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WydaWnictWo Księży sercanóW poleca

książki wydane z okazji 250. rocznicy 
ustanowienia święta serca jezusowego

800
zł* 2400

zł*

Książka jest praktycznym przewodnikiem po nabożeństwie do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Odpowiada również na pytanie: W jaki sposób możemy 
w chorobie i cierpieniu oddawać cześć Jezusowemu Sercu? Znajdziemy w niej 
wiele przydatnych modlitw, takich jak: godzinki, litania, koronka, akty  
wynagrodzenia i poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa.

ks. Leszek Poleszak SCJ
Odnaleźć miłOść BOga w Sercu JezuSa

Książka zawiera modlitwy adresowane do Najświętszego Serca Jezusowego. 
Zostały one podzielone na siedem części: modlitwy litanijne, nowenny  
i godzinki, koronki, akty poświęcenia, akty wynagrodzenia, modlitwy  

świętych, inne modlitwy. Mogą być one pomocne w osobistym  
i wspólnotowym praktykowaniu nabożeństwa do Bożego Serca.

100 mOdlitw  
dO Serca JezuSOwegO

zadzwOń i zamów!  12 290 52 98 ul. Saska 2  
30-715 Kraków

Wydawnictwo 
DEHON

e-mail: sprzedaz@wydawnictwo.net.pl 
www.wydawnictwo.net.pl

www.wydawnictwo.net.pl

*Do ceny książek doliczamy koszt wysyłki. 

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

Istotnym przejawem kultu Serca Pana Jezusa jest poświęcenie i oddanie się 
temu Sercu. Zawarte w książce rozważania pomogą nam zrozumieć sens 
aktu poświęcenia się Bożemu Sercu. Na przykładzie wielu świętych autor 
pokazuje, jak nim żyć i dzięki niemu osiągnąć zbawienie.

ks. Józef gaweł ScJ
tOBie OddaJę Się i pOświęcam

Autor książki w prosty i przejrzysty sposób przybliża dzisiejszemu  
czytelnikowi 12 obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Krok po kroku wchodzi w bogactwa Bożego Serca  
i odkrywa Jego miłość do każdego człowieka.

o. Joaozinho SCJ
12 OBietnic naJświętSzegO Serca pana JezuSa

2000
zł* 500

zł*
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na dobry początek
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Zbyt często zadajemy pytania o to, skąd bierze się 
zło oraz dlaczego tyle jest nieszczęść i cierpienia, 
których sens niełatwo odnaleźć. Nie chodzi o to,  
aby takich pytań nie stawiać, lecz aby zadbać 
o zdrową proporcję. Trzeba również pytać, dlacze-
go istnieje dobro. Kto jest autorem pokładów dobra 
w człowieku? I co zrobić, by drzemiące dobro roz-
budzić do poziomu Ewangelii? Ta nadal jest Dobrą 
Nowiną, choć i z tego czasami próbują ją okraść.

Trzeba pielęgnować chwile, gdy zza kurtyny lęku 
wysuwa się światło miłości. Tak też jest i w tych 
dniach, świętujemy bowiem 250. rocznicę usta-
nowienia święta Najświętszego Serca Jezusowego 
przez papieża Klemensa XIII. To właśnie Kościół 
w Polsce prosił Stolicę Apostolską o to święto. Czy 
dziś stać nas, wierzących, na to samo? Na świętowa-
nie prawdziwej miłości bardziej niż lęku czy euro-
pejskich dramatów?

Boża miłość potrafi wyciągnąć z największych ta-
rapatów. Doświadczył tego Artur Ceroński, który 
w wieku 17 lat zabił człowieka. Dla ilu z nas byłby 
przegrany na całe życie? Ilu z nas zażądałoby jego 
śmierci? Bóg przemówił do niego przez… Ewange-
lię św. Jana. Bóg był zawsze przekonany do niego. 
On od tamtej chwili w celi już też. Ludzie do jego 
nawrócenia przekonywali się 7 lat. Dziś jest pasto-
rem niekatolickiej wspólnoty kościelnej.

