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„Nie przyszedłem 
wezwać do nawróce-
nia sprawiedliwych, 
lecz grzeszników.” 
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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

 

„Nawrócona wiedźma” 

Agata Bruchwald 

Kiedy Patrycja otrzymała propozycję napisania książki bała się, że ta myśl nie po-
chodzi od Boga tylko jest kuszeniem szatana. 
Obawiała się, że może być powodem pychy. Stwierdziła jednak, że jeśli miałaby ona po-
móc, ustrzec, choć jedną osobę przed życie „po tamten stronie mocy” to warto by powsta-
ła. I tak Patrycja Hurlak we współpracy z ks. Mateuszem Czubakiem napisała książkę, 
której jedynym celem jest ostrzeżenie innych przed wchodzeniem w jakąkolwiek relację             
z szatanem. 
Aktorka, która była wied źmą  
- Powiedz mi, do cholery, co się dzieje? – brzmiała pierwsza naprawdę szczera modlitwa 
dziewczyny od lat zajmującej się magią. Pytanie to, otworzyło aktorce, Patrycji Hurlak 
bramę, przez którą weszła na drogę ku nawróceniu. O tym jak wygląda życie „po tamtej 
stronie mocy” i powrót do Boga opowiada w książce „Nawrócona wiedźma”. 
- Zakochałam się, ja się po uszy zakochałam w Jezusie – woła z niezwykła radością                 
w głosie Patrycja Hurlak rozpoczynając dzielić się świadectwem swojego nawrócenia.               
– Nie ma lepszego faceta na tym świeci – dodaje z uśmiechem na ustach […]. 
Dziecinna zabawa 
Patrycja magią zaczęła się zajmować mając 6 może 7 lat. Jak wspomina było to tuż po 
Pierwszej Komunii Świętej. Dziś zastanawia się, dlaczego nikt jej nie powiedziała, że robi 
źle. W magię kilkuletnia Patrycja wchodziła małymi kroczkami. Zaczęło się od „malutkiej  
magii”: amulety, horoskopy, talizmany, pisemka dla dziewczynek, które uczą jak czaro-
wać… Kilkanaście lat temu rynek w Polsce nie był jeszcze tak nasycony „magicznymi 
gadżetami” jak jest teraz. Mogłoby się zdawać, że nie była ona aż tak dużym zagrożeniem 
jak obecnie, a jednak zniewoliła kilkulatkę. Patrycja bez problemu natrafiała na wróżki, 
książki typu podręczniki do czarnej magii. 
- Tę książkę mama wyrzucała z domu kilka razy, a ona zawsze znajdowała się powrotem 
– wspomina Patrycja. – Zawsze w sytuacji kryzysowej – dodaje. Dziś, dzieląca się swoim 
świadectwem kobieta przyznaje, że były to sytuacje pseudo – kryzysowe. Bo przecież w 
podstawówce sytuacją kryzysową jest to, że np. chłopak, w którym ona jest zakochana 
zakochał się w innej dziewczynie. I wtedy… z pomocą przychodziła książka, która „dora-
dzała” jak połamać komuś nogi. W konsekwencji „rywalka” nie dotrze na dyskotekę, 
chłopak będzie szukał sobie nowej sympatii. 
- Dorośli nazwą to naiwne myślenie i nawet nie zwrócą na to uwagi – akcentuje aktorka. – 
Tak jak w moim przypadku. Nikt nie zwrócił mi uwagi. Nikt mi nie powiedział, że tak nie 
można… 
Krok po kroku Patrycja zaczęła rzucać duże klątwy. Uderzały one w konkretne osoby,                        
a równocześnie bumerangiem wracały do niej. Uwolnienie przyszło dopiero po 10 latach, 
po egzorcyzmie […]! 
 
 
 



Odpowiedzialni za 
Wspólnotę 

o. Wiktor Tokarski OFM 

pasterz  

tel. 17.853.34.95 w. 125  

 

Marta Fortuniak  

lider  

Wiesława Mac  

v-ce lider 

Jacek Fura  

v-ce lider  

 
Animatorzy Diakonii  

 

Alicja Smalarz  

diakonia adoracyjna  

 

Marta Fortuniak  

diakonia prorocka  

 

Jacek Fura  

diakonia modlitwy wsta-

wienniczej i uwolnienia  

 

o. Amos Smolarek OFM  

diakonia nauczania  

 

Jolanta Skotnicka  

diakonia uwielbienia  
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diakonia miłosierdzia  

 

Anna Ostrowska  
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dla kobiet  

 

Dariusz Hołysz  

diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  

 

Wiesława Mac  

diakonia organizacyjna  

 

Daniel Chmiel  

diakonia porządkowa 

 

Marta Fortuniak 

diakonia medialna 

 

Paweł Kobosz 

diakonia modlitwy  osło-
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Dane fundacji: 

Fundacja Charismata  

im. św. Pawła Apostoła 

ul. Sokoła 8 

35-010 Rzeszów 

 

KRS: 0000431262 

NIP: 813-36-74-368 

REGON: 180881469 

 

Konto bankowe: 

91 9096 0004 2012 0064 
7957 0002 

Nawrócenie 
- Nie wiedziałam co mam sobie zamówić, by się z tego wykaraskać – wspomina krytycz-
ny moment swojego życia Patrycja. – Zaczęłam się modlić […]! 
Co się zmieniło w życiu Patrycji kiedy wróciła do Jezusa? Odzyskała pokój serca. 
- To co odzyskałam, to pokój serca – mówi z radością dziewczyna. – Nie ma takiej karie-
ry, pieniędzy, faceta, cudów, za które warto byłoby oddać pokój serca – przekonuje. 
Choć przez lata Patrycji była „po tamtej stronie mocy” dziś wie, że Pan Jezus przez cały 
tamten  czas był tu. 
- Pan Jezus stał cały czas obok. Widział, że tonę. Nie mógł mi jednak pomóc, bo nie jest 
gwałcicielem. Nie mógł wejść gwałtem w moje życie, dopóki go o to nie poprosiłam – 
przyznaje Patrycja. 

http://mde.elblag.pl/2013/09/19/nawrocona-wiedzma/ 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Łk 11,1-4 Jezus uczy modlitwy 
− cz – Łk 11,5-13 Wytrwałość w modlitwie 
− pt – Łk 11,15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem 
− so – Łk 11,27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego  
− n – Łk 17,11-19 Wiara uzdrowionego cudzoziemca 
− pn – Łk 11,29-32 Znak Jonasza 
− wt – Łk 11,37-41 Znak Jonasza 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.              
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę 
przed zniechęceniem.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, 
Fundacja Charismata i inne). 

� O błogosławieństwo dla uczestników i prowadzących Seminarium Odnowy Wiary. 
� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17. 
2. Piątek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przyłączenie się 

do postu. Przypominamy też o codziennej modlitwie Litanią do Krwi Jezusa 
Chrystusa w tej intencji. 

3. Za tydzień o 19:15 zapraszamy wszystkich (którzy ukończyli Seminarium Odnowy 
Wiary) na drugie spotkanie z Witkiem Wilkiem pt. „Szkoła animatora”. 

4. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.  
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