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«Czas się wypełnił  
i bliskie jest  

królestwo Boże.  
Nawracajcie się 

 i wierzcie  
w Ewangelię!»  

Mk 1, 15 

Rozmowa z Grzegorzem Wacławem „Dzikim”  
fr. z książki „Radykalni” 

 

Marcin Jakimowicz 
 

Pochodzę ze zwykłej, wydawałoby się, katolickiej rodziny, gdzie co niedziela chodzi się do 
kościoła. Nie robiło to jednak na mnie większego wrażenia. Moi rodzice mieli chyba prze-
czucie, że jest to dobre, i przynaglali nas do chodzenia na Msze tak, że w końcu zamieniło 
się to w taki mały przymus. Było wtedy dużo sytuacji, które mnie odciągały od Kościoła — 
zamiast słuchać nudnego listu biskupów do diecezjan, którego i tak nie rozumiałem, wo-
lałem postać z kolegami gdzieś na klatce schodowej. Nie było problemu z oszukaniem 
rodziców, którzy się pytali: A co było na kazaniu? Wystarczyło wyjść, gdy wszyscy wracali 
z kościoła, i zapytać.. Wiesz, takie normalne rzeczy, gdy wyłamujesz się z takiego kanonu 
przylizanego cykusia, który się trzyma za wszelką cenę swojej mamusi. Wydaje mi się, że 
mam wizję takiego zdebilałego społeczeństwa, gdzie dzieci mają patyczki wetknięte w 
dupki i podrygują tak, jak chcą tego rodzice. A to był dla mnie szok, bo w momencie, gdy 
człowiek dojrzewa i zaczyna się zastanawiać nad swoim miejscem w świecie, w życiu, nad 
swoją przyszłości są to pytania bardzo ważne. Zaczyna się pierwszy poważny kryzys w 
życiu człowieka, czyli kryzys okresu dojrzewania. I w takim momencie okazuje się, że ty 
nie możesz zamanifestować siebie, me możesz być takim, jak chcesz, bo wszyscy ci 
wmawiają: „Będziesz miał osiemnaście lat, będziesz dorosły ożenisz się i będziesz robił, 
co chcesz”. Gówno prawda, nigdy tak nic było — skończyłem osiemnaście lat i miałem 
jeszcze gorszą sytuację niż wcześniej. 

 To wszystko działo się w takim małym zapyziałym miasteczku wojewódzkim, gdzieś na 
krańcach Rzeczypospolitej. Mentalność ludzi jest taka małomiasteczkowa, wiadomo więc, 
że jeśli nic chodzisz do kościoła, nie zachowujesz się jak wszyscy i co ważne — nic wyglą-
dasz tak jak wszyscy, to biorą cię na języki. Moja matka doskonale zdawała sobie z tego 
sprawę i za wszelką cenę chciała uniknąć tego całego pytlowania. Starała się więc jakoś 
przeciwdziałać mojemu zachowaniu. Mnie kojarzyło się to tytko z jednym tego, że trzeba 
się zbuntować (śmiech). A jak się człowiek buntuje, to buntuje się przeciwko wszystkiemu 
(w ty-m także przeciw chodzeniu do kościoła). Na początku mój bunt nie miał podłoża 
antyreligijnego, nie była to decyzja polityczna. Odchodziłem od Kościoła, bo niczego w 
nim nie widziałem. Widziałem jedynie sprawy wypływające z osądu. a był to dla mnie 
jedyny probierz prawdziwości. Widziałem ludzi, którzy przychodzą w najdroższych fu-
trach tylko po to, by wepchnąć się do przodu. Dla nich nic było ważne to, by przyjść przed 
rozpoczęciem Mszy świętej, oni równie dobrze mogli wejść w trakcie kazania. Pokazywa-
ło się nowe futro, przylizanego syneczka wypychało do przodu, potem zrywka przed bło-
gosławieństwem... Po cholerę chodzić do takiego kościoła? Żadnej tajemnicy, żadnego 
sacrum. Msza do odwalenia: przyjść, wstać, otworzyć gębę, zamknąć gębę, usiąść, potem 

 

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 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 
  

Dorota Motkowicz 
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 

jeszcze raz wstać, przełknąć i do widzenia. Było to dla mnie martwe, nie robiło na mnie 
żadnego wrażenia. Stwierdziłem, że jeśli Bóg, to owszem, ale nie zinstytucjonalizowany. 
Ale wiesz, to było kilkanaście lat temu i dobrze tego nie pamiętam. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, że Kościół nie był dla runie niczym interesującym. Krótko potem zerwa-
łem się z domu i rozpocząłem samodzielne życie. Wyjechałem do Warszawy. 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 21, 12-19 Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców 
 czw. – Łk 21, 20-28 Powtórne przyjście Chrystusa 

 pt . – Łk 21, 29-33 Przypowieść o drzewie figowym 

 sob. – Łk 21, 34-36 Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie 

 niedz. – Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa 

 pn. – Mt 8, 5-11 Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego 

  wt. – Łk 10, 21-24 Jezus rozradował się w Duchu Świętym 
 

 
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. 

 O rozwój naprotechnologii w Rzeszowie. 
 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, Se-
minarium Odnowy Wiary, warsztaty modlitwy wstawienniczej, warsztaty posługi 
proroczej). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 
 
  

Ogłoszenia   

1. Spotkanie ze Słowem Bożym w parafii św. Judy Tadeusza w czwartek 24 listopada 
g. 18.30. 
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