerna pra-
ca pt. „Franciszkański rys duchowości 
Zgromadzenia Córek św. Franciszka Se-
rafickiego w świetle dokumentów Ko-
ścioła o życiu zakonnym od Soboru Wa-
tykańskiego II”. Promotorem był ks. dr 
Marek Chmielewski. Ksiądz promotor 
zżymał się, że tak „opasłej” magisterki 
jeszcze nie promował. Z tego powstała 
książka o charyzmacie naszego Zgro-
madzenia. Druga z tych prac nosi tytuł: 

„Kult pasyjno - maryjny w Zgromadze-
niu Córek Świętego Franciszka Serafic-
kiego”, a napisała ją s. Maria Bonawen-
tura Oleksiejuk na seminarium z historii 
Kościoła pod kierunkiem ówczesnego 
rektora Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego ks. prof. dra hab. Stanisława 
Wilka. Był to rok 2001.

W roku 2003, także w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, s. Katarzy-
na Kwiatkowska, w swojej pracy magi-
sterskiej pt. „Zgromadzenie Córek św. 
Franciszka Serafickiego w latach 1959 
– 1999” przedstawiła historię Zgroma-
dzenia od erekcji Zgromadzenia na pra-
wie diecezjalnym do zatwierdzenia na 
prawie papieskim. Promotorem tej pra-
cy był także ks. prof. dr hab. Stanisław 
Wilk. Autorka tejże pracy, to obecnie 
nasza Matka Przełożona Generalna Vic-
toria. Jest to kopalnia wiedzy o historii 
naszego Zgromadzenia z czasów, gdy 
byt prawny wspólnoty został już okre-
ślony.

Wcześniejsze zaś dzieje Zgromadze-
nia można znaleźć w biografii Ojca An-
toniego autorstwa siostry Ulaskiej, czy 
wymogach prawnych wszczęcia proce-
su beatyfikacyjnego Ojca Założyciela 
Siostry Radczak, ale przede wszystkim 
w kolejnej pracy magisterskiej, którą 
napisała s. Katarzyna Wróbel (imię za-
konne Jadwiga) pt. „Trzeci Zakon św. 
Franciszka Serafickiego w Sandomierzu 
w latach 1918 – 1939”. Praca powstała 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
także pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Stanisława Wilka w roku 2004.

W roku 2006, także w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, nasza Matka 
Victoria w ramach studiów podyplo-
mowych napisała pracę pt. „Formacja 
nowicjacka w Zgromadzeniu Córek św. 
Franciszka Serafickiego”, gdzie również 
ma swoje miejsce osoba Ojca Antonie-
go i jego charyzmat założycielski. Pro-
motorem pracy był ks. dr hab. Jarosław 
Popławski. 

Być może nie jest to jakiś nadzwy-
czajny dorobek naukowy i nie chodziło 
mi o chwalenie się (lub innych). Ważne, 
myślę, że spuścizna literacka i kazno-
dziejska naszego Ojca cieszyła się i na-
dal cieszy się zainteresowaniem Sióstr 
również w tym wymiarze. Bo to, że czy-
tamy Jego teksty, medytujemy je i sta-
ramy się wg nich prowadzić życie za-
konne, to z natury rzeczy normalne. To 
przecież teksty–testament zostawiony 
nam przez Ojca, ale sięganie po nie do 
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pracy naukowej, to już jest coś więcej, 
coś jak lektura nadobowiązkowa. Mate-
riałów, szczególnie kazań, które Ojciec 
zawsze pisał, i poruszanych tematów 
jest mnogość i są zadziwiająco aktual-
ne, czyli bardzo pasują do naszych cza-
sów. Siostry, ale i inni studenci mogą się 
więc pokusić o pisanie prac z dorobku 
naszego bł. Ojca Antoniego.

