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Jeśli coś jest tajemnicą, to wymaga bardziej zamy-
ślenia i kontemplacji niż próby rozszyfrowania.  
Jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej do kategorii tajemnicy również należy. I to nie 
tylko ze względu na cudowny wizerunek Maryi, ale 
też na pozostawiane tam wota. W tym roku zapadły 
mi w pamięci różańce. Od tych trącących kiczem, 
maszynowo wykonanych koralików, które rozerwać 
jest niezmiernie łatwo, przez te podarowane przez 
królów, aż po zrobione przez więźniów Auschwitz 
różańce z chleba odjętego od ust… Które są cen-
niejsze? Bez wątpienia te, które były używane. Bez 
szumu, w ciszy, często z towarzyszącymi nam zmę-
czeniem, bólem i obawami przesuwamy kolejne pa-
ciorki, próbując nie tyle narzekać na zło, co koszto-
wać, jak dobry jest Bóg. Różaniec jest przecież jak 
kieszonkowa Ewangelia rozszerzająca serce.

W sercańskim nowicjacie od wielu lat istnieje tra-
dycja wykonywania różańców. Nie są to zwyczajne 
paciorki, lecz specjalnie uprawiane rośliny, których 
nasiona są tak twarde, że mogą służyć za prawie nie-
zniszczalne paciorki. Ich sprzedaż wspiera forma-
cję najmłodszego pokolenia sercanów. Wspomina 
o tym, a także o własnym doświadczeniu modlitwy 
różańcowej ks. Łukasz Grzejda SCJ, socjusz stop-
nickiego nowicjatu.

Kontemplacja ewangelicznych tajemnic daje też siłę 
siostrom dominikankom Matki Bożej Różańcowej, 
opiekującym się ludźmi, których świat już daw-
no spisał na straty. Opowiada o tym s. Magdalena  
Marzec OP.

Tym, którzy obawiają się starości, polecam artykuł 
Anety Pisarczyk, która zna receptę na owocną jesień 
życia. Zachęcam też do zajrzenia do działu „W zdro-
wym ciele…”, by odkryć, co jest prawdą, a co mi-
tem wśród opinii o cukrzycy.          

 ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego

temat z okładki
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  Ziarenko, drut, różaniec 

	 	 ks.	Łukasz	Grzejda	SCJ

Franciszek
 6  Różańcowy oręż

żyć jak święci
 8  Kobieta z Bingen 
  ks.	Adam	Pastorczyk	SCJ

rozmowa „Wstań”

10  
 Z różańcem na peryferie 

  rozmowa	z	s.	Magdaleną	Marzec

13  
 „Gang” – ale różańcowy! 

  rozmowa	z	Magdaleną	Buczek

w zdrowym ciele…

16  Gorzkie życie cukrzyka 
  lek.	med.	Barbara	Kij

18  Prawdy i mity o cukrzycy 
  lek.	med.	Monika	Cieplińska-Gostek

… zdrowy duch

20  Odnajdując nową siłę 
  Aneta	Pisarczyk

22  Rozpali twoje serce 
  Jerzy	R.	Kwartowy

Duchowy Patronat Misyjny

24  Kraj 80 języków 
  rozmowa	z	ks.	Wiesławem	Święchem	SCJ

(od pn. do pt. w godz. 8.00-15.30)

ks. Józef Lach SCJ
MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH
Format: 110 x 180 mm, s. 344, oprawa miękka

Po kilkuletniej przerwie ukazuje się kolej-
ny tom opowiadań sercańskiego prozaika 
ks. Józefa Lacha. Tom zawiera dziesięć 
opowiadań: Mimo drzwi zamkniętych, 
Narodziny matki, Powabne twarze zła, 
„Bo Pan przyrzekł”, Rekolekcje, Do domu 
Ojca, Droga ku prawdzie, Bojowaniem jest 
żywot człowieka, Gość wigilijny, Wigilia.

ZADZWOŃ I ZAMÓW!

12 290 52 98 
ZADZWOŃ I ZAMÓW!

