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Nie możecie pić  
z kielicha Pana  

i z kielicha demonów 
(…) 

 
1 Kor 10, 21 

Żółty piach na uroki 
Bezdroża medycyny naturalnej 

Milena Wróbel 
 
 
Zdawałoby się, że w skomputeryzowanym świecie, w którym niemal wszelka wiedza jest osiągal-
na za kliknięciem myszki, nikt i nic nie może nas zaskoczyć. A tymczasem – dzięki niektórym pu-
blikacjom – ze zdumieniem przekonujemy się o własnej ignorancji w żywotnych dla nas kwe-
stiach. Taki walor ma właśnie książka Mileny Wróbel „Żółty piach na uroki”, która traktuje 
o rzeczach, zdawałoby się, oczywistych, lecz ze względu na osobiste doświadczenie autorki czyni 
to w sposób niezwykle odkrywczy. W swojej publikacji Milena Wróbel omawia z osobistej per-
spektywy problematykę duchowych zniewoleń wynikających z zaangażowania się w okultystycz-
ne praktyki związane z uprawianiem medycyny naturalnej. Wiele osób uważa, że nie ma nic bez-
pieczniejszego dla zdrowia niż środki i metody oferowane przez medycynę naturalną. I tak jest, 
jeśli za ziołowymi specyfikami nie ukrywają się tajemnicze formuły i rytuały, odwołujące się do sił, 
których istoty często nie znają nawet sami przywołujący. Dopiero analiza duchowych skutków 
oddania się w ręce uzdrawiaczy – czy to wiejskiej szeptuchy, czy dyplomowanego bioenergotera-
peuty – rzuca światło na ciemną i przerażającą naturę asystujących im bytów. 
Milena Wróbel z siłą rwącej rzeki obnaża niefrasobliwość, a wręcz elementarny brak rozsądku 
ludzi, którzy uważając się za racjonalnych i nowoczesnych, dobrowolnie poddają się zabobonnym 
praktykom. Wiele osób niechętnie – lub w ogóle – nie przyznaje się do wiary w zabobony i prze-
sądy, ale ci sami ludzie wbrew zdrowemu rozsądkowi, „na wszelki wypadek”, robią to, czego 
przesąd wymaga. Ktoś, kto nierzadko na co dzień szydzi z „religijnych zabobonów”, nie odważy 
się przejść pod drabiną i nie przywita się przez próg, bo wierzy, że spotka go pech. Z drugiej stro-
ny łapie się za guzik na widok kominiarza z silnym przekonaniem, iż w ten sposób zapewni sobie 
szczęście. Milena Wróbel nie tylko obnaża absurdalność takich niegodnych człowieka rozumnego 
zachowań, lecz także w prosty sposób uświadamia nam, że są one łamaniem pierwszego przyka-
zania, a co za tym idzie – szerokim otwarciem drzwi do swojej duszy dla osobowego zła. 
Autorka w prezentowanej książce zawarła szereg praktycznych informacji dotyczących zagrożeń 
związanych z działaniami okultystycznymi, i to nie tylko w odniesieniu do medycyny naturalnej. 
Ukazuje cały arsenał okultystyczny, opisując mikstury, obrzędy i symbolikę, do jakiej odwołują się 
wyznawcy tajemnych mocy. Szczególnie godny polecenia jest rozdział poświęcony złu, które 
w wyniku kompromitującej ignorancji dorosłych w zastraszający sposób rozprzestrzenia się 
w świecie dziecięcym. 
Książka „Żółty piach na uroki” powstała na bazie osobistych doświadczeń Autorki oraz wyników 
jej badań. Jest mocnym świadectwem, którym Milena Wróbel dzieli się na rekolekcjach i konfe-
rencjach, a jednocześnie stanowi odpowiedź na liczne zachęty uczestników tych spotkań, pragną-
cych przekazywać jej przestrogę kolejnym osobom. Jej świadectwo jest tym ważniejsze, że wielu 
ludzi nie zdaje sobie sprawy z tych zagrożeń. 
Dla niemałego grona czytelników dodatkowym walorem książki Mileny Wróbel jest wstęp napi-
sany przez księdza Jarosława Cieleckiego, założyciela i opiekuna charyzmatycznych grup modli-
tewnych zwanych Domami Modlitwy św. o. Charbela. 
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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 18.00 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 

 
17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
i spotkanie modlitewne 

(aula pod kaplicą) 
 

 
 
 

Telefon Wspólnoty 
 884.31.51.51 

 
 
 

Struktura Wspólnoty 

ks. Marcin Szopiński 
pasterz 

Marta Fortuniak, lider 

Jacek Fura, v-ce lider 

Wiesława Mac, v-ce lider 

Piotr Bilo, v-ce lider  

 



Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

vacat 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 11, 42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów 

 czw. – Łk 11, 47-54 Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie 

 pt .– Łk 12, 1-7 Głoście słowo Boże bez obawy 

 sob. – Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa 

 niedz. – Mk 10,35-45 Przełożeństwo jest służbą 

 pn. – Łk 12, 13-21 Gromadzić skarby przed Bogiem 

 wt. – Łk 12, 35-38 Oczekiwać powrotu Pana 
 

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

 W intencjach bpa Jana Wątroby, szczególnie za Synod o rodzinie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marci-

na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

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

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charisma-

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia   

1. W dniach 15-18 października 2015 r. na Taborze odbędą się warsztaty psycholo-
giczne z modlitwą o uzdrowienie. Koszt 250 zł. Zapisy i szczegóły u Wiesi Mac. 

2. 14 października 2015 r. rozpocznie się Seminarium Odnowy Wiary w kościele 
Podwyższenia Krzyża (Rzeszów, ul. Krakowska 18). Zapraszamy wszystkich, którzy 
nie mają ukończonego seminarium, gdyż jest ono podstawą formacji w odnowie 
oraz jest przepustką do seminarium drugiego stopnia, które będzie w marcu 
2016 r. prowadził Witek Wilk. 

3. W dniach 7-8 listopada 2015 r. zapraszamy WSZYSTKICH na V Forum Charyzma-
tyczne do Krosna. Forum traktujemy jako rekolekcje wspólnotowe. Szczegóły na 
stronie: www.odnowapiotrajana.pl. Transport autokarem 35 zł. Szczegóły i zapisy 
u Pauliny Słowik. 

4. 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do 
kina Zorza na film pt.: „Zakazany Bóg”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 

5. Wszystkim, którzy okazali pomoc w przygotowania wspólnotowej agapy - ser-
decznie dziękujemy! 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  

http://www.odnowapiotrajana.pl/