O tych „innych studentach” nie 
wiem zbyt dużo, ale Ks. Rafał Kułaga 
(obecnie Ksiądz Rektor WSD w San-
domierzu), jako alumn seminarium, 
w roku 1996, napisał pracę magisterską 
zatytułowaną „Teologiczno-duszpa-
sterskie akcenty sakramentologiczne 
w pismach Sługi Bożego Księdza Anto-
niego Rewery”. Praca powstała na se-
minarium z teologii dogmatycznej pod 
kierunkiem wykładającego w Sando-
mierskim Seminarium Duchownym Ks. 
dra hab. Józefa Krasińskiego, profesora 
Akademii Teologii Katolickiej. Obrona 
pracy odbyła się w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. 

Natomiast, w roku 2002, na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, pod kierunkiem ks. prof. dra hab. 
Stanisława Urbańskiego powstała roz-
prawa doktorska ks. Marka Tatara pt. 
„Świętość chrześcijanina w pismach bł. 
Antoniego Rewery”. Wydana została 
również w formie książkowej.

Zdaniem Ojca Antoniego, który 
usilnie zachęcał do „szerzenia piórem 
myśli katolickiej”, każdy autor katolicki 
„za pomocą swego dzieła z czytelni-
ków czyni ludzi, przypominając im ich 
wzniosłe pochodzenie i przeznaczenie, 
podając rady jak należy szukać Boga 
w człowieku, a człowieka w Bogu, jak 
odradzać się i doskonalić na dzieci Boże. 
On także uczy ich nieustannie życia 
szlachetnego, pełnego poświęcenia 
dla Prawdy Bożej, dla zjednoczenia dla 
niej swych braci, swojej ojczyzny, całej 
ludzkości, iżby wszyscy tą Prawdą żyjąc 
stali się mądrymi mądrością prawdziwą, 
umiejącą pogodzić wiarę z rozumem, 
objawienie z nauką, a wszelkie wyna-
lazki i odkrycia naukowe uważać za 
drabinę, po której wstępuje się do Boga 
– Najwyższej Mądrości”.

Niech zatem przykład, słowa i mo-
dlitwy Błogosławionego Antoniego 
oraz wspominanie rocznic jego mę-
czeństwa prowadzą nas wszystkich 
właśnie tam - do Boga.

s. Klara
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„Mieszkajcie we Mnie, a ja w 
was. Jako latorośl nie może przy-
nieść owocu sama z siebie, jeśli 
nie będzie trwać w winnym krze-
wie; także ani wy, jeżeli we Mnie 
mieszkać nie będziecie” (Jan XV). 

W obecnym roku, Bracia w Chrystu-
sie, upływa 237 lat od chwili, w której 
krzywa szabla tatarska, jak nóż rzeź-
niczy zwierzęta, mordowała i rąbała w 
tutejszym mieście tysiące naszych bra-
ci; powodowana żądzą łupu, a co waż-
niejsza żądzą mordu wiernych Chrystu-
sowych wyznawców, sług Zbawiciela 
świata, naznaczonych znakiem krzyża 
świętego. W obecnym nadto roku przy-
pada 602. rocznica od chwili jak Na-
miestnik Jezusa Chrystusa papież Boni-
facy VIII, na prośbę Alberta i Bodzanty 
kanoników sandomierskich, którzy się 
osobiście do Rzymu udali, uroczy-
stość Męczenników Sando-
mierskich odpustami 
ubogacił. Dzięki 
temu sze-

rzyła się cześć ku Świętym Męczen-
nikom tak, że ich święto obchodzone 
przez trzy dni, nazywano „wielkim od-
pustem”, na który tłumnie lud dążył. Bo

też nasi rodacy mieli do kogo śpie-
szyć do Sandomierza. Jeżeli bowiem 
wstawiennictwo Mojżesza za ludem 
izraelskim zdołało przebłagać gniew 
Boży i ten lud zachować od zagłady, 
to o ileż bardziej wstawiennictwo tylu 
Świętych Męczenników potrafi prze-
jednać zagniewanego na lud swój 
Pana Zastępów? Jeżeli dalej Pan Bóg 
przez wzgląd na zasługi Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba błogosławił 
ich potomkom i nazwał ich lu-
dem wybranym, narodem 
świętym, (wśród 
którego ob-

