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Bóg znalazł mnie na ulicy…
…Będziesz miłował
Henryk Krzosek
swego bliźniego jak
siebie samego. Miał na ręku tatuaż „Urodziłem się, by tworzyć piekło na ziemi”. I stworzył. Sobie i rodzinie. Alkoholik. Bezdomny. „Henryk, tylko Bóg może ci pomóc” – usłyszał. Te słowa zmieniły wszystko.

Mk 12, 31 Marta Brzezińska-Waleszczyk: „Urodziłem się po to, by tworzyć piekło na ziemi” - taki napis miał

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 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

Pan wytatuowany na ręku. Jak wspomina Pan w książce, chciał się Pan mścić, ale nie wiedział na
kim. Wyszło, że najbardziej dał się Pan we znaki samemu sobie?
Henryk Krzosek: Samemu sobie i najbliższej rodzinie. Kiedy przebywałem w więzieniu i układałem
sobie szczęśliwą przyszłość po wyjściu na wolność, podjąłem postanowienie: kiedy będę miał
dzieci, nigdy nie będę dla nich taki, jaki był dla mnie mój ojciec. Rzeczywistość zweryfikowała
moje plany. Stałem się dla mych dwóch synów właśnie taki, jaki był dla mnie ojciec. Zgotowałem
piekło dla żony, synów i siebie samego.
M.B-W.: Nie myślał Pan czasem, że te wszystkie przeciwności losu, jakie Pana spotkały, to wina
Pana Boga? Pańska historia życia (więzienie, bezdomność, samotność, alkoholizm, wykorzystanie
seksualne w dzieciństwie) dowodzą, że Stwórca nie był zbyt łaskawy dla Henryka Krzoska…
H.K.: Nawet nie wiedziałem, czy Stwórca istnieje. Za mój los obwiniałem wszystkich dookoła,
tych, których widziałem, słyszałem, dotykałem. W moim mniemaniu, ci, którzy mnie otaczali ponosili winę za moje nieszczęścia. Oczywiście nienawidziłem też samego siebie. Gdzie w tym
wszystkim był Bóg? Nie wiedziałem, bo przecież Go nie widziałem, więc pozostawiłem Go w spokoju, a moje żale kierowałem do osób fizycznych.
M.B-W.: Chyba jedną z najbardziej wzruszających mnie scen w Pańskiej książce jest opowieść, jak
usilnie chciał się Pan dostać z powrotem do więzienia, kradnąc ze sklepu alkohol i dając się złapać
policji, która jednak odesłała Pana z kwitkiem. Co jest najtrudniejsze w bezdomności, bo chyba
nie głód fizyczny czy alkoholowy, ale właśnie głód samotności?
H.K.: Wszystko jakoś się na siebie nakłada. Głód fizyczny, to najmniejszy problem. Ja musiałem
codziennie pić, a czasami też jeść. Samotność, rozumiana, jako samotność, to nie był większy
problem. Najczęściej wybierałem swoje ścieżki samotności i robiłem, co chciałem. Wielkim problemem było wyobcowanie. Poczucie, że jest się nikomu nie potrzebny, czy wręcz stanowi zawadę. Poczucie odepchnięcia, czy pogardy ze strony innych ludzi motywowało mnie do szybszego
opuszczenia tego świata.
M.B-W.: Pańskie wychodzenie z bezdomności zaczęło się w stołówce, która karmiła takie osoby
jak Pan. Tam znalazł Pan religijne broszury, a ludzie od „Jezuska” zaoferowali pomoc. Zgodzi się
Pan ze mną, że wychodzenie z bezdomności czy w ogóle nawrócenie często zaczyna się od podania komuś miski zupy?
H.K.: Kiedyś czysto ubrany i zadbany mężczyzna usiadł na ławce w parku obok mnie - brudnego,
śmierdzącego, pijanego bezdomnego i poczęstował papierosem. Jego przyjazny gest pokazał mi,
że są jednak ludzie o wyrozumiałym sercu. To zdarzenie wycisnęło łzy z moich oczu. Wniosło jakąś nadzieję. Czy był to jakiś znak od Boga? Myślę, że tak. Następne piorunujące spotkanie z dobrym człowiekiem miało miejsce w stołówce, gdy kobieta z obsługi powiedziała: „Henryk, tylko
Bóg może ci pomóc”. Te słowa zmieniły wszystko.
Wywiad Marty Brzezińskiej-Waleszczyk,
źródło: http://www.fronda.pl/a/henryk-krzosek-dla-frondapl-bog-znalazl-mnie-na-ulicy,36598.html

Animatorzy diakonii
Alicja Smalarz
diakonia adoracyjna
Marta Fortuniak
diakonia prorocka
Jacek Fura
diakonia modlitwy wstawienniczej 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

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 11, 29-32 Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
czw. – Mt 7, 7-12 Kto prosi, otrzymuje
pt .– Mt 5, 20-26 Pojednaj się najpierw z bratem
sob. – Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski
niedz. – Mk 9, 2-10 Przemienienie Pańskie
pn. – Łk 6, 36-38 Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
wt. – Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy

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 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, chęć służby i ochronę przed
zniechęceniem.
 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 prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary, Kurs finansowy CROWN, warsztaty psychologiczne, Męskie Rekolekcje, Rekolekcje dla Kobiet, Seminarium Odnowy Wiary,
Konferencja „Biblia o Finansach”, Warsztaty Charyzmatyczne).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. 3 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę Świętą Wspólnotową

oraz adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy (nie ma adoracji NS o 17.00
oraz spotkania modlitewnego w auli).
2. 3 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 20.30 spotkanie Rady Wspólnoty.

Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.30 – zgłoszenia
e-mailem lub telefonicznie
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