Artykuł Anety Pisarczyk pomaga otwierać drzwi 
tym, którym trudne przeżycia z dzieciństwa nie po-
zwalają kochać w pełni. Polecam refleksję ks. Józefa 
Lacha SCJ o duchowości seniora. Przecież nie moż-
na modlić się tak samo przez całe życie.        

 ks. Radosław Warenda SCJ
z-ca redaktora naczelnego

temat z okładki
 

4
  Miłość Boga nie do wiary! 

  ks. Grzegorz Siedlarz SCJ

Franciszek
 6  Piękno z miłości

żyć jak święci
 8  Pokochać nierządnicę 
  kl. Dariusz Trzebuniak SCJ

rozmowa „Wstań”

10  
 Ze śmierci do życia 

  rozmowa z Arturem Cerońskim

13  
 Pod boliwijskim niebem 

  rozmowa z Joanną Śliwińską

w zdrowym ciele…

16  Cud niecud? 
  lek. med. Katarzyna Dąbek

18  Wiesz, co jesz? 
  lek. med. Monika Cieplińska-Gostek

… zdrowy duch

20  Walcząc o normalność 
  Aneta Pisarczyk

22  Modlitwa seniora 
  ks. Józef Lach SCJ

Duchowy Patronat Misyjny

24  Nowe życie za 6 kg 
  ks. Piotr Chmielecki SCJ
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Sześć kilogramów – tyle waży radość i po-
czucie bezpieczeństwa filipińskich rodzin, 
dla których powstają domy w Wiosce 
Matki Bożej Miłosierdzia. Zanim jednak 
pojawiły się pierwsze fundamenty, a wraz 
z nimi nadzieja na normalne życie, tysiące 
Filipińczyków musiało zmierzyć się z po-
tężnym tajfunem. Wielu z nich tę walkę 
przegrało. Ci, którzy przetrwali, zamiesz-
kali pod namiotami w prowizorycznych 
obozowiskach – bez dostępu do prądu, 
bieżącej wody i podstawowych wygód.

Strugi siekącego deszczu, wzmagane 
przez bardzo silny wiatr, zaskoczyły miesz-
kańców wyspy Mindanao w nocy z 16 na 
17 grudnia 2011 roku. Rwące lawiny błotne 
pochłonęły ponad 1200 ofiar śmiertelnych, 
zniszczyły niemal 52 000 domów i pozbawi-
ły schronienia prawie 9000 rodzin. Władze 
oficjalnie współczuły, dostrzegając ogrom 
tragedii, ale nie pośpieszyły z konkretnym 
wsparciem. Inicjatywę przejęli misjonarze,  
m.in. sercanie, którzy wraz z innymi zgroma-
dzeniami księży i sióstr katolickich oraz miej-
scowymi parafiami rozpoczęli budowę wioski. 
Docelowo ma w niej powstać 600 domów.

Z wizytą u mieszkańców wioski
Chociaż to Azja, w wybudowanych do-

mach panuje staropolska gościnność. Fili-
pińczycy chętnie zapraszają do środka, witają 
życzliwym uśmiechem. Domy, jak na lokalne 
standardy, mają świetne warunki! W 28 m2  
może spokojnie pomieścić się ośmioosobo-
wa rodzina. Jest osobny pokoik dla dzieci 

Nowe życie 
za 6 kg

i dla rodziców. Niektórzy z nowych lokato-
rów mówią, że jest to największy dom, w ja-
kim kiedykolwiek mieszkali. Chcą podzie-
lić się szczęściem i zaprosić do siebie jeszcze 
więcej osób. „Przecież mamy miejsce” – mó-
wią. „Można położyć się na podłodze, trosz-
kę na zewnątrz. Dom jest dla paru rodzin!”