jawił cuda swej mądrości, sprawiedli-
wości, litości i dobroci) któremu był 
królem i Panem, Mocą i obroną, wśród 
którego założył swą siedzibę w świą-
tyni Jerozolimskiej i z którego miał dać 
światu Odkupiciela, to czegóż pytam 
was, kochani bracia, nie uczyni dla ludu 

chrześcijańskiego przez 
wzgląd na zasługi tysięcy 

tutejszych Męczenni-
ków, tych urodzajnych 

latorośli, przesadzo-
nych do boskiej 

winnicy, których 
krew uświęco-

na męczeń-
stwem dla 

Chrystusa 
Pana, da-

KAZANIE 
NA UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW SANDOMIERSKICH 
(W KATEDRZE DN. 9 CZERWCA 1897 ROKU)

Nauczanie bł. ks. Antoniego Rewery
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leko wymowniej woła do Boga z ziemi 
sandomierskiej, niż krew Abla, za swą 
żyjącą wówczas i w czasach następnych 
bracią polską? A zatem słusznie w tej 
oto świątyni rzesze z różnych stron kra-
ju przybyłe, rozmodlone, wznosiły swe 
ręce ku Ojcu Niebieskiemu za pośred-
nictwem Rodaków, męczeńską uwień-
czonych koroną, bo tu wielorakie od 
Niego łaski odbierały. 

Dopóki u Świętych Męczenników 
szukano wsparcia i pomocy, dopóty ła-
ska Boża była z nami, od czasu zaś zo-
bojętnienia naszych ojców względem 
tych Rycerzy Pańskich, odwróciło się od 
nas łaskawe oblicze Boże i popadliśmy 
w różne nieszczęścia. Dowodem zaś 
tego zobojętnienia było coraz mniej li-
czebne pielgrzymowanie do tutejszego 
grodu, w którym oni ponieśli męczeń-

stwo i wskutek tego zniesienia trzech 
dniowej uroczystości i ograniczenia 

jej do dnia jednego. Bracia ko-
chani, nie 

zaniedbujmy czci naszych Męczenni-
ków i do nich się z ufnością uciekajmy, 
a Bóg zmiłuje się nad nami. Chcąc zaś 
skutecznie pobudzić do szukania za ich 
wstawiennictwem ratunku u Najwyż-
szego Zbawcy i Jego Najukochańszej 
Matki, przedstawię wam co to jest mę-
czeństwo za wiarę świętą, jak wielkim 
jest ono u Boga i w Kościele i wreszcie, 
jak mamy naśladować świętych naszych 
męczenników, abyśmy na ich przyczynę 
zasłużyli. O Jezu utajony w Najświęt-
szym Sakramencie pobłogosław mi tym 
świętym przedsięwzięciu przez modły 
Królowej Męczenników, do których i 
ja się wraz ze słuchaczami przyłączam 
mówiąc pobożnie: Zdrowaś Maryjo.

Męczeństwo za wiarę świętą jest to 
śmiałe i ochotne wycierpienie różnych 
katuszy cielesnych, więzienia i wygna-
nia, a nawet śmierci samej za wyznanie 
przed ludźmi Boga prawdziwego lub 

zaświadczenie o prawdziwości religii 
wyznawanej, a to stosownie do owych 
słów Zbawiciela: „Wszelki, który mnie 
wyzna przed ludźmi, wyznam go Ja też 
przed Ojcem moim, który jest w niebie-
siech. A który by się mnie zaparł przed 
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed Ojcem 
moim, który jest w niebiesiech”(Mt 
X,32-33). „A nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, 
ale raczej bójcie się tego, który duszę i 
ciało może zatracić do piekła”(J X,28), a 
także dla naśladowania przykładu Pana 
Jezusa, który postawiony przed arcyka-
płanem i doktorami Zakonu na pytanie 
Kajfasza: „Poprzysięgam cię przez Boga 
żywego, abyś nam powiedział jeśliś Ty 
jest Chrystus Syn Boży, rzekł: tyś po-
wiedział tj. tak, jestem Synem Bożym”, 
chociaż wiedział, że po tej Jego odpo-
wiedzi nastąpi wyrok śmierci. Rzeczy-
wiście, dzięki temu wyznaniu swego 
boskiego synostwa, a zarazem Mesjań-
stwa, poniósł okrutną i haniebną mękę 

krzyżową, która wyjednała 

Nauczanie bł. ks. Antoniego Rewery
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światu odkupienie z niewoli szatańskiej 
i otworzyła ludziom bramy Królestwa 
niebieskiego.

