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Ku wolności wyswo-
bodził nas Chrystus... 

 
Ga 5, 1 

 

 

Wyrwani z niewoli 
 

Jacek i Piotrek 

 
Dawno, dawno temu żyło sobie dwóch chłopaków. Byli do siebie trochę podobni, mimo 
że nie znali siebie i mieszkali w zupełnie innym miejscu. Łączyło ich pragnienie bycia wy-
jątkowym i niepowtarzalnym. Szukali tego w narkotykach, alkoholu, przemocy, pornogra-
fii i w innych złudnych przyjemnościach tego świata. Wydawało im się, że są wolni i pełni 
życia, ale tak naprawdę byli w niewoli i żyli w śmierci. Byli zakuci w kajdany i obwiązani 
ogromnymi, żelaznymi łańcuchami, które pozostawały ogromne rany na ich ciałach i du-
szy. Próbowali się z tego wydostać na różne sposoby: wytężali swoją silną wolę, lecz ona 
zawodziła, szukali pomocy u ludzi, lecz oni ich opuścili, aż w końcu stracili wszelką nadzie-
ję na uwolnienie. Gdy byli już o krok od rozpaczy, wręcz umierali z wycieńczenia, leżąc na 
zimnej posadzce przyszedł do nich Ktoś niezwykły. Przyszedł i powiedział, że ma moc wy-
rwać ich z niewoli w jakiej tkwili przez całe życie. Spotkali Wybawiciela, który zapłacił za 
nich kaucję, aby opuścili mury więzienia, w którym się znajdowali. Tą zapłatą było Jego 
własne życie. On oddał je za nich, aby mogli żyć i aby byli wolni i tę wolność mogli nieść 
wszystkim aż po krańce Polski, a może i całego świata. 
To jesteśmy właśnie my, WYRWANI Z NIEWOLI, a tą Tajemniczą Osobą, która ukochała 
nas bardziej niż swoje życie jest Chrystus, który wyswobodził nas ku wolności i miłości 
jakiej nie dał nam świat. 
Około 1,5 roku później od tego wspaniałego doświadczenia, poznaliśmy się na niezwy-
kłych rekolekcjach, gdzie było 1,5 tys. ludzi. Rzuciliśmy się sobie w oczy, gdyż we dwóch 
byliśmy łysi. Gdy przybiliśmy sobie piątkę na przywitanie, pierwszym zdaniem, które je-
den z nas wypowiedział, było stwierdzenie: „jestem nawrócony, a Ty?”. Drugi odpowie-
dział „ja też.” Gdy opowiedzieliśmy sobie historię naszego życia, to ze zdumieniem 
stwierdziliśmy, że spotkaliśmy Chrystusa w tym samym niemal czasie i w bardzo podobny 
sposób. Spotkaliśmy go w Sakramencie Pokuty i Pojednania, gdzie oczyścił nasze zgniłe 
i zardzewiałe serca i w Komunii Świętej, gdzie nakarmił nas sobą, gasząc wszystkie pra-
gnienia i potrzeby. 
W wielkim skrócie od tamtego zdarzenia zaczęła się największa przygoda życia. Zaczęli-
śmy chodzić po szkołach, poprawczakach, domach dziecka, więzieniach, parafiach, uli-
cach, w pociągach, w autobusach. Dzielimy się z ludźmi niesamowitą prawdą, że Bóg jest 
miłością, ma wspaniały plan dla każdego z nas. Choćbyś był prostytutką, czy mordercą... 
Dlatego teraz tworzymy grupę WYRWANI Z NIEWOLI. Bazą naszą jest Białystok. Od pra-
wie czterech lat naszym głównym celem jest dzielenie się spotkaniem Żywego Jezusa, 
Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego w Sakramentach św. Kościoła Katolickiego. 
Szczególnie w spowiedzi świętej, w której Pan nasz wydźwignął nas z narkotyków, alko-
holu i innych uzależnień. Jesteśmy już całkowicie wolni od prawie pięciu lat.  
Dlatego dzisiaj my, łyse banie, głosimy Jezusa Śmierć i Zmartwychwstanie. 
 
www.wyrwanizniewoli.pl 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się 

we wtorki o 19.15 
w Domu Diecezjalnym 

„Tabor” 
ul. Połonińska 25 

 
 
 
 

17.00 adoracja Najśw. 
Sakramentu (kaplica) 

18.00 Eucharystia (kaplica) 
19.15 spotkanie modlitew-

ne (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 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

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 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mk 1, 29-39 Jezus uzdrawia chorych 

 czw. – Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trędowatego 

 pt .– Mk 2,1-12 Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów 

 sob. – Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza 

 niedz. – J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów 

 pn. – Mk 2,18-22 Zwyczajów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego 
 wt. – Mk 2,23-28 Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu 
 

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. 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, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 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 pro-
wadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa 
Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psychologiczne). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. Informujemy, że Fundacja Charismata otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego - 

OPP. Tym samym możesz przekazać w formie darowizny 1% swojego podatku w rozlicze-
niu rocznym za 2014 r. 

2. 14 stycznia 2015 r. o godz. 19.30 w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym będą 
organizowane warsztaty tańca „Uraduj się w Panu”. Zapraszamy osoby, które mają pra-
gnienie modlitwy tańcem i stworzenie diakonii tańca. Spotkania będą odbywać się co 2 
tygodnie, udział bezpłatny. 

3. W dniach 22-25 stycznia 2015 r. odbędą się warsztaty psychologiczne „Poznaj i akceptuj 
siebie”. Warsztaty prowadzi psycholog i psychoterapeuta prof. dr hab. Józef Szopiński. 
Miejsce: Tabor, opłata 220 zł (udział, wyżywienie, nocleg). 

4. 26 stycznia 2015 r. o godz. 19.30 w kościele św. Judy Tadeusza odbędzie się Msza św. dla 
wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji Rzeszowskiej.  

5. W dniach 31 stycznia –  1 luty 2015 r. wyjazd do Tarnowa na sesję: „Uwielbienie uwalnia 
serce”. Jest ona traktowana jako nasze wspólnotowe rekolekcje o uwielbieniu Boga. Go-
ściem spotkania będzie Maria Vadia. Szczegóły i zapisy na http://sesja.moscice.pl/ lub 
u Wiesi. Dojazd we własnym zakresie, ale jest możliwość wyjazdu autokarem zorganizo-
wanym przez wspólnotę Dobrego Pasterza - koszt transportu 45 zł. 

6. 7 lutego 2015 r. – zapraszamy na Karnawałowy Bal Przebierańców w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Koszt: 70 zł/osoba dorosła, dzieci od 6-12 lat - 30 zł, dzieci do lat 5 – gratis. 
Liczymy jak zawsze na Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, 
przekąski, itp.:)  

 
 

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”  

http://sesja.moscice.pl/