Wspomniana gościnność to nie jedy-
na nić łącząca nasz kraj z Filipinami! W cią-
gu dwóch lat darczyńcy z Polski przyczy-
nili się do powstania aż 17 domów, z czego  
14 wzniesiono w ramach akcji „srebro na wagę 
złota”. Inicjatywa ta, zainaugurowana na po-
czątku 2013 roku przez Sekretariat Misji Za-
granicznych Księży Sercanów w Lublinie, 
polega na zbiórce srebrnego złomu: pogię-
tych pierścionków, kolczyków bez pary, po-
czerniałych łańcuszków – czyli nieużywanych 
rzeczy, które często zalegają w szufladach 
i szafkach. Pojedyncze sztuki takich precjo-
zów są mało wartościowe (1 g srebrnego zło-
mu = ok. 1 zł), ale zebrane razem mogą pomóc 
wybudować dom dla potrzebujących z dale-
kiej Azji. Już 6 kg srebrnego złomu pozwala 
na ufundowanie jednego dachu nad głową.

Z wizytą w polskiej parafii
Dotychczas w „srebro na wagę złota” 

włączyło się 81 parafii. W każdej z nich akcja 
ma podobny przebieg: informacje o zbiórce 
srebrnego złomu podawane są po homilii lub 
podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych, 
a tydzień później przed kościołami pojawia-
ją się wolontariusze ze specjalnie oznako-
wanymi puszkami. Trafiają do nich głównie 
srebrne precjoza, ale czasem dzięki wspa-

 ks. Piotr Chmielecki SCJ
    Lublin
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niałomyślności Darczyńców zdarzają się też 
złote dary. Z ofiarowanego złomu powsta-
ją krzyżyki sercańskie – cegiełki wspiera-
jące budowę wioski, które można zamówić  
w sklepie internetowym wydawnictwa Dehon:  
www.wydawnictwo.net.pl. „Srebrna inicja-

tywa” ma charakter ogólnopolski, ale jej siła 
tkwi w lokalnej społeczności. Aby akcja mog- 
ła się rozwijać i zaistnieć w kolejnych para-
fiach, potrzebne jest zaangażowanie ludzi do-
brej woli, którzy pomogą nawiązać kontakt 
z proboszczem czy też przeprowadzą zbiór-
kę w najbliższym środowisku (wśród człon-
ków rodziny, znajomych, w pracy). 

„Srebrny” bilans
Poza parafiami w „srebro na wagę zło-

ta” włączyło się 13 szkół, 4 wspólnoty oraz 
osoby indywidualne. Przez dwa lata pozy-
skano 85,657 kg złomu srebra (i 0,451 kg zło-
mu złota), jednak budowa wioski wciąż nie 
jest ukończona. Kolejne filipińskie rodziny 
z utęsknieniem czekają na dzień przepro-
wadzki z namiotu do prawdziwego domu. 
Sześć kilogramów srebra to nie tylko dom. 
To nowe życie. Dosłownie i w przenośni…

Zwracam się z serdeczną prośbą do 
wszystkich czytelników „Wstań” o mobiliza-
cję i pomoc w tym pięknym dziele. Podziel-
cie się informacją o tej akcji z rodziną i zna-
jomymi. Bardzo wielkim zaangażowaniem 
będzie przygotowanie zbiórki w swojej para-
fii. Będziemy wdzięczni za każdy dar serca! 
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wy Patronat Misyjny Papieskie Intencje Misyjne na luty 
Aby małżonkowie, którzy pozostają w separacji, 

znaleźli akceptację i wsparcie we wspólnocie 
chrześcijańskiej.

!!
Msza Święta w intencji członków Duchowego Patronatu Misyjnego zostanie odprawiona 

15 lutego oraz 15 marca 2015 roku.

Więcej informacji na: www.zbieramto.pl
Srebro można przesyłać na adres: 

Sekretariat Misji Zagranicznych Księży Sercanów 
ul. Radzyńska 3a, 20-850 Lublin
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http://wstan.net
http://wydawnictwo.net.pl/1128/WSTAN-luty-marzec-2015.html