To też tak samo śmiało i ochotnie 
wyznawali Chrystusa i szli na męczeń-
stwo Apostołowie i ich następcy. I dla 
zaświadczenia, że Jezus Chrystus jest 
Bogiem prawdziwym, który stał się 
człowiekiem dla naszego zbawienia, w 
pierwszych wiekach Kościoła niezliczo-
na liczba wiernych przelała krew w róż-
nych częściach ówczesnego świata, tak 
iż obliczają ich do miliona. W później-
szych również czasach, kiedy nastąpiły 
rozmaite herezje i odszczepieństwa, 
podobnież wielka liczba męczenników 
w obronie prawdziwości religii i jed-
ności Kościoła Świętego poniosła swe 
życie Bogu w ofierze. To się działo we 
wszystkich wiekach i dzieje się po dzień 
dzisiejszy, gdyż pod morderczym na-
rzędziem Azjaty, Afrykanina czy Au-
stralijczyka giną częstokroć bohaterscy 
misjonarze i wierni przez nich dla wiary 
świętej zjednani. Ginie również wiele 
ofiar z rąk piekielnych wrogów Kościo-
ła Świętego masonów, którzy wzniecają 
prześladowania przeciwko katolikom 
w różnych krajach europejskich i ame-
rykańskich. A tak wiara święta Krwią 
Przenajdroższą Jezusa zaszczepiona, 
krwią też męczeńską się rozszerza. Stąd 
słusznie wielki obrońca wiary Tertu-
lian wyrzekł te pamiętne słowa: „krew 
męczenników jest nasieniem chrześci-
jan”. Albowiem bohaterstwo świętych 
wyznawców wobec mąk i katuszy naj-
okropniejszych przekonywało i przeko-
nuje patrzących pogan lub heretyków o 
prawdziwości Boga, którego oni czcili 
lub prawdziwości wiary, którą oni wy-
znawali.

Zawsze więc Kościół święty kato-
licki będzie ubarwiony purpurą mę-
czeńską swoich dziatek, gdyż nigdy nie 
zabraknie nieprzyjaciół imienia Bożego 
i prześladowców wiary objawionej. Ta-
kimi właśnie męczennikami wiary są i 
dziś uroczystujący Święci Męczennicy 
Sandomierscy, ponieważ niewierny Ta-
tarzyn, pełen nienawiści ku wyznaw-
com Chrystusa, pomordował ich nie-
miłosiernie, tak iż krew strumieniami 
z miasta płynęła do Wisły. Pomiędzy 
nimi są kapłani świeccy i zakonni, i lu-
dzie wszelkiego stanu, wieku i położe-
nia, ale wszyscy oni z ochotą i męstwem 
podali swoje głowy na męczeństwo, bo 
wiara ożywiona miłością nauczyła ich 
wzgardzić życiem doczesnym dla ży-

wota wiecznego. A 
ponieważ pomię-
dzy nimi byli ludzie 
wszelkiego stanu 
i wieku, przeto dla 
nas wszystkich są 
oni wzorem i przy-
kładem do naśla-
dowania.

Szatan myślał, 
że ręką tatarską 
zada im cios i że 
ich zgubi tymcza-
sem został przez 
nich pokonanym i 
pohańbionym, bo 
mieszkali w Chry-
stusie, a Chrystus 
w nich, jako winne 
latorośle w win-
nym krzewie i dla-
tego z palmami 
zwycięstwa weszli 
do przybytków nie-
biańskich, a woń 
ich świętości roze-
szła się po całym 
kraju, pociągając 
naród do wiernej 
służby Bożej i go-
towości do poświę-
cenia wszystkiego 
dla Boga, dla zba-
wienia duszy. Im 
bez wątpienia na-
ród nasz zawdzię-
czał wielu świętych i bohaterów, którzy 
z pieśnią „Boga Rodzica Dziewica” sta-
wali jako szaniec obrony chrześcijań-
stwa przeciwko zapędom tatarskim i 
tureckim. Z czego wynika, że i myśmy 
winni stać mężnie przy świętej wierze 
naszej i być gotowymi wszystko stracić 
niż się jej sprzeniewierzyć.

