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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w sali Bernar-
dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 
 
 

 

Rekolekcje z Wilkiem 
 „To współczesny św. Paweł. Słuchanie go grozi… nawróceniem” – pisze o Witku 
Wilku ks. Rafał Nitek. Głosi słowo tak, że tysiące ludzi oddaje życie Jezusowi. Są też 
uzdrowienia z chorób.  
Jest żartobliwe powiedzenie, że z rzeczy, które robił Jezus, Witek Wilk jeszcze tylko 
po wodzie nie chodził. – Jeszcze kilka by się znalazło – śmieje się ewangelizator. 
Na rekolekcjach dla ruchów i stowarzyszeń katolickich w Gliwicach powie: – Chodzenie 
po wodzie, przechodzenie przez ścianę i zamiana wody w wino – tego jeszcze 
nie widziałem. Ale nic nie dzieje się z Witkiem Wilkiem! To czyni Bóg! Jestem grzeszni-
kiem i mam świadomość swojej grzeszności i ułomności. Jeden z najlepszych perkusistów 
w Polsce jest ciągle w drodze. Z całą rodziną: czwórką dzieci i żoną Sylwią. Judyta                 
(11 lat), Dominik (9), Lenka (7) i najmłodszy Samuel (9 miesięcy) chętnie wyciągają 
do nas ręce. Nie chodzą do szkoły. Mama, pedagog z wykształcenia, prowadzi home 
schooling. Dom Wilków to czarny 7-osobowy chevrolet. – Są tylko dwa takie w Polsce. 
Jeden ma zespół Wilki. A drugi my, Wilki – śmieje się właściciel. – O ten samochód mo-
dlili śmy się cztery lata – dodaje Sylwia, żona Witka. W vanie jest rozkładane łóżko, tak 
żeby w czasie nocnych przejazdów można było spać. Dzieci oglądają na dłuższych trasach 
filmy. Wilki przenoszą się z miejsca na miejsce. W 2012 r. wygłosili 53 tury rekolekcji 
w Polsce. Głosili słowo już w Irlandii, w Niemczech, na Ukrainie. – Byliśmy na Ukrainie 
razem w 2000 r. Witek głosi słowo z taką mocą jak św. Paweł. Jest Bogu bardzo posłusz-
ny. Jedzie tam, dokąd Bóg go posyła – mówi ks. Rafał Nitek, palotyn. – Jechał 2000 km 
z małym dzieckiem na rękach. Tylko po to, żeby ludziom mówić o Jezusie! Czasem 
w czasie prorokowania czy modlitwy z nałożeniem rąk w imię Jezusa Chrystusa ludzi 
opuszczają choroby, nowotwory, ślepota, głuchota, wodogłowie znika, nałogi, uzależnie-
nia od seksu, nikotyny, alkoholu, narkotyków. Bywa, że Witek dwie godziny przez tele-
fon się nad kimś modli. – Taki uzdrowieniowy call center – śmieje się Wilk.                              
– Ale to nie z mojej woli się dzieje. Jeśli Jezus obiecał, że większe cuda czynić będziemy, 
jeśli w prologu u św. Jana czytam, że „Bogiem było Słowo”, to albo w to wierzę, albo nie. 
Albo wierzę, że słowo ma taką moc, że Duch Święty działa, albo wiara to farsa. 
Nie jestem świrem ani borokiem, któremu w życiu zawodowym się nie udało i który teraz 
jeździ i ewangelizuje – przekonuje Witek Wilk. – Ale moim darem nie jest czynienie cu-
dów! Mam głosić słowo! Ewangelizator jest jak Boży wulkan. Kiedy głosi, gestykuluje, 
biega po scenie, czasem sala zrywa boki ze śmiechu. Ale zaraz potem rzuca wersetem 
z Pisma Świętego. Zapada cisza. I pyta: „Czy twoje życie wprawia w podziw niewierzą-
cych?”. Znowu cisza. Kiedy na KUL-u w Lublinie dał świadectwo, „przetrącił” życie 
klerykom seminarium. 60 z nich zawiązało wspólnotę. Po trzech latach formacji rozesłano 
ich do różnych parafialnych wspólnot. Spotykamy się z Wilkami w bytomskim mieszka-
niu rodziców Witka. Przyjechali z Otwocka (tam prowadzą teraz wspólnotę modlitewno-
ewangelizacyjną u księży palotynów) do Gliwic na rekolekcje. Dziadek parzy aromatycz-
ną kawę i herbatę z przyprawami. Wszystko musi mieć smak. Jak życie oddane Bogu. 
 
Zapraszamy do przeczytania dalszego ciągu na stronie http://gosc.pl/doc/1476015.Rekolekcje-z-Wilkiem 

  



Odpowiedzialni za 
Wspólnotę 

o. Wiktor Tokarski OFM 

pasterz  

tel. 17.853.34.95 w. 125  

 

Marta Fortuniak  

lider  

Wiesława Mac  

v-ce lider 

Jacek Fura  

v-ce lider  

 
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 

 

Marta Fortuniak 

diakonia medialna 

 

Paweł Kobosz 

diakonia modlitwy  osło-

nowej 
 

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 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Mt 18,1-5.10 Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca             

mojego 
− cz – Łk 10,1-12 Rozesłanie uczniów na głoszenia królestwa Bożego 
− pt – Łk 10,13-16 Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał 
− so – Łk 10,17-24 Przywileje uczniów 
− n – 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 po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. 

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

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

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, 
Fundacja Charismata i inne). 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17. 
2. Od dzisiaj do 19 listopada o godz. 19:15 odbywać się będą spotkania  modlitewno-

formacyjne pt. „Szkoła animatora”. Prowadził je będzie w każdy wtorek Witek 
Wilk. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli Seminarium Odnowy Wiary. 

3. Ostatni dzwonek, aby poinformować znajomych o rozpoczynającym się                            
2 października  Seminarium Odnowy Wiary „Jesień Ducha? Nie u nas.” Będzie to 
ośmiotygodniowy cykl spotkań trwający od godziny 19:15 do 21:45 w każdą 
środę. Seminarium prowadził będzie Witek Wilk. Zapisy 2 i 9 października. 

4. Katecheza audiowizualna pt. „Nawrócona wiedźma”; 8 października, godz. 19:10; 
gość: Patrycja Hurlak, Bazylika OO Bernardynów. 

5. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.  
 

���� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280���� 
���� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com ���� www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl ���� 