12 290 52 98 

Z A P R A S Z A M Y  D O  K S I Ę GA R N I  I N T E R N E T O W E J :

WYDAWNICTWO 
KSIĘŻY 
SERCANÓW

Ksiądz Józef Lach, sercanin, urodzony 
w 1956 roku, duszpasterz, prozaik. Do 
tej pory ukazało się kilka tomów jego 
opowiadań: Meandry łaski (1997), 
Jonasz (2000), Boskie horyzonty 
(2002), Bojowaniem jest żywot czło-
wieka (2003), Znak Wszechmocnego 
(2008). W 2011 roku ukazała się jego 
pierwsza powieść Czas orędowników.

ks. Józef Lach SCJ

Mimo
drzwi zamkniętych

wybór opowiadań

 ks. Józef Lach S
C
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WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW 

2600
zł*

Odwiedź  n a s n a f a c e b O O k u:  https://www.facebook.com/WydawnictwoKsiezySercanowDehon

3500
zł*

W książce ks. Cameli, znany duszpasterz 
z archidiecezji Chicago, maluje portret 
diabła – groźnego przeciwnika Boga 
i człowieka, który działa w cichy i dys-
kretny sposób. Odsłania taktykę diabła: 
oszustwa, dzielenia, odwracania uwagi 
i zniechęcania, w indywidualnym życiu 
człowieka, a także w życiu społecznym.

Louis J. Cameli
DIABEŁ, JAKIEGO NIE ZNACIE
Format: 125 x 195 mm, s. 268, oprawa miękka

WYMIENIONE POZYCJE MOŻNA 
RÓWNIEŻ ZAMÓWIĆ:

LISTOWNIE: 
Wydawnictwo DEHON 

ul. Saska 2  
30-715 Kraków

PRZEZ INTERNET:

sprzedaz@wydawnictwo.net.pl 
www.wydawnictwo.net.pl

*Do ceny książek doliczamy koszt wysyłki. 

 www.wydawnictwo.net.pl

wydawnictwo         poleca

Historia niewiarygodnej podróży z otchłani 
nienawiści do Chrystusa, mocne świadectwo 
działania Boga pośród nas i dowód na 
nieskończoność Jego łaski, która sprawia, że 
każdy może zwrócić się ku Chrystusowi i Jego 
Kościołowi. 

Redaktor „Gościa Niedzielnego” opowiada 
o doświadczeniu Boga w swoim życiu. 
Wszechmocnego, który przychodzi przez słabość, 
kruchość, kryzys. Boga, którego spotkanie jest 
możliwe wtedy, gdy zgodzimy się na własną 
bezradność i niemoc, zachowując dziecięcą ufność 
w Jego nieskończoną moc. 

Poruszająca, prawdziwa opowieść  
o losach chłopca-anioła, w sposób szczególny 
obdarzonego łaską Boga. Jego krótkie, 
zakończone w wieku 6 lat, życie, choć 
naznaczone chorobą i cierpieniem, było 
niezwykłym darem dla wszystkich, którzy się 
z nim spotykali. 

Książka przedstawia trzy dary, których 
praktykowanie nakazuje swoim uczniom 
Jezus: głoszenie Słowa, uzdrawianie chorych, 
uwalnianie z mocy Złego. Opisuje, na czym 
one polegają, co jest konieczne, aby nimi 
posługiwać, i daje wiele cennych praktycznych 
wskazówek. 

Zamawiaj telefonicznie: 12 413 19 21 w. 103,  
mailowo: handel@boskieksiazki.pl lub na:

nr konta:
51 1240 2294 1111 0000 3723 3754

37,90
zł 32,20

zł 19,90
zł 16,90

zł 14,90
zł 12,70

zł 19,90
zł 16,90
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Z  ks.  Wiesławem  Święchem,  sercani-
nem  pracującym  w  Finlandii,  rozmawia  
ks.  Piotr  Chmielecki  SCJ  z  Sekretariatu 
Misji Zagranicznych.

Czy  to  prawda,  że  Finowie  są  smutnym  
narodem?

Ze swojego już prawie 30-letniego do-
świadczenia pracy tam nie powiedziałbym, że 
Finowie są smutni, oni są po prostu inni. Na 
pewno wpływają na to uwarunkowania klima-
tyczne, socjalne czy społeczne. Nawet geogra-
fia ma duże znaczenie, bo Finlandia jest kra-
jem większym od Polski, ale zamieszkałym 
tylko przez 5,5 miliona mieszkańców, sku-
pionych głównie na południu kraju. Finowie 
nie są wylewni, lecz dużo bardziej powściąg- 
liwi niż Polacy czy mieszkańcy Południa. Ich 
otwarcie na drugiego człowieka to jednak 
kwestia czasu. Przyjaźń z nimi wygląda do-
kładnie tak samo jak w innych krajach Europy.