Jak zaś męczeństwo wielkie jest u 
Boga i w Kościele, to możemy się prze-
konać z Pisma Świętego i ze czci jaką 
ich Kościół otacza. Pismo Boże mó-
wiąc o próbach jakim Pan Bóg poddaje 
ludzi sprawiedliwych, a takimi są wła-
śnie męczennicy, tak się o nich wyra-
ża: „I choć przed ludźmi męki cierpieli 
nadzieja ich pełna jest nieśmiertelno-
ści… Jako złota w piecu próbował ich i 
jako ofiarę całopalną przyjął je, a cza-
su swego będzie miał wzgląd na nie”. 
To porównanie męczenników do złota 
jest słuszne i wielkie ich znaczenie po-
kazuje. Złoto bowiem najpierw w ogniu 
od nieczystości bywa oczyszczane, tak 

samo mocą męczeństwa grzechy całko-
wicie bywają odpuszczone. Jak bowiem 
chrzest z wody wszystko omywa tak i 
chrzest krwi. Po wtóre jak bardziej złoto 
daje się rozciągać i pod uderzeniami się 
rozszerza, i staje się jaśniejsze, tak ła-
ska Boża pomnaża się, wzrasta wskutek 
cierpliwości męczenników przy znosze-
niu męczarni. (Patrzcie złoto jest koloru 
czerwonego i innym kruszcom nadaje 
kolor i ozdobę, tak samo męczennicy w 
większym stopniu niż wszyscy święci 
są zabarwieni, ponieważ w niebie mają 
z sobą znaki męczeństwa, mianowicie 
aureolę.) Po czwarte, jak złoto pomię-
dzy innymi kruszcami jest najdroższym, 
tak samo męczennicy ceną swej miło-
ści pokazali się nad innych świętych, 
gdy za wiarę Chrystusową wydali się na 
śmierć. Stąd Psalmista powiada: „Droga 
przed obliczem Pańskim, śmierć świę-
tych Jego”. Gdyż o ile dusza bardziej jest 
rozpalona miłością, o tyle przed obli-
czem Bożym jest droższą, jak mówi św. 

 Ks. Antoni Rewera w kaplicy więziennej.
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Bernard.
Słusznym jest także przyrówna-

nie męczenników do ofiary całopalnej 
przez Boga przyjętej. Istotnie bowiem 
męczennicy byli ofiarą. Ofiary w Starym 
Zakonie były czworakie mianowicie: ze 
zwierząt, jak z cielców i owiec, z płynów, 
jak z wina i oliwy, z suchych rzeczy, jak 
kadzidła, mąki itp., z ptaków, jak z syno-
garlic i gołębi. Otóż jakoby tym wszyst-
kim męczennicy byli ofiarą Pańską, po-
nieważ ciała swoje, swoją krew, kości i 
życie dla Boga wydali na męczarnie. Te 
zaś męczarnie były wielorakie […].

Wiele innych było także tortur i na-
rzędzi katuszy, jakie tylko okrucieństwo 
ludzkie wymyśleć zdolne. Wszystko to 
właściwie diabeł wynajdywał, chcąc 
przez swych siepaczy zniszczyć kró-
lestwo Chrystusowe na ziemi, nie do-
puścić wzrostu Kościoła i zbawienia 
rodzaju ludzkiego w wierze chrześcijań-
skiej. Jednak chociaż miewał potężnych 
wykonawców swej sztuki piekielnej nic 
uczynić nie zdołał.

