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Nikt nie ma większej Zachowały się jak trzeba
miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za
Agata Puścikowska
przyjaciół swoich.
J 15, 13 Nie tylko żołnierze
– Jesienią 2013 roku zacząłem szukać materiałów potrzebnych do napisania książki. Próbowałem znaleźć jakikolwiek kontakt z żyjącymi jeszcze dziewczynami wyklętymi – opowiada Szymon Nowak. – Chciałem spotkać się z nimi lub chociaż porozmawiać przez telefon. Żyjące dziewczyny wyklęte mają dziś po 80, 90 lat. Chciałem zdążyć… W dużym stopniu udało się. Powstała książka wyjątkowa. Zbiór świadectw, historii, bardzo dramatycznych i w wartki sposób opisujących bohaterskie życie kobiet, o których jeszcze
do niedawna nie mówiło się wcale. I które przez lata musiały ukrywać swoją przeszłość. –
W antykomunistycznej konspiracji funkcjonowały również kobiety. Były sanitariuszkami,
Spotkania Wspólnoty
łączniczkami, utrzymywały w swych domach punkty kontaktowe i tajne kwatery. Niby
odbywają się
wojna się skończyła, a one zostały w oddziałach leśnych ze swoimi mężami, narzeczonywe wtorki o 19.15
w Domu Diecezjalnym
mi, chłopakami – tłumaczy Nowak. Poznając losy partyzanckich dowódców, Nowak od„Tabor”
krywał życiorysy dziewczyn wyklętych: żony „Ognia”, narzeczonej „Łupaszki”
ul. Połonińska 25
czy dziewczyny „Wołyniaka”. Historie o żołnierzach wyklętych w komunistycznej Polsce
były skrzętnie ukrywane. A prawda o nich przekłamywana. Podobnie było z kobietami
związanymi z antykomunistycznym ruchem oporu. Autor spotykał się osobiście m.in.
z narzeczoną mjr. „Łupaszki”, sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady AK – Lidią Lwow-Eberle
ps. Lala, z sanitariuszką oddziału „Ojca Jana” – Wandą Krzysztonowicz z d. Bojarską
17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
„Wandą”, z narzeczoną „Wołyniaka” – Krystyną Winiarz z d. Świątoniowską.

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

Miłość w czasie zawieruchy
– Jednym z najbardziej niesamowitych rozdziałów jest opowieść o wielkiej miłości Janiny
Przysiężniak z d. Oleśkiewicz „Jagi” i partyzanckiego dowódcy Franciszka Przysiężniaka
„Ojca Jana” – mówi Nowak. Miłość ta została zwieńczona tajnym, wojennym ślubem.
Choć za pierwszym razem w uroczystości przeszkodziły atak niemieckiego oddziału
i bitwa... Po przejściu frontu „Ojciec Jan” nie konspirował, ale i tak był poszukiwany przez
UB i NKWD. Musiał się ukrywać. Podobnie jego żona, wówczas będąca w ciąży... A pętla
ubeckich poszukiwań zaciskała się coraz bardziej. „Jaga” została podstępnie aresztowana
i po nocy przesłuchań odstawiona do domu. Jeden z ubeków dał jej znak, że droga wolna,
żeby uciekała. To był podstęp. Inny komunista strzelił jej w plecy. Rany były śmiertelne...
Po śmierci żony Franciszek wrócił do podziemia i dowodził polskimi partyzantami
w zwycięskiej bitwie z NKWD stoczonej pod Kuryłówką. – I chociaż na grobie Janiny napisano lakonicznie, że zginęła tragicznie, jakaś nieznana ręka, jeszcze w czasach komuny,
co roku dopisywała: „Zamordowana przez UB” – opowiada Szymon Nowak.
Nie tylko „Inka”
To pierwsza książka traktująca tak obszernie o kobietach, które po II wojnie światowej
nie poddały się. I na wiele sposobów walczyły z komunistyczną władzą. Do tej pory szerzej znana była tylko historia 17-letniej sanitariuszki „Inki”. – O „Ince” napisano sporo.
Danuta Siedzikówna „Inka”, zamordowana jako osoba niepełnoletnia, wykazała się

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

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

ogromnym bohaterstwem i hartem ducha. To wzór do naśladowania dla współczesnej
polskiej młodzieży: młodziutka sanitariuszka, która nigdy nie strzelała, a rozdawała rannym nieprzyjaciołom bandaże. I za to komuniści skazali ją na karę śmierci – opowiada
Nowak. – Do końca się nie poddała... „Inka” przed śmiercią prosiła, by babcia dowiedziała
się, że dziewczyna „zachowała się jak trzeba”. Lektura książki Szymona Nowaka pokazuje,
że podobnie heroicznych kobiet było po wojnie dużo, dużo więcej. Niektóre z nich
to nasze, dyskretnie żyjące gdzieś obok, starsze sąsiadki. Wszystkie zachowały się jak
trzeba...
Źródło: http://gosc.pl/doc/2367072.Zachowaly-sie-jak-trzeba

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
czw. – Łk 24, 35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
pt .– J 21, 1-14 Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim
sb. – Mk 16, 9-15 Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii
niedz. – J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
pn. – J 3, 1-8 Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego
wt. – J 3, 7-15 Trzeba się powtórnie narodzić

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, Seminarium Odnowy Wiary, Konferencja „Biblia o Finansach”,
Wieczory Charyzmatyczne).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
 W intencji Światowych Dni Młodzieży.

Ogłoszenia
1. 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00-18.00 odbędzie się konferencja „Biblia o finansach”. Zapisy od godz. 9.00, koszt: 40 zł/osoba indywid., 70 zł/małżeństwo. Szczegóły na ulotkach.
2. 14 kwietnia 2015 r. o godz. 21.15 będzie spotkanie organizacyjne dla animatorów grupek
na Seminarium Odnowy Wiary (sala nr 9).
3. 15 kwietnia 2015 r. o godz. 19.15 rozpoczynamy kolejne Seminarium Odnowy Wiary. Seminarium będzie prowadził charyzmatyk Witek Wilk (miejsce: aula Tabor).
4. 21 kwietnia 2015. o godz. 19.15 katecheza audiowizualna pt.: „Czy grozi nam islamizacja?” Gość spotkania: s. Tadeusza Frąckiewicz, misjonarka w Kamerunie.
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