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„Wróciło siedem-

dziesięciu dwóch z 

radością, mówiąc: 

Panie, na Twoje imię 

nawet demony są 

nam uległe” 

 

Łk 10,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
17.45 Modlitwy  
wstawiennicze (har-
monogram w kalenda-
rzu na naszej stronie 
internetowej) 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

Odpowiedzialni za 
Wspólnotę 

o. Wiktor Tokarski OFM 
pasterz  

tel. 537-215-189  
 

Marta Fortuniak  lider  
Wiesława Mac v-ce lider 

Jacek Fura v-ce lider  

 
 

 

Zrzuć kajdany cz.1/2, autor: Agata Ślusarczyk 
GN 6/2014 

Myślała, że jest wyrodną matką. A to grzech matki odebrał jej radość. 

Emilia Zawadzka jest jedną z setek osób, które doświadczyły mocy uwolnienia. 

Przytulna rozmównica przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli, dwóch wstawienników 

i "penitent". Za chwilę rozpocznie się modlitwa uwolnienia. - Często jestem świadkiem 

wielkich cudów, które Bóg czyni w życiu osób przychodzących na modlitwę. To jak pa-

trzenie na Bożą miłość przez mikroskop - cieszy się Joanna Rachoń, inicjatorka nowo 

powstałego Domu Miłosierdzia przy ul. Rakowieckiej. 

Jak Łazarz 

Jeszcze do niedawna Warszawa i okolice, by wziąć udział w modlitwie uwolnienia, jeź-

dziły do Łodzi. Przy jezuickim kościele powstał bowiem pierwszy w Polsce Dom Miło-

sierdzia - centrum pomocy duchowej i psychologicznej, w którym Jezus "rozbandażowy-

wał" - niczym biblijnego Łazarza - każdego, kto takiej pomocy potrzebował. Pomagali 

Mu psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy, księża, a przede wszystkim świeccy, 

którzy zaangażowali się w posługę modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy. 

Choć nazwa brzmi jak czarodziejskie zaklęcie, pięć kluczy to nic innego jak kerygmat 

zastosowany w praktyce - wyznanie wiary, przebaczenie, wyrzeczenie się Szatana, sprze-

ciwienie się mu w autorytecie Jezusa i przyjęcie błogosławieństwa Ojca. Modlitwa przy-

szła do Polski kilka lat temu wraz z pojawieniem się książki Neala Lozano "Modlitwa 

uwolnienia" i zyskała wielu zwolenników. - Najpierw uczestniczyliśmy w sesjach prowa-

dzonych przez Neala, potem sami podjęliśmy tę posługę w Łodzi przy Ośrodku Odnowy 

w Duchu Świętym, w końcu odwiedzaliśmy różne diecezje, ucząc tej posługi. Dzięki temu 

jest ona podejmowana w wielu miejscach, część z nich oprócz modlitwy oferuje także 

kompleksową, duchowo-psychologiczną pomoc - wyjaśnia Joanna Rachoń, współzałoży-

cielka również łódzkiego Domu. 

Gordyjski węzeł 

Pierwszy Dom Miłosierdzia w okolicach Warszawy powstał w 2012 r. przy parafii św. 

Jana Chrzciciela w Józefowie - przyparafialna salka, zespół 20 świeckich wstawienników, 

w razie potrzeby współpracujący psycholog, psychoterapeuta, egzorcysta. I długa kolejka 

chętnych. - Przyjeżdżają do nas osoby z całej Warszawy i okolic. Chociaż modlitwa od-

bywa się cztery razy w tygodniu, na wolny termin trzeba było czasami czekać nawet trzy 

miesiące - mówi Małgorzata Wójcik, odpowiedzialna za podwarszawski Dom Miłosier-

dzia. Pod koniec ubiegłego roku przy sanktuarium św. Andrzeja Boboli powstał kolejny 

ośrodek. W modlitewną posługę zaangażowało się 12 osób, kolejnych 50 uczestniczy 

obecnie w przygotowującym do niej szkoleniu prowadzonym wspólnie przez dwa domy. 