Męczennicy bowiem pomni, jakem 
to wyżej powiedział, na słowa Zbawi-
ciela: „Nie bójcie się tych, którzy ciało 
zabijają…”, na nagrodę, która ich cze-
kała za wyznanie Go przed katami i na 
najboleśniejszą mękę Jezusową, którą 
wśród prześladowań rozmyślali, nie 
ugięli się wsparci łaską Bożą. Zapaleni 
miłością Bożą dowiedli przeto praw-
dziwości owych słów Pawła Świętego: 
„Wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia”, a także i tych: „Któż tedy 
nas odłączy od miłości Chrystuso-
wej? Utrapienie? Czy ucisk? Czy głód? 
Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? 
Czy prześladowanie? Czy miecz? To 
wszystko przezwyciężymy dla Tego, 
który nas umiłował. Albowiem pewien 
jestem, iż ani śmierć, ani żywot, ani 
aniołowie, ani książęta, ani mocarstwa, 
ani teraźniejsze rzeczy, ani przyszłe, 
(…) ani wysokość, ani głębokość, ani in-
sze stworzenie, nie będzie zaś mogło 
odłączyć od miłości Bożej, która jest w 
Chrystusie Jezusie Panu naszym”.

Kiedy zaś męczennicy dali dowód 
tak bohaterskiej miłości, przeto nic 
dziwnego, że Kościół święty starannie 
zapisywał ich imiona, w wybranych 
umyślnie grobach ich ciała grzebał, ich 
relikwie szanował, a na ich szczątkach 
śmiertelnych wznosił ołtarze i ofiarę 
Mszy świętej sprawował. Po ustaniu 
zaś prześladowań na ich cześć kapli-
ce i świątynie wznosił. Taką dawniej 

okazywał im cześć taką i dziś ich ota-
cza, w każdym ołtarzu umieszczając 
ich relikwie, których gdy zabraknie, 
na tym ołtarzu zabraniając Niekrwa-
wej Ofiary dopełniać. Najlepszym zaś 
dowodem jak Kościół jako Matka czci 
swe bohaterskie dziatki, mamy we 
czci oddawanej naszym męczennikom 
Wojciechowi, Stanisławowi i świętym 
Męczennikom grodu tutejszego, któ-
rych już od sześciu wieków uwielbia.

To zaś wszystko czyż nas nie po-
winno, bracia kochani, skutecznie po-
budzić do ich naśladowania? Lecz nie 
myślcie, abym od was w imieniu Pana 
Jezusa, który nas pierwszy umiłował, 
domagał się ponoszenia dlań takich 
katuszy, jakie męczennicy ponosili. O! 
nie, łaska męczeństwa nie każdemu 
jest daną, ten tylko ponosi męczeń-
stwo na ciele i na duszy, komu Zbawi-
ciel takowe ofiaruje, wszyscy jednak 
obowiązek mamy naśladować męczen-
ników, a to naśladowanie polega na 
męczeństwie duchowym. Ale jakżeż, 
powiecie, może człowiek ponosić mę-
czeństwo duchowe?

Oto tak, jak nas nauczył Boski 
Mistrz Jezus Chrystus: „Jeśli kto chce 
iść za Mną, niech się sam siebie zaprze 
i weźmie krzyż swój i naśladuje Mnie”. 
Tego każdy człowiek może i musi przy 
pomocy łaski Bożej dokazać, jeżeli 
chce wejść do nieba, do którego tylko 
droga Chrystusowa tj. droga krzyżo-
wa, droga bolesna prowadzi. Człowiek 
zaś samego siebie zapiera się i krzyż 
za Chrystusem Panem nosi kiedy się 
wypiera swojego rozumu poddając 
go pod kierownictwo wiary świętej, 
przez Chrystusa objawionej, a przez 
Kościół katolicki do wierzenia podanej. 
Swej woli, podporządkowując ją pod 
wolę Bożą w przykazaniach boskich i 
kościelnych wyrażoną, swego serca, 
miłując to jedynie, co Bóg karze miło-
wać, a nienawidzić to, co Bóg rozkazuje 
mieć w nienawiści, a mianowicie miło-
wać Boga nade wszystko, a bliźniego, 
jak siebie samego, przyjaciół w Bogu, 
a nieprzyjaciół dla Boga. Nienawidzić 
zaś szatana i świata i wszystkie ich 
sprawy w oczach Bożych złe, obrzydli-
we, grzeszne, a także ciało z powodu 
jego złych skłonności, które są prze-
ciwne zakonowi duszy. (…) Szatana 
mamy nienawidzić i wszystkich spraw 
jego, bośmy się do tego zobowiązali na 
chrzcie świętym i świat tj. złych ludzi, 
których on używa do tego, aby jak naj-

