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Jak odnaleźć pokój serca? Wewnętrzną harmonię, 
która będzie nie tyle złożeniem broni, co akcep-
tacją tego, kim jestem, co mogę, a czego już nie. 
„Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich po-
czytano za nieszczęście (…), a oni trwają w poko-
ju” (Mdr 3,2-3). Bo to, czego najbardziej pragniemy, 
to nie zemsta i nazbyt dumne: „A widzisz, miałem 
rację”, „A nie mówiłem?!”. Potrzebujemy pokoju 
i harmonii, które są możliwe tylko dzięki prawdzie. 
Ta zaś, gdy nawet boli, śmiertelna być nie musi. 
I nie będzie, jeśli towarzyszyć jej będzie miłość.

Wcale nie jesteśmy tak daleko od Piłata i jego 
wątpliwości: „A cóż to jest prawda”… Dziś staje 
się ona na tyle niezrozumiała, że szukamy jej za-
mienników. Zatem czasem stawiamy w jej miejsce 
szczerość. No bo jakby inaczej: „Patrz, jaki szczery, 
pewnie ma rację…”. Nasza polska rzeczywistość aż 
kapie od tych, którzy wyciągając na światło dzien-
ne najbardziej intymne historie swojego i cudze-
go życia, pomylili szczerość z prawdą. Prawdziwy 
bowiem jest Bóg. I to bez względu na to, czy Go 
uznaję, czy nie. On taki jest, i już. Zawsze aktu-
alne będzie zatem pytanie: W czym się przeglą-
dam? W lustrze często ponurych ludzkich historii? 
W swoim niedocenionym życiu? A może w Bogu 
i w Jego nieracjonalnej miłości?

Ten numer „Wstań” również jest lustrem, w któ-
rym możesz zobaczyć siebie. W rodzinnej radości 
Moniki i Jacka Kaniewskich, w chorobie Anny 
Janickiej, która na stronach „Wstań” już gościła. 
Możesz przejrzeć się w serdeczności bł. Edmunda 
Bojanowskiego i dobroci sióstr służebniczek dębic-
kich. Wcale nie po to, by puścić wodze zazdrości, 
ale docenić to, co masz, i… odnaleźć pokój serca. 

 ks. Radosław Warenda SCJ
 z-ca redaktora naczelnego

temat z okładki
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  Rodzina –   

  i jest bezpiecznie!
  Monika i Jacek Kaniewscy

Franciszek
 6  Rodzino, żyj radością wiary!

żyć jak święci
 8  Serdecznie dobry człowiek
  ks. Adam Pastorczyk SCJ

rozmowa „Wstań”

10  
 Ochronić wartości

  rozmowa z s. Barbarą Szeligą

13  
 Byłem samotny, a odwiedziłyście Mnie…

  rozmowa z Teresą Godek i Zofią Igielską 

w zdrowym ciele…

16  Tabletki na uspokojenie
  lek. med. Katarzyna Dąbek

18  Nerwica – o co chodzi?
  lek. med. Katarzyna Dąbek

… zdrowy duch

20  Mamo, pozwól mi dorosnąć
  Aneta Pisarczyk

22  Kłopoty i inne błogosławieństwa
  Anna Janicka

Duchowy Patronat Misyjny

24  Paszport do Indonezji
  ks. Józef Kurkowski SCJ
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Duchowy Patronat Misyjny

 ks. Józef Kurkowski SCJ
   Dżakarta, Indonezja

Pierwszych misjonarzy narodowości 
holenderskiej o. Leon Jan Dehon wy-
słał na Sumatrę w 1923 roku. Nato-
miast 1967 rok pozostanie na zawsze 
datą szczególną w dziejach Prowincji 
Polskiej, a dla historii naszych misji bę-
dzie to wręcz data określająca początek 
prawdziwego zaangażowania polskich 
sercanów w misyjną działalność zgroma-
dzenia. Dla przypomnienia, zwłaszcza 
młodszym pokoleniom: przyczyną nie-
obecności Polaków na misjach przez tak 
długi okres po II wojnie światowej nie 
była niechęć do tego rodzaju pracy, lecz 
polityka niemal całkowitego zamknięcia 
granic i ścisłej kontroli wszelkiej dzia-
łalności kościelnej, jaką prowadziła rzą-
dząca wówczas partia komunistyczna. 

