
 [10:14, 22.10.2021] Wojtek: My z Anią jedziemy dzisiaj wieczorem na jubileusz 50-lecia 

posługi Andrzeja sionka do Lanckorony. Domyślam się że mogę pozdrowić wszystkich tam od 

CDR?  

[10:20, 22.10.2021] CdR Zosiuk Kasia Bartek: Jak najbardziej pozdrów Andrzeja wiem że już 

jest na wózku i w rękach ma niedowład, natomiast poznanie go było dla mnie darem...... I 

jego ostatnia książka ze wspomnieniami jest wielkim kawałkiem charyzmatycznej historii 

Polski.... 

  

[10:08, 23.10.2021] Zaczynamy... Jezus Panem! 

 



 

 [10:09, 23.10.2021] CdR Szporko Rafał Tymek: Piękne. Pozdrowienia dla was wszystkich. 

 
Paneliści: m.in. Darek Cupiał (tato.net), Stasia Iżyk (Alpha), ks. Jan Kruczyński (ostatnio chyba 

Koinonia) 

Są tu jeszcze m.in. Marcin Zieliński oraz Helen i John Hess z YWAM (jeśli to Wam cokolwiek 

mówi :) 

Bóg dał nam trzech proroków w Polsce: Wyszyńskiego, Wojtyłę i Blachnickiego. Pierwszy dla 

Polski, drugi dla świata, zaś Blachnicki potrafił stworzyć nowy ruch obejmujący setki tysięcy 

ludzi żyjących Ewangelią, ekumeniczny, charyzmatyczny i ewangelizujący. To był największy 

ruch przebudzeniowy w XX wieku na pewno w Europie, a może na świecie. 

Blachnicki oparł się na świeckich i mocno zaczerpnął program od braci protestantów.  



Kontakt z charyzmatycznoscią w USA około roku 1975 nadał Oazie nowego dynamizmu. 

Chrzest w Duchu Świetym wtedy był punktem zwrotnym dla wielu animatorów. Np. dla Stasi 

Iżyk. 

"Mieszkań w domu Ojca jest wiele" - te różne mieszkania to różne tradycje duchowe. 

o. Blachnicki do D.Cupiała o powołaniu: "Sprawy powołania często są w kościele stawiane na 

głowie.  A jest tak:  

1. Jesteś powołany by przyjąć Jezusa.  

2. Masz być Jego uczniem.   

3. Rozpoznaj swój charyzmat, swój dar. To twoje powołanie.  

Jedyny ekumenizm który obecnie rzeczywiście „działa” to ekumenizm duchowy, 

praktyczny.  Dochodzi wtedy do praktycznej wymiany darów. 

 

Colin Symens pastor zielonoświątkowy z Edynburga wspomina, że w 1981r mieli mieć 

koncert ewangelizacyjny we Wrocławiu w pewnym kościele katolickim. A był to dzień, w 

którym zmarł kardynał Wyszyński. Wyszedł do nich ksiądz Jan Kruczyński i o tym ze smutkiem 

poinformował. Oni pomyśleli, że chodzi o to, że koncert będzie musiał być odwołany. A na to 

ksiądz Jan: -Nie, nie, skoro kardynał zmarł, to będzie bardzo dużo ludzi, więc ewangelizujcie 

tym bardziej! 

Żart: Andrzej  Sionek trafia do nieba. Pan Bóg pyta go o to czego dokonał w życiu. -No, 

ewangelizowałem, działałem, napisałem kilka książek...  - Pokaż te książki.  Pan Bóg 

przegląda, przegląda i wreszcie mówi: - Teraz to ja sam siebie już nie rozumiem 

[13:18, 23.10.2021] CdR Witek Piotr: Podziękuj mu za wieloletnie świadectwo za wytrwałość 

i za to że ciągle głosi młodym mój Janek był zachwycony rekolekcjami z nim 



 [15:21, 23.10.2021] Daniel Gruber, Żyd mesjański - pierwszy budynek chrześcijański w jakim 

był, to był dom EnChristo w Lanckoronie. Wszedł przypadkiem,  został w relacji na zawsze. 

Pokazał potem po latach swego syna Izajasza i mówi do wszystkich w Lanckoronie: 

Zobaczcie,  to jest coś co mam najcenniejszego w życiu. Po chwili mówi do syna: - Izajaszu, 

popatrz na wszystkich tutaj dookoła, ci ludzie to coś dla mnie najcenniejszego w życiu. 

Nie może być jedności między chrześcijanami, jeśli nie będzie pojednania z Narodem 

Wybranym. Najbliżej nam do pojednania poprzez wspólne uwielbienie. 

Młodzi ludzie dzisiaj natychmiast przestają słuchać, jeśli ktoś zaczyna mówić o różnicach i 

sporach między chrześcijanami. 

Pastor pewnego kościoła zielonoświątkowego, którego członek na spotkaniu u katolików 

przeżył chrzest w Duchu Świętym: -To jest tak zaskakujące, że skoro Bóg tak chciał, to 

zastanów się, może ty akurat powinieneś zostać katolikiem? 

Kościół odpowiada za Izrael. 

[15:39, 23.10.2021] Inny przykład opowiadany przez obecnego Żyda mesjanistycznego z 

Warszawy.  