więcej dusz gubić, te zaś które chcą i 
usiłują trwać przy Bogu, aby za ich po-
średnictwem dręczyć i męczyć, i tak do 
odstępstwa doprowadzić.

Błogosławiony, stokroć błogosła-
wiony ten, kto wszelkie te sztuki sza-
tańskie i ludzi przewrotnych pokona 
trwając, z zaparciem się siebie, mężnie 
przy sztandarze krzyża tak, jak przy 
nim trwali święci wszystkich czasów 
męczennicy. Błogosławiony po stokroć 
ten, kto służy Panu Jezusowi.

Z miłości serdecznej i tej miłości 
dowody na każdym kroku daje przez 
gorliwe spełnianie obowiązków jako 
chrześcijanina – katolika, jako obywa-
tela, ojca rodziny, przyjaciela, męża, 
dziecięcia, pana, sługi itd. Kto tak 
jest usposobionym, że wolałby raczej 
umrzeć, niż Boga obrazić, kto pomi-
mo największych utrapień Panu Bogu 
niezachwianie ufa, kto się trzyma 
wiernie Matki Kościoła Świętego, kto 
jej broni słowem i czynem chociażby 
go to jak najwięcej kosztowało ofiar, 
kto stara się drugich po manowcach 
grzechu chodzących – do Kościoła, do 
Boga sprowadzić, chociażby z tego po-
wodu nie wiem jakie miały go spotkać 
nieprzyjemności, kto sam słowem i 
czynem pokazuje, że jest chrześcija-
ninem – katolikiem i nigdy się swych 
przekonań katolickich ani wprost, ani 
ubocznie nie wypiera, dając śmiało i 
ochotnie świadectwo prawdzie, cho-
ciażby cały świat miał go wskutek tego 
wyszydzić, wyśmiać, okrzyknąć, jako 
zacofańca, nieuka, prostaka, głupca... 
Kto tak czyni, niezawodnie mieszka w 
Chrystusie, a On w nim… Ten siła owo-
cu przynosi, ten trwa w Chrystusie, a 
słowa Chrystusa w nim i dlatego cze-
gokolwiek zechce prosić, stanie się mu 
a mianowicie, że wytrwa, aż do końca 
i wieniec sprawiedliwości otrzyma, tak 
jak go otrzymali wszyscy Żołnierze 
Pańscy i nasi Męczennicy, których dziś 
pamiątkę czcimy.

Bracia kochani, zaklinam was, jeże-
li wam drogi Bóg, drogi Kościół, droga 
dusza i zbawienie wiekuiste naśladujcie 
świętych Męczenników Sadoka, jego 
Towarzyszy i tych, którzy w tej świątyni 
(w katedrze) krew za wiarę obficie prze-
lali, abyście jako owocodajne latorośle 
dostali się tam, gdzie jest nasz winny 
krzew - Chrystus, któremu wraz z Bo-
giem Ojcem i Duchem Świętym, niech 
będzie wszelka cześć i chwała przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Nauczanie bł. ks. Antoniego Rewery
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Wszechmogący, wieczny Boże, któryś błogosławionego Antoniego, kapłana i mę-
czennika, obdarzył umiłowaniem ewangelicznej doskonałości i męstwem w cierpie-
niu, spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem mogli żyć na co dzień w świetle 
prawdy i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Izba Pamięci bł. Antoniego Rewery. 
Fot. s. Wiesława 

Okładka: Dachau - miejsce po barakach. 
Fot. Arch. Zgromadzenia