Czytałem  kiedyś  o  pewnym  afrykańskim 
narodzie,  w  którego  słowniku  nie  ma 
„owcy”  czy  „baranka”.  Wypasa  się  tam 
świnie,  dlatego  też  w  Ewangelii  baranka 

Kraj 80 języków
zastąpiła  świnia  –  „oto  Świnia  Boża”… 
Czy do mentalności  fińskiej  trzeba  jakoś 
szczególnie „dostosowywać” Ewangelię?

Nie ma takiej potrzeby. Finlandia na-
leży do krajów, które nazywamy Zachodem. 
Oczywiście, jeżeli mówimy o samym języku, 
to fiński bardzo różni się od języków krajów 
skandynawskich (języki germańskie), bo nale-
ży do rodziny języków ugrofińskich. Chrześci-
jaństwo dotarło do Finlandii w 1155 roku dzię-
ki bp. Henrykowi, który przybył ze Szwecji.

Dlaczego  Finlandię  nazywamy  krajem 
misyjnym?

Musimy dokonać pewnego rozróżnienia. 
Misję pierwotną, czyli do tych, którzy nie sły-
szeli o Chrystusie, nazywamy ad gentes. Fin-
landia jest krajem chrześcijańskim. Pamiętam, 
że w latach 50., 60. i 70. stawiano to pytanie. 
Do Kościoła luterańskiego należy w tej chwili 
83% ludności. Jeszcze 15 lat temu ponad 90% 
populacji było luteranami. Trudno w takiej 
sytuacji mówić o misji ad gentes. Możemy mó-
wić o misji w Finlandii, bo katolicy stanowią 
tam niewielką grupę (0,2% populacji) miesz-
kającą w dużym rozproszeniu. Przede wszyst-
kim posługujemy mieszkającym tam kato-
likom. Konwersje (przejście na katolicyzm) 
dokonują się, kiedy ktoś sam się do nas zgła-
sza i przechodzi odpowiednie przygotowanie.

Czy  często  miał  Ksiądz  do  czynienia 
z konwersją na katolicyzm? Jak wygląda 
przygotowanie osoby, która pragnie wstą-
pić do Kościoła katolickiego?

Prawie każda parafia prowadzi tzw. kurs 
informacyjny, który trwa cały rok. Zaczyna się 
on zazwyczaj pod koniec sierpnia, kiedy koń-
czą się wakacje szkolne. Zadaniem kursu jest 
zapoznanie z nauką, liturgią i życiem Kościoła 

katolickiego. Kurs jest oczywiście bezpłatny 
i otwarty. W zeszłym roku w Helsinkach było 
tak dużo chętnych do wzięcia udziału w kur-
sie, że nie mieścili się w sali parafialnej. Było 
około 60 osób, na nasze warunki to jest bar-
dzo dużo (śmiech). Ludzie przychodzą, bo chcą 
poznać Kościół katolicki. My też nie przyj-
mujemy do wspólnoty ludzi z ulicy. Był taki 
czas, kiedy luteranie wprowadzili kapłaństwo 
kobiet i wtedy przychodzili do nas ludzie, 
którzy chcieli „zapisać się” do nas, bo ta de-
cyzja ich Kościoła im nie odpowiadała. Na ta-
kie konwersje się nie zgadzamy. Przynajmniej 
rok trzeba w takim przygotowaniu uczestni-
czyć. Po spotkaniach wspólnych prowadzo-
ne są też rozmowy indywidualne z osobami, 
które chcą wstąpić do Kościoła katolickiego. 
Każda historia człowieka, który przychodzi 
do nas, jest inna, często niezwykła… Cie-
kawostką jest to, że nasz obecny biskup  
– ks. Teemu Sippo SCJ to konwertyta, któ-
ry przeszedł na katolicyzm w liceum.  