Zaprosili go zielonoświątkowcy żeby odprawił u nich Paschę. Ale zastrzegli, "tylko 

żeby nie było zbytnio tych żydowskich elementów". 

- Ale czy mogę zrobić to tak jak odprawił ją Jezus? 

Musieli się naradzić w gronie starszych zbioru. Ale ostatecznie się zgodzili :) 

 
To mówił ten po prawej. 

A ten na środku to zielonoświątkowiec. Mówi, że dla dobra Kościoła on musiał zrezygnować 

ze swej tożsamości zielonoświątkowej (taki urodził się), aby zobaczyć tożsamość Chrystusa o 

jakiej pisał Paweł "Czy Chrystus jest podzielony?" 



Ojciec Grzegorz Siwek (z lewej): zostałem ochrzczony w Duchu na II stopniu oazy. Pojechałem 

potem na spotkanie w Lanckoronie. Wszyscy byli z różnych kościołów i wspólnot. Ale gdy 

zaczęło się uwielbienie to podziały zniknęły. Pomyślałem, że chyba zepsuł mi się wzrok 😉 

Dokumenty kościoła mówią o "niedoskonałej jedności". Zatem jakaś jedność już jest 😉 

Wspomnienie jednej z kobiet, Kasi: Pamiętam Andrzeja kilkanaście lat temu skaczącego po 

sali i krzyczącego "Nie idziemy na zatracenie! Idziemy do nieba!" To takie niby głupie, ale to 

ustawiło całe moje życie! 

I ta sama Kasia: i pamiętam jak Andrzej płakał długo łzami nad rozłamami wśród chrześcijan. 

Ojciec Grzegorz: zastanawiałem się gdy byłem w seminarium nad charyzmatem 

franciszkańskim. Pojechałem wtedy akurat do Szwecji do Ulfa Eckmana z Andrzejem.  I 

rozmawiamy,  i mówię nad czym rozmyślam. A Ulf (wtedy jeszcze zielonoświątkowy pastor) 

na to: - Ty, franciszkanin, nie wiesz? Przecież wszystko św Franciszkowi powiedział Jezus pod 

krzyżem: Idź i odbuduj mój Kościół! 

Wojtek: Ja czuję się uczniem Andrzeja, jego duchowym dzieckiem. Pamiętam, poznałem go 

na rekolekcjach KODAM (Kurs Oazowy dla Animatorów Modlitwy) chyba w roku 1985. To 

były dziwne rekolekcje, charyzmatyczne i z których wyjechało sporo uczestników, w tym 

księży. Andrzej kapitalnie nauczał. A na wieczornym ognisku zaskoczony byłem, że ten 

teolog, nauczyciel, serwuje wszystkim żurek. Nakładał taką wielką chochlą, chochlę trzymał 

tymi rękoma. Niestety, Andrzeju, teraz już twoje ręce nikomu nie mogą nalać zupy, ale dzięki 

ci za całe życie pełne służby! 

Gosia Sobczyk (żona Karola). Moja Mama miała zasadę: Póki jesz w moim domu to na 

wakacje jedziesz tam gdzie ja wybiorę. 😉 I wysłaĺa mnie do Lanckorony. Przeżyłam szok z 

powodu spotkania innych żywych chrześcijan. Oraz wizja kościoła żyjącego Duchem Świętym, 

otwartego ekumenicznie i wobec Narodu Wybranego. Uznałam, że dla tej wizji chcę 

poświęcić życie. I nie chodzi tylko bym raz na miesiąc pojechała do Lanckorony, ale żyć tym 

na co dzień, tam gdzie mieszkam. I spotkałam Karola który pragnął tego samego.  I teraz 

mamy to o czym marzyłam. Dzięki twojej ofierze, Andrzeju. 

Andrzej Sionek: jeśli szukamy woli Bożej i jedności między nami mam tylko jedną radę: 

UNIŻMY SIĘ 

Autentyczna historyjka. Ewangelizacja na Wschodzie, prowadzący idą do popa z prośbą o 

zgodę i błogosławieństwo. A pop pyta: -A kogo wy tu chcecie nawracać? Przecież tu nie ma 

katolików... 

Sanita Sionek. Jak żyje rodzina "na etacie" wspólnoty? Łączymy cele i siły,  współdziałanie.  

"We are to complete not to compete." Nie ma kościoła żeńskokatolickiego ani 

męskokatolickiego. Jest jeden kościół w którym nie ma mężczyzny ani kobiety, jak pisał 

Paweł. 

Dawid Gruber: Polska po żydowsku to „Polinia”, co można wypowiedzieć jako Po-ln-ja co 

znaczy "tu odpoczywa Jahwe". Ale jak wiemy relacje polsko-żydowskie są skomplikowane. 



 
[18:23, 23.10.2021] Wojtek: Kończymy modlitwą za młodych,  by przyjęli od nas płaszcz 

Eliasza i  uwielbieniem. 

 

 

Na zdjęciu w środku Andrzej z żoną Sanitą. 

[20:33, 23.10.2021] CdR Szporko Rafał Tymek: Piękna relacja Wojtku. dzięki. 

[20:40, 23.10.2021] CdR Zosiuk Kasia Bartek: Bardzo ci Wojtku dziękuję. Jakbym tak był. 


