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Dla Boga bowiem nie 
ma nic niemożliwego 

 
Łk 1, 37 

 

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  

 

Bezdomny ateista kapłanem 
 

 

Kupił fałszywy paszport i w poszukiwaniu lepszego życia pontonem pokonał Adriatyk. Mieszkał 
pod mostem i jadł w stołówce dla ubogich. Po raz pierwszy w życiu do kościoła wszedł, by nie być 
samym… 
To świadectwo poruszało mocą swej prostoty. Zabrzmiało podczas papieskiej pielgrzymki do To-
skanii. Katedra we Florencji wypełniona była po brzegi, jednak gdy Bledar Xhuli zaczął opowiadać 
swą historię zapadła totalna cisza, przerywana jedynie łzami wzruszenia. Urodził się w Albanii – 
pierwszym państwie na świecie zalegalizowanym przez konstytucję, jako ateistyczne. Gdy reżim 
upadł jego rodzice pozostali bez pracy. Był rok 1993. Miał szesnaście lat. Kupił fałszywy paszport 
i bilet na ponton pełen migrantów, tak pokonał Adriatyk. Liczył, że znajdzie lepsze życie, pracę 
i mieszkanie. Rzeczywistość okazała się daleka od marzeń. Do domu nie mógł jednak wrócić po-
nieważ na jego podróż zapożyczyła się cała rodzina i dług zaciągnięty u przemytników trzeba było 
spłacić. Do Florencji trafił, bo kolega powiedział mu, że za darmo znajdzie tam dach nad głową 
i jedzenie. Spał pod mostem i żywił się w stołówce dla ubogich, prowadzonej przez Caritas. 
„Kryjąc się przed kolegami, nocami płakałem z desperacji. I Bóg wysłuchał krzyku biedaka” – mó-
wił we florenckiej katedrze wspominając swe spotkanie z włoskim kapłanem. Już wcześniej żebrał 
przy kościołach. To spotkanie było jednak inne. „Ks. Giancarlo Setti nie dał mi jałmużny, tylko 
zainteresował się moim losem. Wypytał o sytuację. Poprosił bym wrócił na drugi dzień, a on 
spróbuje mi pomóc” – wspominał. Gdy przyszedłem powiedział: „Nic mi się nie udało dla ciebie 
znaleźć. Jednak dla mnie, to Jezus zapukał do mych drzwi, zostań i zamieszkaj ze mną”. Albańczyk 
mieszkał z nim na parafii nie miesiąc, czy dwa, ale prawie dziesięć lat. Aż do 2002 r. gdy schoro-
wany kapłan zmarł. „To serdeczne przyjęcie dogłębnie mnie wzruszyło. Przede wszystkim jednak 
dał mi odczuć, że to iż jestem migrantem nie jest jednoznaczne z tym, że jestem przestępcą” – 
wspominał Bledar. I dodał: „To było moje pierwsze spotkanie z Chrystusem, choć wówczas jesz-
cze nieświadome”. 
Kapłan pomógł mu zalegalizować pobyt, znaleźć pracę na stacji benzynowej i wysłał do szkoły 
wieczorowej. Gdy skończył księgowość poszedł na nauki polityczne na uniwersytecie cały czas 
jednocześnie pracując. „Mieszkając na parafii spotykałem się z przychodzącymi tam rówieśnika-
mi. Pamiętam jak graliśmy w piłkę, a oni w każdą niedzielę o godz. 11 uciekali do kościoła. By nie 
zostać samym i ja za nimi poszedłem. Pierwszy raz w moim życiu byłem w kościele. Na Mszy 
spodobały mi się czytania i śpiew. Za tydzień naśladując kolegów ustawiłem się w kolejce do Ko-
munii. Kiedy ksiądz mi jej nie dał poczułem się dotknięty” – wspominał Bledar. Ksiądz wytłuma-
czył mu, że najpierw musi być ochrzczony, a gdy chłopak wyraził takie pragnienie, rozpoczęły się 
miesiące katechezy. 
„Przyjąłem Chrzest w Wigilię Paschalną roku 1994, a także bierzmowanie i pierwszą Komunię. 
Kolejne spotkanie z Chrystusem. Powoli zacząłem odkrywać, że to jest dopiero początek pewnej 
drogi. W czasie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zapragnąłem zostać księdzem. Mój opiekun po-
wiedział mi jednak: «Skończ najpierw uniwersytet. Bogu się nie śpieszy, dobrze się zastanów. 
To my często jesteśmy zbyt niecierpliwi». Posłuchałem tej rady, jednak on nie zobaczył mnie już 
w seminarium ponieważ rok wcześniej zmarł” – mówił wzruszony Bledar, który roku 2010 przyjął 
święcenie kapłańskie. 
Kończąc swe świadectwo nawiązał do hasła odbywającego się we Florencji kongresu kościelnego 
„Nowy humanizm w Chrystusie”. „Kiedy ks. Setti mnie przyjął powiedział: «do mych drzwi zapu-
kał Jezus». Jednak po 22 latach mogę was zapewnić, że Jezus nie był w tym który pukał, ale w tym 



Animatorzy diakonii 
  

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

  

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania i prorocka 

  

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

  

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 
  

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

  

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 
  

Maria Bassara 

diakonia modlitwy 
osłonowej  

  

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 
  

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 
  

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

  

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

  

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

  

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

  

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

Modlitwy uwolnienia  
wg. 5 kluczy Neala Lozano – 

zgłoszenia przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

kto mu otworzył drzwi - mówił swą perfekcyjną włoszczyzną. - Chciałbym jedynie, tak jak ks. Setti 
naprawdę umieć żyć tym, co nauczam”. 
To świadectwo nie potrzebuje komentarza. Jeśli już, mogą być nim słowa samego albańskiego 
kapłana dziś aktywnie zaangażowanego w pracę duszpasterską z potrzebującymi. „Na progu Jubi-
leuszu Miłosierdzia Jezus powtarza Kościołowi i światu: «kołaczcie, a otworzą wam»”. 
źródło: info.wiara.pl - 14.11.2015 r. 

 

 

Słowo Boże do medytacji 
− śr. – Łk 9, 57-62 Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia 

− czw. – J 1, 47-51 Ujrzycie aniołów Bożych 

− pt . – Łk 10, 13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał 

− sob. – Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów 

− niedz. – Łk 17, 5-10 Służyć z pokorą 

− pn. – Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

− wt. – Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii 

 

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

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
� W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Jasnej Górze 15 października 2016 r. 
� O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Seminarium Od-
nowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi proroczej). 

� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia    

1. Dnia 27 września 2016 r. po spotkaniu modlitewnym odbędzie się spotkanie organizacyj-
ne dla członków diakonii modlitwy wstawienniczej.  

2. W dniach 7-9 października 2016 r. na Taborze odbędzie się kurs Nowe Życie pozwalający 
doświadczyć miłości Boga. Informacje i zapisy na stronie: www.sne.rzeszow.pl 

3. W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Krośnie odbędzie się VI Podkarpackie Forum Charyzma-
tyczne. Zapisy i szczegóły na stronie internetowej www.odnowa.piotrajana.pl 

 
 
 
 
 

 

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


