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Piątkowy wieczór – 29 sierpnia. Spiesznym krokiem przemierzałam ulice warszawskiej 
Pragi, żeby dostać się ze stacji PKP Warszawa Wschodnia na przystanek Dworzec Wileński. 
Myślałam sobie – „tak, to już 9 lat minęło od pierwszego Filemona”.  
Nawet nie zastanawiałam się, jak będzie. Wiedziałam. Bo jak może wyglądać konferencja 
dla ludzi, których życie Pan Jezus zmienił o sto osiemdziesiąt stopni, i których serca 
przepełnia wdzięczność za tę dramatyczną zmianę. Wsiadając do autobusu,  
który miał mnie zostawić tuż przy ulicy Wybornej, nie mogłam się doczekać, żeby wreszcie 
dotrzeć na miejsce!  
 

W tym roku już po raz dziewiąty Misja Więzienna Kościoła Zielonoświątkowego z pastorem 
Piotrem Wisełką – przy pomocy zborów z Warszawy – 
zorganizowała konferencję„List do Filemona” skierowaną  
do byłych więźniów i kapelanów usługujących za murami 
zakładów karnych. Wydarzenie to odbywa się co roku w ostatni 
weekend sierpnia. Tym razem spotkaliśmy się na terenie Wyższej 
Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie.  
 

Gdy ktoś pyta mnie, co szczególnego jest w tej konferencji, odpowiadam,  
że to czas inspirujących wykładów, warsztatów i dzielenia się świadectwami. 
To przede wszystkim wyjątkowe posilenie dla osób, które opuściły mury więzień czy 
aresztów jako uczniowie Chrystusa i pragną stawiać czoła szarej codzienności w zupełnie 
inny sposób niż do tej pory. „Filemon” stanowi także zachętę dla kapelanów (częstokroć 
byłych więźniów), którzy działając w pełnej wyzwań służbie, przez długi czas mogą  
nie widzieć rezultatów swojej pracy, albo obserwować jak ich podopieczni odwracają się  
od Boga. Samo spotkanie licznej grupy byłych więźniów, która chce znów powrócić za mury 
zakładów karnych by zanieść tam światło Jezusa, dowodzi ogromnego znaczenia tej służby. 
W tym roku podczas sesji wykładowych i nabożeństw mogliśmy usłyszeć wartościowe, bo 
budujące i praktyczne, nauczania pastorów: Jacka Zatyki z Kamiennej Góry, Arkadiusza 
Kuczyńskiego i Jana Troca z Warszawy.  
 

     

 

Tegoroczny piątkowy wieczór konferencyjny rozpoczął się nabożeństwem połączonym  
z czasem świadectw. Ta część zawsze porusza moje serce najbardziej. Jak tu pozostać 
obojętnym, kiedy słyszy się historię o tym, jak były więzień dociera do gimnazjów  
z programem edukacyjno-terapeutycznym. Jak młody chłopak uzależniony od dopalaczy 
postanawia z nim się skontaktować, słyszy żywą ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie  
i podejmuje decyzje o zmianie swojego życia. Dzięki pomocy tego „eks-więźnia” trafia pod 
skrzydła grupki młodzieżowej z lokalnego kościoła i bierze się do nauki, żeby nadrobić 
wszystkie zaległości. Czy w takim wypadku pytanie o sens służby w więzieniach ma 
jakąkolwiek rację bytu i czy wszelkie wątpliwości nie zostają rozwiane? 
 



       

 
W sobotę od rana mogliśmy uczestniczyć warsztatach o praktycznych narzędziach do 
prowadzenia zwycięskiego życia pośród wyzwań codzienności, np.: "Z bandyty na 
ewangelistę" – czyli jak wzrastać w Bogu i angażować się w służbę. 
 

   

 

"Szczęśliwa rodzina" – czyli jak być odpowiedzialnym i stworzyć właściwy związek. 
 

    

 

„Nie wrócę do więzienia" – o dyscyplinach i rozwoju chrześcijańskiej duchowości. 
 

    

 

Po południu udaliśmy się na wycieczkę po warszawskiej starówce, gdzie spora część 
uczestników w mig zorganizowała spontaniczną ewangelizację uliczną.  

     



Wieczór natomiast został zwieńczony uroczystym bankietem na cześć uczestników – oraz 
oczywiście – płomienną społecznością.  
 

        

 

Konferencję zakończyło niedzielne nabożeństwo przeplatane świadectwami uczestników, 
które zostało z kolei retransmitowane przez Polskie Radio. Pozostaje mieć nadzieję, że dużo 
ludzi nastawiło swoje odbiorniki! 
 

   

 

Trzy dni „Listu do Filemona” minęły szybko. Po powrocie do domu moje serce przepełniała 
wdzięczność dla Pana Boga, że po raz kolejny dotknął mojego życia tą konferencją. 
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