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Służba Odnawiania Fundamentów Polska 

 
 
 
Witamy serdecznie! 
 
Pozdrawiamy z upalnej Wisły! Chcemy się z Tobą podzielić pewnymi rzeczami, które Pan czyni 
ostatnimi czasy. A także, jeżeli znajdziesz chwilę, to chcielibyśmy usłyszeć, co nowego u Ciebie. 
 
NOWE DZIECKO 
Być może wiesz, że ponad 4 lata temu Pan powiedział nam, że mamy się przygotować do 
założenia fundacji oraz że będzie  nas w tym prowadził krok po kroku. I tak jak nasz kochany 
Tata obiecał, tak uczynił! Po wielu modlitwach, a także suwerennych Bożych działaniach wraz 
z naszym duchowym przywództwem, jak i przyjaciółmi doświadczyliśmy wielkiej radości —  
1 lipca, 2013 roku została zarejestrowana Fundacja Chrześcijańska „Petros“, która stanowi 
oficjalną część naszej służby oraz parasol dla innych działalności. 

 
Pan powiedział nam, że jest ona jak małe dziecko, ale z ufnością nam je 
powierza, a On jako Tata pragnie się zatroszczyć o jego rozwój i wzrost.  
Jest to dla nas ogromny przywilej i modlimy się o Bożą mądrość w 
prowadzeniu tej fundacji. 

 
Dziękujemy każdej osobie, która się modliła o tę sprawę i wspierała nas w tym. Wiemy,  
że te modlitwy były kluczowe w całym procesie przygotowań.  

 
STRONKA WWW 
Chciałybyśmy zaprosić Cię na naszą stronę internetową http://odnawianiefundamentow.org,  
na której jest trochę zmian. 
W zakładce Modliwty znajdziesz narzędzia, które mogą być użyte w osobistej modlitwie  
o uwolnienie i uzdrowienie lub w posługiwaniu innym. Aktualizujemy je co jakiś czas. 
Wierzymy, że będą dla Ciebie pomocą. 
 
Zapraszamy także do odwiedzenia zakładki Materiały, gdzie możesz znaleźć nowości naszego 
wydawnictwa – wykłady na DVD i MP3, Materiały do posługi i książki. 
 

W zakładce Aktualności umieszczamy informacje o nowych wydarzeniach, 
rozważania biblijne oraz dodatkowe nauczania do posłuchania lub pobrania. 
 
Jeżeli pragniesz dowiedzieć się, co Pan robi w życiu innych, zachęcamy Cię do 
przeczytania Świadectw Bożego uleczenia i uwolnienia, a jeśli masz 
pragnienie podzielić się tym, co Pan robi lub zrobił w Twoim życiu i być 
zachętą dla innych, to napisz swoje świadectwo. Opublikujemy je, aby  
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oddać Bogu chwałę i zachęcić innych do nadziei na Bożą przemianę. 
 
Także serdecznie zapraszamy do skorzystania z chrześcijańskiego programu komunikacyjnego  
7 Języków Życia (czytaj więcej). Osobom, rodzinom korzystającym z niego poprzez SOF 
przysługuje 40% zniżka. Dla grup i kościołów są dostępne nawet większe rabaty. 
 
PLANY 
Poświęcamy sporo czasu na posługę indywidualną i jest to coś, co cały czas prowadzimy w 
zaciszu naszego małego pokoju posługi w Wiśle.  
 
Jesienią zostałyśmy zaproszone przez Pastora Lindnera do Krotoszyna, aby 
poprowadzić nauczanie i posługę na konferencji na temat „Złamanego serca“. O szczegółach 
będziemy jeszcze informować. 
 
Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił  
jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił  na wolność  (Łk 4,18).  
Czujemy, że Pan prowadzi nas, aby zacząć cykl szkoleń połączonych z posługą grupową  pt. 
„Wychodzenie z więzienia“. Wierzymy, że to słowo odnosi się także do nowonarodzonych 
chrześcijan. Boże dziecko może być więźniem odrzucenia, gniewu, depresji, buntu, 
nieprzebaczenia, kontroli, zazdrości, porównywania się, duchowej pychy — to tylko niektóre z 
więzień. Jezus po to został namaszczony, żeby mógł otworzyć drzwi naszego więzienia. Wolność  
i uzdrowienie to chleb dla Jego dzieci! 
 
Mamy także w planach wydanie dwóch nowych książek, ale o tym nieco później. 
  
 
WSPARCIE 
Kochani, jeżeli macie w sercu pragnienie, aby wesprzeć Służbę Odnawiania Fundamentów, jest 
kilka sposobów, w jakie możecie to zrobić. 

 
Bardzo potrzebujemy Twoich modlitw!  
W związku z tym, że to, co robimy, oznacza wyzwalanie jeńców z obozu Wroga, 
jesteśmy z nim w stanie permanentnej duchowej wojny. Potrzebujemy Twojego 
wsparcia modlitewnego —  

o Boże błogosławieństwo, namaszczenie i prowadzenie Ducha Świętego zarówno w posłudze 
indywidualnej, jak i w czasie szkoleń oraz trenowania nowych zespołów posługujących. Możesz 
stać się częścią zespołu wstawienniczego i brać udział w Bożym dziele poszerzania Bożego 
Królestwa, służąc innym ze swojej "komory" (Ew. Mateusza 6, 6). Jeśli czujesz, że Bóg prowadzi 
Cię w tym kierunku, napisz do nas. 
 
Możesz wesprzeć Służbę Odnawiania Fundamentów, a przy okazji zostać pobłogosławiony, 
kupując nasze materiały. Bardzo prosimy o nie kopiowanie tych materiałów. 
Dzięki nim możemy uzyskać środki na dalszą pracę i tłumaczenia.  
Wierzymy, że miarę jak fundacja wzrośnie, będziemy w stanie wspierać tych, 
których nie stać  na zakup materiałów i książek, czy opłacenie posługi.  
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Jeżeli Pan Cię w tym prowadzi i pragniesz wesprzeć nasze działania finansowo, to możesz 
przekazać darowiznę na konto: 
 

Fundacja Chrześcijańska "PETROS" 
KRS: 0000467963 
NIP: 5482663574 
REGON: 243305263 
nr konta Fundacji (PLN): Nordea Bank Polska S.A.  60 1440 1390 0000 0000 1600 8923 
Tytuł: Darowizna na cele statutowe 

 
Uwaga! Darowizny przekazane na konto bankowe Fundacji przelewem podlegają odliczeniu od dochodu. Aby 
skorzystać z możliwości odliczenia darowizny, w rubryce „tytułem” należy wpisać: „ofiara na cele kultu religijnego”. 
 
Dziękujemy za przeczytanie naszych aktualności. 
Bardzo cieplutko Cię pozdrawiamy i błogosławimy Cię we wszystkim w imieniu naszego 
cudownego Jezusa Chrystusa. 
Zostań w ramionach Ojca, 
„Siostry” Rutkowskie  
__________________________ 
Służba Odnawiania Fudnamentów 
biuro@odnawianiefundamentow.org 
www.odnawianiefundamentow.org 
tel.516 247 451 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