Wyprawa życia
Piętrzące się pod koniec lat 60. coraz 

większe trudności ekonomiczne skłoniły rzą-
dzących do szukania takich elementów polity-
ki, które pomogłyby rozładować napięcia spo-

Paszport 
do Indonezji

łeczne i wpłynąć uspokajająco na rozgoryczone 
społeczeństwo. Jednym z tych elementów było 
złagodzenie polityki paszportowej, czyli inny-
mi słowy – stworzenie pewnych możliwości 
wyjazdu z kraju. Sytuację tę skwapliwie wy-
korzystali ówcześni przełożeni prowincji i po 
uprzednich uzgodnieniach z zarządem gene-
ralnym zgromadzenia, władzami Prowincji 
Holenderskiej i przedstawicielami ambasa-
dy indonezyjskiej w Warszawie zdecydowali 
o wysłaniu grupy naszych zakonników właśnie 
do Indonezji.

Przewidziano pewien okres na aklimaty-
zację oraz naukę języka, zainwestowano duże, 
jak na ówczesne możliwości, zasoby finansowe 
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w wyposażenie osobiste oraz opłacenie podró-
ży naszych misjonarzy i, polecając całe przed-
sięwzięcie Bożej opiece i ludzkiej życzliwości, 
w 1967 roku wysłano pierwszą grupę księży 
misjonarzy. Rok później wyjechała druga gru-
pa. I tak od 1967 roku do dziś do Indonezji wy-
jechało w sumie 16 księży.

43 lata na misjach

również sercańskie, przyniosły piękne owoce 
w postaci rodzimych powołań. Ponieważ mam 
już prawie 70 lat, powierzono mi troskę dusz-
pasterską o chorych, cierpiących i starszych. 
Staram się jak najczęściej ich odwiedzać, aby 
modlić się z nimi i za nich, udzielać sakramen-
tów: Eucharystii, namaszczenia chorych, po-
kuty. Nie zawsze przychodzi mi to z łatwością, 
ale próbuję spełniać tę posługę jako służbę dla 
tych, w których jest obecne oblicze cierpiącego 
Chrystusa. To daje mi radość i zadowolenie.

Księża sercanie prowadzą w Dżakarcie 
trzy parafie. Mamy też grupę rekolekcyjną 
księży oraz Szkołę pw. św. Antoniego, obej-
mującą cały proces kształcenia od szkoły pod-
stawowej aż po liceum. Zgromadzenie księ-
ży sercanów szybko się tutaj rozwija. Jest nas 
obecnie 136 księży i braci (w tym czterech Po-
laków i czterech Holendrów). Mamy aż 62 kan-
dydatów przygotowujących się do posługi ka-
płańskiej. Co wydaje się bardzo interesujące, 
mamy już sercańskich misjonarzy Indonezyj-
czyków na Filipinach, Tajwanie i Madagaska-
rze oraz w Wietnamie i USA. Jak widać, potra-
fimy się też dzielić bogactwem powołań, jakim 
Pan Bóg obdarzył Prowincję Indonezyjską.

Bardzo dziękuję czytelnikom „Wstań” za 
zainteresowanie misjami i modlitwę! Serdecz-
nie pozdrawiam i obiecuję pamięć w modli-
twach.       

43 lata na misjach

Ja wyjechałem z kolejną grupą misjo-
narzy i pracuję w Indonezji już prawie… 
43 lata. Ostatnie sześć lat posługuję w stolicy 
Dżakarcie na wyspie Jawa. Moja obecna pa-
rafia nosi wezwanie św. Barnaby i zamieszku-
je ją 8500 wiernych. Jest obsługiwana przez 
czterech kapłanów, w tym trzech Indonezyj-
czyków, co świadczy o tym, że misje, w tym 
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Papieskie Intencje Misyjne na czerwiec

Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie 
poprzez świadectwo wiary ludzi wierzących.!!

Msza Święta w intencji członków Duchowego Patronatu Misyjnego zostanie odprawiona 

15 czerwca oraz 20 lipca 2014 roku.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło
Duchowego Patronatu Misyjnego!
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http://wydawnictwo.net.pl/1020/WSTAN-czerwiec-lipiec-2014.html