Wiele z nich to poleceni przez swojego duszpasterza członkowie warszawskich wspólnot, 

które także u siebie chciałyby zorganizować tego typu modlitwę. 

- Nie ma tu przypadkowych osób. Za każdą musi ręczyć ksiądz lub lider wspólnoty, że do 

takiej posługi się nadaje - wyjaśnia Małgorzata Wójcik. Sesje modlitwy uwolnienia od-

bywają się przy sanktuarium na Mokotowie prawie codziennie. - Nie mamy jeszcze stałe-

go miejsca, na modlitwę rezerwujemy zakonną rozmównicę. Jeśli jest taka potrzeba, 

współpracujemy z psychiatrą, zaprzyjaźnionymi psychologami, chętnymi do włączenia się 



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  

 
vacat  

diakonia miłosierdzia  
 

Anna Ostrowska  
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Dariusz Hołysz  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesława Mac  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Chmiel  

diakonia porządkowa 
 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

 
Marta Fortuniak 

diakonia medialna 
 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy   

osłonowej 
 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy  

w nagłych potrzebach 
 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy  

za kapłanów 
 

Łukasz Hasiec 
diakonia liturgiczna 

 
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 

w dzieło - mówi Joanna Rachoń. Od momentu uruchomienia Domu Miłosierdzia przy ul. 

Rakowieckiej omodlonych zostało ok. 20 osób, w Józefowie - 230, w Łodzi - ponad ty-

siąc. - Szatan każdy grzech traktuje jako zaproszenie do naszego życia. 

Przychodzą do nas ludzie, którzy sami nie wiedzą, jak rozplątać ten gordyjski węzeł. Pod-

czas modlitwy Duch Święty pomaga zlokalizować "furtki", przez które wpuściliśmy do 

naszego życia zło, i je zamknąć - wyjaśnia Małgorzata Wójcik (…) cdn. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 05.03 –  Mt 6, 1-6.16-18 Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie 

 06.03 –  Łk 9, 22-25 Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa 

 07.03 –  Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć 

 08.03 –  Łk 5, 27-32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 
grzeszników 

 09.03 –  Mt 4, 1-11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony 

 10.03 –  Mt 25, 31-46 Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości 

 11.03 –  Mt 6, 7-15 Jezus uczy, jak się modlić 
 

 

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 Od-

nowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

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

zniechęceniem, o animatora diakonii ewangelizacyjnej i miłosierdzia.  

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            

i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 

prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl 

„Książka warta spotkania”, Fundacja Charismata, Festiwal Wiary i inne). 

 W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Wszystkich członków naszej Wspólnoty zapraszamy na Msze święte do Bazyliki 

w niedziele i święta o godz. 12.00. Tę Mszę świętą sprawuje najczęściej nasz 

Pasterz - o. Wiktor i zwykle głosi na niej kazania. Wraz z Męską Grupą będziemy 

mogli włączyć się w Liturgię Słowa (czytania i psalm), a z czasem może także 

w śpiew wraz z naszym zespołem. 

2. W naszej Wspólnocie w trakcie spotkania modlitewnego zapewniamy opiekę nad 

dziećmi. O obecności dzieci prosimy informować za pomocą smsa w każdy 

wtorek do godz. 12.00 na numer telefonu 513-025-722 lub 609-132-643. 

3. 11 marca 2014 o godz. 19.10 zapraszamy do Bazyliki na katechezę audiowizualną 

pt. "Skazani na siebie" – goście: Małgorzata i Tomasz Terlikowscy. 

4. 17 marca 2014 organizujemy wyjście do kina na film pt. „Kamienie na szaniec”, 

(kino „Zorza”, zbiórka godz. 18.30, cena biletu 11 zł). Zapisy pod nr tel. 884-170-

280. 

5. 18 marca 2014 o godz. 19.15 zapraszamy wszystkich członków Wspólnoty na 

Mszę Wspólnotową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 

 
 

 
 pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280 

 e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com  www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  



  
 