Kościół  katolicki  w  Finlandii  może  po-
chwalić  się  sporym  wzrostem  liczby 
wiernych,  a  szczególnie  kiedy  przeli-
czymy  to  na  procenty,  to  będzie  pewnie 
w  czołówce  światowej.  Jak  to  możliwe?

To prawda, że tamtejszy Kościół katolicki 
rośnie, tylko musimy zdać sobie sprawę, o ja-
kich ilościach mówimy, bo to nie są miliony… 

Warto sobie uświadomić, że cała Finlandia to 
diecezja Helsinki. Obecnie mamy „zapisa-
nych” 12 tysięcy wiernych. Praktycznie poło-
wa z nich to obcokrajowcy. W latach 80. Fin-
landia przyjęła 1000 uchodźców z Wietnamu, 
a spośród nich połowa to katolicy. W ostat-
nich latach trwania praktycznie ciągłej woj-
ny w Iraku przyjechało stamtąd sporo chrze-
ścijan, a wielu z nich to Chaldejczycy. Inne 
znaczne grupy to Filipińczycy, hiszpańsko-
języczni i Birmańczycy. Oczywiście znacząca 
grupa katolików to Polacy, którzy przyjeżdża-
ją do Finlandii głównie ze względu na pracę.

Ilu  językami  należałoby  się  posługiwać, 
żeby do każdego katolika w Finlandii mó-
wić w jego ojczystym języku?

W Turku, gdzie pracuję, należało opano-
wać 60 języków, a w Helsinkach, gdzie pra-
cowałem przed laty, ta liczba wzrasta nawet 
do 80. Tak jak jednak mówiłem, my pracu-
jemy dla fińskiej wspólnoty katolików, więc 
liturgia, kazania, katecheza itd. są po fińsku, 
a częściowo po szwedzku, który jest drugim 
językiem urzędowym w Finlandii. Nie ma 
u nas czegoś takiego jak „misja polska”, któ-
re możemy spotkać w Niemczech czy Wiel-
kiej Brytanii. W języku fińskim są „główne” 
Msze św. w niedzielę. Natomiast niedziel-
na Msza św. wieczorna w naszych parafiach 
jest celebrowana w języku angielskim. 
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Papieskie Intencje Misyjne na październik

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym 
wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię 

całemu światu.
!!

Msza Święta w intencji członków Duchowego Patronatu Misyjnego zostanie odprawiona 

19 października oraz 16 listopada 2014 roku.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Duchowego Patronatu Misyjnego!
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tyczne, socjalne czy społeczne. Nawet geogra-
fia ma duże znaczenie, bo Finlandia jest kra-
jem większym od Polski, ale zamieszkałym 
tylko przez 5,5 miliona mieszkańców, sku-
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liwi niż Polacy czy mieszkańcy Południa. Ich 
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narodzie,  w  którego  słowniku  nie  ma 
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Nie ma takiej potrzeby. Finlandia na-
leży do krajów, które nazywamy Zachodem. 
Oczywiście, jeżeli mówimy o samym języku, 
to fiński bardzo różni się od języków krajów 
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ży do rodziny języków ugrofińskich. Chrześci-
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ki bp. Henrykowi, który przybył ze Szwecji.
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Musimy dokonać pewnego rozróżnienia. 
Misję pierwotną, czyli do tych, którzy nie sły-
szeli o Chrystusie, nazywamy ad gentes. Fin-
landia jest krajem chrześcijańskim. Pamiętam, 
że w latach 50., 60. i 70. stawiano to pytanie. 
Do Kościoła luterańskiego należy w tej chwili 
83% ludności. Jeszcze 15 lat temu ponad 90% 
populacji było luteranami. Trudno w takiej 
sytuacji mówić o misji ad gentes. Możemy mó-
wić o misji w Finlandii, bo katolicy stanowią 
tam niewielką grupę (0,2% populacji) miesz-
kającą w dużym rozproszeniu. Przede wszyst-
kim posługujemy mieszkającym tam kato-
likom. Konwersje (przejście na katolicyzm) 
dokonują się, kiedy ktoś sam się do nas zgła-
sza i przechodzi odpowiednie przygotowanie.

Czy  często  miał  Ksiądz  do  czynienia 
z konwersją na katolicyzm? Jak wygląda 
przygotowanie osoby, która pragnie wstą-
pić do Kościoła katolickiego?

