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Tak słowo, które  
wychodzi z ust moich, 

nie wraca do Mnie  
bezowocne, zanim 
wpierw nie dokona 

tego, co chciałem, i nie 
spełni pomyślnie swe-

go posłannictwa. 
 

Iz 55, 11    

Ocalony Ćpunk 

 

Andrzej Sowa 
 

Czy ta książka to twoja publiczna spowiedź? 

- Nie traktowałbym tego w kategoriach „spowiedzi”. Spowiadam się przed Panem Bogiem, nato-
miast książka to podsumowanie mojego życia. Długo się zbierałem z decyzją o jej napisaniu. My-
ślę, że na pewne wyznania nie byłem wcześniej gotowy, bo dzieci były małe. Dzisiaj są na tyle 
dojrzałe emocjonalnie, że mogłem to zrobić, a ja patrzę też na siebie i swoje życie z innej per-
spektywy. 

Bez kolorowania opowiadasz, jak nisko upadłeś, jak straciłeś resztki człowieczeństwa, opisujesz 
życie na ulicy, gnijące ciało, wszawicę i tego przerażającego szczura... W niektórych momentach 
musiałam robić przerwy. 

- Nawet teraz, jak o tym pomyślę, to mnie ciary przechodzą. Tak samo jest, kiedy opowiadam o 
tym w szkołach. Jak przypomnę sobie tę piwnicę, kopcące znicze, ten smród, tego szczura jedzą-
cego moją nogę... To nie jest nic przyjemnego, ale to są obrazy, które do ludzi przemawiają. 
Szczególnie do młodych ludzi wychowanych na mediach, które walą w nich obrazem. Oni mają 
wyobraźnię, którą są w stanie poruszyć właśnie takie przerażające, a dzięki temu przekonujące 
obrazy. 

Chciałeś ich tą książką zszokować? 

- Nie, moim celem nie był szok. Chciałem pokazać, że Pan Bóg jest i że wyciągnął mnie z bagna, 
był w stanie uzdrowić mnóstwo zranień, które mi się po drodze zdarzyły. A to znaczy, że nie ma 
takiej sytuacji, z której Bóg nie jest w stanie wyciągnąć człowieka. 

Nawet tego, który w niego nie wierzy? 

- Byłem od Niego daleko, kiedy w ciągu pięciu minut uzdrowił mnie z potężnego heroinowego 
głodu, zmienił moje życie i przygotował do tego, co robię i kim jestem dzisiaj. Gdyby Boga nie 
było, to nie rozmawialibyśmy ze sobą, bo dawno byłbym martwy. To całe gadanie o ateizmie jest 
trochę na wyrost, bo każdy człowiek w coś wierzy, to nie musi być Bóg. Wypisałem się z Kościoła 
katolickiego jako szesnastolatek, bo tak było mi lepiej. Założyłem, że to, w co wcześniej wierzy-
łem, jest złe, ponieważ sumienie wyrzucało mi to, jak wówczas żyłem. Sens życia odnalazłem do-
piero, jak wróciłem do Kościoła, ale Bóg zawsze się o mnie troszczył. 

(…) 

W twojej książce co jakiś czas pojawiają się momenty z dzieciństwa i młodości, które miały 
prowadzić do nawrócenia, jak chociażby dziewięć pierwszych piątków miesiąca, które odpra-
wiałeś z babcią. Mam wrażenie, że pisząc książkę, doszukiwałeś się takich symboli. 

- Nie doszukiwałem się, te momenty jakoś same do mnie wróciły. Udowodniły mi tylko, że Bóg 
jest wierny swoim obietnicom. Nie chcę mówić wielkich słów, ja po prostu doświadczam tego, że 
Bóg jest kimś bardzo konkretnym do życia. Możemy sobie o Nim pogadać, ale ja wolę z Nim żyć. 
Wielu ludzi oczywiście nie przyjmuje mojego świadectwa, mówią: Nie no, chłopie, to, co wydarzy-
ło się w twoim życiu, jest w ogóle niemożliwe. Bóg nie mógł cię wyciągnąć w pięć minut z heroiny. 

 

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 prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

Marta Fortuniak 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczno-

porządkowa 

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 17.15 – zgłoszenia  

e-mailem, telefonicznie lub 
przez stronę 

www.miriam.rzeszow.pl 

 

Jeżeli zna się osoby uzależnione, które walczą z nałogiem, to naprawdę ciężko w to uwierzyć. 

- No więc właśnie, i ja to szanuję. Dla mnie na przykład kontrowersyjny jest ten napis z tyłu książ-
ki: „Po tej książce nigdy nie sięgniesz nawet po skręta” - przecież ja nie jestem Jezus Chrystus, a to 
nie jest Biblia! Nawet Biblia nie ocali człowiekowi życia, jeżeli czytając ją, zakłada, że Boga nie ma. 
To nie jest tak, że ludzie nie będą palić marihuany, bo przeczytali książkę Andrzeja Sowy. Nie o to 
tutaj chodzi. Moje życie się zmieniło, bo pozwoliłem, żeby Bóg w nim zadziałał. W języku greckim 
„nawracaj się” znaczy zmień swoje myślenie, przewartościuj je. 

(…) 

Wywiad przeprowadziła Marta Pawłowska. 

 

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 Przed złożeniem ofiary trzeba pojednać się z braćmi 
 sob. –  Mt 5, 43-48 Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski 
 niedz. – Łk 9, 28b-36 Przemienienie Pańskie 

 pn. – Mt 16, 13-19 Tobie dam klucze królestwa niebieskiego 

 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 Ja-
na 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. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 27 lutego 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejny Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: 
aula DD Tabor). 

2. W dniach 4-6 marca w DD Tabor odbędą się warsztaty ewangelizacyjne „Ewangelizacja w 
ukrytej codzienności”. Zapisy u Elżbiety Tomasik tel. 693-613-959. Szczegóły na ulotkach. 

3. Dla osób chętnych na przekazanie 1% podatku na dzieła ewangelizacyjne przygotowali-
śmy ulotki informacyjne Fundacji Charismata. 

 

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”  

 Fundacja Charismata jest organizacją OPP – przekaż nam 1% swojego podatku - KRS 0000431262  


