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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  
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Lekko kocham 

Emilia Zawadzka, młoda mama dwójki dzieci, nie mogła odnaleźć się w swoim macierzyń-

stwie. - Może dziwnie to zabrzmi, ale kiedy na świat przyszedł mój syn, nie umiałam go ko-

chać. W szpitalu, kiedy inne mamy troszczyły się o swoje dzieci, ja tak nie potrafiłam, myśla-

łam raczej, kiedy skończy się mój rodzicielski obowiązek wobec niego - wspomina. Nie była 

to depresja poporodowa ani trauma wynikająca z samego porodu. 

Więc co? Odpowiedzi postanowiła szukać na modlitwie uwolnienia w Domu Miłosierdzia 

w Józefowie. - Napisałam na kartce to, co mnie bolało, i przyjechałam. Ale podczas modlitwy 

przypomniałam sobie dodatkowo szereg negatywnych rzeczy, które wydarzyły się w moim 

życiu, o których już dawno zapomniałam. Nie wiedziałam nawet, że to grzech aborcji mojej 

mamy w taki sposób dawał o sobie znać - wspomina. 

Nie czuła ani zalewającego ją gorąca, ani radości. Potem specjalnie także nic się nie działo. 

Uwolnienie przyszło nieoczekiwanie. - Kiedy zaraz po porodzie wzięłam na ręce moje drugie 

dziecko, poczułam ogromną radość i ulgę. Od razu chciałam się nim opiekować. Lekkość 

w kochaniu - to było dla mnie zupełnie nowe uczucie. Do tej pory nie przeszkadzają mi nie-

przespane noce, wylane na dywan soczki i zupa we włosach - mówi. I dodaje: - Moje podej-

ście do syna również się zmienia. Na początku roku ponownie byłam na modlitwie uwolnie-

nia, tym razem w tej konkretnej sprawie. 

Biała sukienka 

Za każdym razem schemat sesji modlitewnej jest ten sam. Tylko Duch Święty wieje, kędy 

chce... Na początku jest rozmowa - na zasadzie "mniej gadania, więcej słuchania". Prowadzą-

cy zalecają, by przygotować się do niej, czytając "Modlitwę uwolnienia" Neala Lozano. Po-

tem następuje modlitwa - oddanie życia Jezusowi, przebaczenie, wyrzeczenie się współpracy 

z Szatanem i zerwanie wszystkich więzów łączących ze złem, stanięcie w autorytecie Jezusa 

i ostatni klucz - przyjęcie Bożego błogosławieństwa. 

- Często podczas modlitwy błogosławieństwa Bóg ma dla człowieka bardzo osobiste przesła-

nie. Pamiętam, jak mój wstawiennik powiedział jednej osobie, że widzi ją w myślach, jak 

wiesza pranie i czuje się z tego powodu oszukana, To bardzo ją dotknęło. Poczuła, że Bóg 

naprawdę ją zna - wspomina Małgorzata Wójcik. I dodaje: - Widziałam też kobiety w białych 

sukniach, jakby Bóg chciał im powiedzieć, że przywraca im czystość i niewinność. Duch 

Święty działa przez cały czas modlitwy. - Pewna kobieta przyszła, bo miała problem z relacją 

z mężem - jej małżeństwo od roku nie było skonsumowane. Przed ślubem oddawała siebie 

innym mężczyznom. Podczas modlitwy okazało się, że Szatan podsycał w niej poczucie bycia 

niegodną - mówi Małgorzata Wójcik. I dodaje: - Podczas jednej z modlitw zdaliśmy sobie 

sprawę, że korzeniem wielu problemów u pewnego mężczyzny był fakt, że jego dziadek zo-

stał zamordowany w obozie - było to źródłem żalu do Boga i braku przebaczenia. 

Walka trwa 

Dla wielu osób modlitwa uwolnienia to dopiero początek, a nie koniec drogi. - Uwolnienie to 

długi proces i walka duchowa, którą trzeba podjąć ze świadomością, że Jezus da moc do zwy-

cięstwa. Nie wystarczy więc wyrzec się pornografii i trzymać kolorowe pisma pod łóżkiem. 

Taka sesja to także dobre przygotowanie do spowiedzi - mówi Małgorzata Wójcik i zaleca, by 

po modlitwie zatroszczyć się o swojego ducha, przyjmując często Komunię św., korzystając 

z sakramentu pokuty i pojednania, czytając Pismo Święte i otaczając się ludźmi umocnionymi 



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 wierze. - Trzeba dać sobie czas na zmianę. Czasami przydaje się podjęcie terapii. Ale po 

modlitwie do wszystkich działań przystępujemy z wolnym sercem. Coś, co przed nią wyda-

wało się nie do przeskoczenia, potem staje się wręcz źródłem siły - dodaje Joanna Rachoń. 

Modlitwa uwolnienia to także początek nowej relacji z Bogiem. - Podczas modlitwy wiele 

osób uświadamia sobie, że niebieskiego Ojca obchodzi to, że ktoś kiedyś na nich nakrzyczał, 

zranił, obraził. Że można Mu o wszystkim powiedzieć - mówi Joanna Rachoń. Do walki 

o człowieka stają również wstawiennicy - postem, różańcem i Mszą św. w intencji omadlanej 

osoby. 

 

Nasza Wspólnota prowadzi również modlitwy uwolnienia. Na modlitwę uwolnienia można 

umówić się poprzez e-maila, pisząc na adres: 

odnowa.bernardyni@gmail.com 

 

Słowo Boże do medytacji 
 12.03 –  Łk 11, 29-32 Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie 

 13.03 –  Mt 7, 7-12 Kto prosi, otrzymuje 

 14.03 –  Mt 5, 20-26 Pojednaj się najpierw z bratem 

 15.03 –  Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski 

 16.03 –  Mt 17, 1–9 Przemienienie Pańskie 

 17.03 –  Łk 6, 36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone 

 18.03 –  Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy 
 

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. 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. 

4. 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  



  
 


