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Miałeś dla nich cierpli-
wość przez wiele lat 

(…) Dzięki wielkiemu 
miłosierdziu Twemu 

nie wytępiłeś ich i nie 
opuściłeś, albowiem 

Tyś Bogiem łaskawym 
i miłosiernym 

 
Ne 9, 30-31 

 

Jak smakuje zakazany owoc? 

Krzysztof Antkowiak 

 
 
Nawrócenie nie jest dane raz na zawsze. To moment, w którym czujesz łaskę, ale musisz co-
dziennie pracować, żeby w niej wytrwać – podkreśla Krzysztof Antkowiak w rozmowie na ła-
mach Gościa Niedzielnego.  
Po wielkiej popularności, jaką przyniósł mu występ w Opolu w 1988 r., gdzie zaśpiewał piosenkę 
„Zakazany owoc”, o Antkowiaku przestało być głośno. I choć – jak wspomina – zawsze był osobą 
wierzącą – to na wiele lat oddalił się od Kościoła. Otarł się o buddyzm, wpadł w szpony hazardu, 
do tego zaczął nadużywać alkoholu. W pewnym momencie poczuł, jak bardzo jest zniewolony. 
Udało mu się stanąć na nogi dzięki modlitwie.  
Mnie akurat pomogła modlitwa i wydaje mi się, że to jedyna droga, żeby tę sytuację uzdrowić. 
Człowiek jest zbyt słaby, żeby sobie sam poradzić – zaznacza. 
W nawróceniu piosenkarza bardzo duży udział miała jego narzeczona. 
To się zaczęło w zeszłym roku. Moja narzeczona namówiła mnie, żebym poszedł na Mszę 
o uzdrowienie odprawianą przez o. Józefa Witko. Wiedziałem, że ten człowiek mówi o Bogu 
w taki sposób, który ja rozumiem. Jego konferencje zaintrygowały mnie. W tym czasie przecho-
dziłem depresję – wprawdzie nie stwierdzoną, ale to był naprawdę słaby moment w moim życiu – 
opowiada Antkowiak. Już wychodząc z kościoła poczuł, że coś się zmieniło.  
Słowa ojca Witko coraz bardziej zaczęły do mnie trafiać. Zwłaszcza te o miłosierdziu Bożym: że 
nawet kiedy jesteś grzesznikiem – a wtedy strasznie się obwiniałem – On cię kocha takim, jakim 
jesteś. Nie trzeba się tego bać. Jeżeli tylko tego chcesz, to się pomódl. Momentem przełomowym 
był Sylwester zeszłego roku, kiedy pomodliłem się, żeby Duch Święty zabrał ode mnie hazard 
i alkohol w takich ilościach, jakie piłem – wspomina Antkowiak. 
Przemiany, jakie w nim zachodziły, były „omadlane przez najbliższych”.  
Nawrócenie dokonało się tak naprawdę w Sylwestra. 1 stycznia obudziłem się jako inny czło-
wiek. Wystarczyło poprosić Go, żeby to zabrał, i to się stało. Jestem wolny – wyznaje artysta. 
Zawierzyłem Mu, czuję się narzędziem w Jego ręku. Ufam Mu bezgranicznie. Cokolwiek się dzieje 
w moim życiu, jest od Niego. 
Codziennie powierza Bogu swoje życie podczas modlitwy. – A moją ulubioną formą modlitwy jest 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. W ogóle miłosierdzie Boże to coś, co poczułem. Miłosierdzie 
rozumie jako pracę nad postrzeganiem innych ludzi.  
Jeśli ktoś cię irytuje albo zrobi coś niefajnego, najpierw zastanów się, dlaczego tak się dzieje, 
a potem dopiero oceniaj sytuację. W momencie kiedy czujesz miłosierdzie, przestajesz oceniać 
innych ludzi. Patrzysz na nich z empatią – tłumaczy piosenkarz. Jednocześnie przypomina, że 
„nawrócenie nie jest dane raz na zawsze”. To moment, w którym czujesz łaskę, ale musisz co-
dziennie pracować, żeby w niej wytrwać. Jeżeli na chwilę zapomnisz o tym (…), to znowu skręcisz 
na złą drogę. Mnie pomogło to, że traktuję Go jak przyjaciela, któremu mogę o wszystkim po-
wiedzieć. I to mnie wzmacnia. Widzę, że wokoło mnie naprawdę zaczęły dziać się cuda. Kiedy 
ktoś mnie pyta, czy byłem świadkiem cudu, to mogę odpowiedzieć, że jestem nim często. Najlep-
szy scenarzysta nie wymyśliłby scenariuszy, które w tej chwili się dzieją – opowiada. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego stała mu się bliska dzięki ojcu jego narzeczonej.  
To jest człowiek, który pracuje z więźniami i poprzez wiarę zmienia ich życie. Nie znałem wtedy 
tej modlitwy, ale dotknęły mnie jej słowa. Usłyszałem też amerykańską wersję, która bardzo mi 

 

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) 
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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 

Piotr Bilo 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.15 – zgłoszenia  

 przez stronę 
www.miriam.rzeszow.pl 

 

się spodobała. I postanowiłem, że nagram tę Koronkę. Pojechałem do studia po dwudziestej trze-
ciej, przesiedziałem w nim całą noc. Przez pierwsze dwie, trzy godziny nie mogłem nic zrobić. Tak 
jakby „sierściuch” mieszał przy tym wszystkim, nie chciał, żeby to powstało. Zacząłem się modlić.  
Prosiłem Ducha Świętego, żeby ta muzyka przeze mnie przeszła, żebym był tylko narzędziem. 
I tak się stało. Miałem okazję wykonać ją na 80-leciu Koronki u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. To było niesamowite przeżycie.  
wpolityce.pl 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 6, 1-6.16-18 Dobre uczynki pełnić w ukryciu 

 czw. – Mt 6, 7-15 Modlitwa Pańska 

 pt .– Mt 6, 19-23 Gromadźcie sobie skarby w niebie 

 sob. – Mt 6, 24-34 Zaufać Bożej Opatrzności 

 niedz. – Łk 9, 18-24 Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki 

 pn. – Mt 7, 1-5 Drzazga i belka 

 wt. – Mt 7, 6.12-14 Brama szeroka i brama ciasna 

 

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. 
 W intencji przebłagalnej i wynagradzającej za grzechy narodu przed uroczystościami na 

Stadionie Narodowym 15 października 2016 r. 
 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, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia    

1. 25 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny. W programie: 
konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu oraz świadec-
twa (miejsce: aula DD Tabor). 

2. 26 czerwca 2016 r. (niedziela) o godz. 19.00 zapraszamy do kina Zorza na film pt. „Cuda 
z nieba”. Cena biletu 10 zł, bez zapisów, pieniądze należy wpłacić ks. Łukaszowi Leśnia-
kowi przed seansem filmowym. 

3. 8 – 14 lipca 2016 r. zapraszamy na wakacyjny relaks z Jezusem. Miejsce rekolekcji: Pusty-
nia Złotego Lasu w Rytwianach k/Staszowa. Temat rekolekcji: uzdrowienie wspomnień. 
Prowadzący: ks. Mariusz Mik i ks. Bogusław Jaworski. Dojazd we własnym zakresie. In-
formacje i zapisy: Elżbieta Tomasik, tel. 693-613-959. 
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