Prawie każda parafia prowadzi tzw. kurs 
informacyjny, który trwa cały rok. Zaczyna się 
on zazwyczaj pod koniec sierpnia, kiedy koń-
czą się wakacje szkolne. Zadaniem kursu jest 
zapoznanie z nauką, liturgią i życiem Kościoła 

katolickiego. Kurs jest oczywiście bezpłatny 
i otwarty. W zeszłym roku w Helsinkach było 
tak dużo chętnych do wzięcia udziału w kur-
sie, że nie mieścili się w sali parafialnej. Było 
około 60 osób, na nasze warunki to jest bar-
dzo dużo (śmiech). Ludzie przychodzą, bo chcą 
poznać Kościół katolicki. My też nie przyj-
mujemy do wspólnoty ludzi z ulicy. Był taki 
czas, kiedy luteranie wprowadzili kapłaństwo 
kobiet i wtedy przychodzili do nas ludzie, 
którzy chcieli „zapisać się” do nas, bo ta de-
cyzja ich Kościoła im nie odpowiadała. Na ta-
kie konwersje się nie zgadzamy. Przynajmniej 
rok trzeba w takim przygotowaniu uczestni-
czyć. Po spotkaniach wspólnych prowadzo-
ne są też rozmowy indywidualne z osobami, 
które chcą wstąpić do Kościoła katolickiego. 
Każda historia człowieka, który przychodzi 
do nas, jest inna, często niezwykła… Cie-
kawostką jest to, że nasz obecny biskup  
– ks. Teemu Sippo SCJ to konwertyta, któ-
ry przeszedł na katolicyzm w liceum.  

Kościół  katolicki  w  Finlandii  może  po-
chwalić  się  sporym  wzrostem  liczby 
wiernych,  a  szczególnie  kiedy  przeli-
czymy  to  na  procenty,  to  będzie  pewnie 
w  czołówce  światowej.  Jak  to  możliwe?

To prawda, że tamtejszy Kościół katolicki 
rośnie, tylko musimy zdać sobie sprawę, o ja-
kich ilościach mówimy, bo to nie są miliony… 

Warto sobie uświadomić, że cała Finlandia to 
diecezja Helsinki. Obecnie mamy „zapisa-
nych” 12 tysięcy wiernych. Praktycznie poło-
wa z nich to obcokrajowcy. W latach 80. Fin-
landia przyjęła 1000 uchodźców z Wietnamu, 
a spośród nich połowa to katolicy. W ostat-
nich latach trwania praktycznie ciągłej woj-
ny w Iraku przyjechało stamtąd sporo chrze-
ścijan, a wielu z nich to Chaldejczycy. Inne 
znaczne grupy to Filipińczycy, hiszpańsko-
języczni i Birmańczycy. Oczywiście znacząca 
grupa katolików to Polacy, którzy przyjeżdża-
ją do Finlandii głównie ze względu na pracę.

Ilu  językami  należałoby  się  posługiwać, 
żeby do każdego katolika w Finlandii mó-
wić w jego ojczystym języku?

W Turku, gdzie pracuję, należało opano-
wać 60 języków, a w Helsinkach, gdzie pra-
cowałem przed laty, ta liczba wzrasta nawet 
do 80. Tak jak jednak mówiłem, my pracu-
jemy dla fińskiej wspólnoty katolików, więc 
liturgia, kazania, katecheza itd. są po fińsku, 
a częściowo po szwedzku, który jest drugim 
językiem urzędowym w Finlandii. Nie ma 
u nas czegoś takiego jak „misja polska”, któ-
re możemy spotkać w Niemczech czy Wiel-
kiej Brytanii. W języku fińskim są „główne” 
Msze św. w niedzielę. Natomiast niedziel-
na Msza św. wieczorna w naszych parafiach 
jest celebrowana w języku angielskim. 
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Papieskie Intencje Misyjne na październik

Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym 
wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię 

całemu światu.
!!

Msza Święta w intencji członków Duchowego Patronatu Misyjnego zostanie odprawiona 

19 października oraz 16 listopada 2014 roku.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Duchowego Patronatu Misyjnego!
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http://wstan.net
http://wydawnictwo.net.pl/1046/WSTAN-pazdziernik-listopad-2014.html



