
W roku świętego Józefa i w Uroczystość święte-
go Józefa oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
obchodzoną w całym kościele ukazuje się kolej-
ny numer biuletynu Mężczyzn świętego Józefa. 
Już kilka razy w poprzednim zdaniu pojawiło się 
słowo świętość. Święty Józef, Najświętsza Mary-

ja Panna. Nic zatem dziwnego, że tematem tego 
numeru będzie świętość. Bóg jest święty, wraz 
z aniołami w każdej Eucharystii śpiewamy świę-
ty, święty, święty. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć 
czym jest świętość Boga. Wierzymy jednak, że 
Bóg chce zjednoczyć się z nami to znaczy obdaro-
wać nas swoją świętością. On chce nas uświęcić. 
Stąd Sobór Watykański II w Konstytucji o Ko-
ściele przypomina o powszechnym powołaniu do 
świętości. Zachęcam do lektura fragmentu tegoż 
dokumentu. Ostatecznym celem Mężczyzn świę-
tego Józefa jest prowadzić mężczyzn do święto-
ści. Nie chodzi o świętość z obrazka, ale o realne 
przeżywanie jedności z Bogiem w życiu codzien-
nym. Przypomniał o tym również papież Franci-
szek w adhortacji „Gaudete et exultate”. Również 
cytuję mały fragment. Mówiąc o świętości myślę, 
że warto w tym czasie przypomnieć postać kapła-
na na którego beatyfikację czekamy, a który obok 
Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego wywarł 
największy wpływ na kształt kościoła w Polsce po 
drugiej wojnie światowej. W tym roku 24 marca 
przypada setna rocznica jego urodzin. Chodzi mi 
o księdza Franciszka Blachnickiego. Praktycznie 
cały okres okupacji spędził w niemieckich wię-
zieniach i obozach koncentracyjnych. W jednym 
z nich przeżył niezwykłe dotknięcie łaską Bożą, 
która doprowadziła go do kapłaństwa i do stwo-
rzenia wielu dzieł, z których najbardziej znanym 
jest Ruch Światło – Życie, w którym formację 
przeszło prawie dwa miliony młodych ludzi 
w okresie gdy wszelka działalność społeczna była 
praktycznie niemożliwa. Wystarczy wspomnieć, 
że w czasie stanu wojennego w dwutygodnio-
wych rekolekcjach oazowych podczas wakacji 
uczestniczyło 50 tysięcy osób. W tym czasie ks. 
Blachnicki przyczynił się do sprowadzenia do 
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Pan Jezus, boski Nauczyciel i Wzór wszelkiej 
doskonałości, głosił uczniom swoim jakie-
gokolwiek stanu – wszystkim razem i każde-
mu z osobna – świętość życia, której sam jest 
sprawcą i dokonawcą: „Bądźcie wy tedy do-
skonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały 
jest” (Mt 5,48). Na wszystkich bowiem zesłał 
Ducha Świętego, który miał ich wewnętrznie 
pobudzić, aby miłowali Boga z całego serca 
swego, z całej duszy, i z całej myśli i ze wszyst-
kiej siły swojej (por. Mk 12,30) i aby siebie 
wzajemnie tak miłowali, jak Chrystus ich umi-
łował (por. J  13,34, 15,12). Wyznawcy Chry-
stusa, powołani przez Boga i usprawiedliwieni 
w Panu Jezusie nie ze względu na swe uczyn-
ki, lecz wedle postanowienia i łaski Bożej, 
w chrzcie wiary stali się prawdziwie synami 
Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez 
to rzeczywiście świętymi. Toteż powinni oni 
zachowywać w życiu i w pełni urzeczywist-
niać świętość, którą otrzymali z daru Bożego. 
Napomina ich Apostoł, aby żyli „jak przystoi 

Chwale Bożej 
i służbie bliźniemu

świętym” (Ef 5,3), aby przyoblekli się „jako 
wybrani Boży, święci i umiłowani w tkliwe mi-
łosierdzie, w dobroć, w pokorę, w łagodność 
i w cierpliwość” (Kol 3,12), i aby mieli owoce 
Ducha ku uświęceniu (por. Gal 5,22, Rz 6,22). 
Skoro zaś wszyscy w wielu rzeczach upadamy 
(por. Jk 3,2), ustawicznie potrzebujemy miło-
sierdzia Bożego i co dzień powinniśmy się mo-
dlić: „Odpuść nam nasze winy” (Mt 6,12).
Toteż dla wszystkich jasne jest, że wszyscy 
chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu 
powołani są do pełni życia chrześcijańskiego 
i do doskonałości miłości, dzięki zaś tej świę-
tości chrześcijan, także w społeczności ziem-
skiej rozwija się bardziej godny człowieka 
sposób życia. Na osiągnięcie tej doskonałości 
wierni obracać powinni swe siły otrzymane 
według miary obdarowania Chrystusowego, 
aby idąc w Jego ślady i upodabniając się do 
wzoru, jakim On sam jest dla nich, posłuszni 
we wszystkim woli Ojca, z całej duszy poświę-
cali się chwale Bożej i służbie bliźniemu. W ten 
sposób świętość Ludu Bożego wyda owoc ob-
fity, jak tego dowodzi wymownie życie tylu 
świętych w dziejach Kościoła.
Konstytucja o Kościele SW II

Polski ponad miliona egzemplarzy Pisma Świę-
tego. O świętości ks. Blachnicki pisał między in-
nymi:

Świętość jest według Ewangelii przebóstwieniem 
człowieka, który uczynił w swej duszy próżnię na 
przyjęcie Boga… Objawienie Boże mówi nam, że 
zjednoczenie z Bogiem, które stanowi istotę świę-
tości jest możliwe tylko „in Christo Jezu”. Oznacza 
to, że Chrystus nie tylko naucza jak należy kształ-
tować życie według Boga, ale sam jest najdosko-
nalszym zrealizowaniem tego życia. Chrystus 
jako człowiek zrealizował w swoim życiu najdo-
skonalszą postawę jaką człowiek powinien zając 
wobec Boga. Chrystus nie jest połączeniem pier-
wiastka boskiego i ludzkiego w ten sposób, że na-
tura ludzka zostaje wzniesiona na wyżyny boskiej 
doskonałości. Jezus ukazał się w naturze ludzkiej 

biednej, poniżonej służącej i cierpiącej. Człowiek 
aby dostąpić przebóstwienia, zjednoczenia z Bo-
giem powinien przyjąć taką postawę jak Chrystus. 
Chrystus jest więc typicznym, wzorowym urzeczy-
wistnieniem naszej najgłębszej i najistotniejszej 
postawy wobec Boga. Życie Jezusa staje się formą 
życiową człowieka… Świętość polega na odtwo-
rzeniu i powtórzeniu w nas postawy Chrystusa 
wobec Boga, Chrystusowej formy życiowej. Doko-
nuje się to zasadniczo przez sakramenty święte… 
Dzięki działaniu sakramentu możemy powiedzieć, 
że Chrystus w nas jest tym, który przyjmuje życie 
Boże. Chrystus w nas jest święty. Świętość polega 
na zstąpieniu Boga ku ludziom, a nie na wznosze-
niu się człowieka ku Bogu.

x. Mirosław Żak 
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Także dla 
ciebie

Aby być świętymi, nie trzeba być biskupami, ka-
płanami, zakonnikami ani zakonnicami. Często 
mamy pokusę, aby sądzić, że świętość jest zare-
zerwowana tylko dla tych, którzy mają możli-
wość oddalenia się od zwykłych zajęć, aby po-
święcać wiele czasu modlitwie. Ale tak nie jest. 
Wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, 
żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w co-
dziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znaj-
duje. Jesteś osobą konsekrowaną? Bądź świętym, 
żyjąc radośnie swoim darem. Jesteś żonaty albo 
jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i trosz-
cząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. 
Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając 
uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie 
braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? 
Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naślado-
wania Jezusa. Sprawujesz władzę? Bądź świętym, 
walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich 
interesów osobistych.
Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na 
drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było 
otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj 
Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponie-
waż masz moc Ducha Świętego do tego, by świę-
tość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Du-
cha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5, 22-23). 
Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją 
słabość, podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i po-
wiedz: „Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz 
dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym”. 
W świętym i składającym się z grzeszników Ko-
ściele znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, 
aby wzrastać ku świętości. Pan napełnił go da-
rami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami, 
życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych 
i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi 
z miłości do Pana „jak oblubienica strojna w swe 
klejnoty” (por. Iz 61, 10)…
Czasami życie stawia przed nami większe wy-
zwania i poprzez nie Pan zachęca nas do nowych 
nawróceń, które pozwalają, aby Jego łaska lepiej 
przejawiała się w naszym życiu „aby nas uczy-

nić uczestnikami swojej świętości” (Hbr 12, 10). 
Innym razem chodzi jedynie o znalezienie do-
skonalszej formy życia tym, co już czynimy: 
„Wszystkie te natchnienia odnosiły się do spraw 
zwyczajnych, lecz spełniane były z doskonałością 
nadzwyczajną” Kiedy kardynał François-Xavier 
Nguen Van Thuan był w więzieniu, postanowił 
nie wypalać się w jałowym oczekiwaniu na uwol-
nienie, ale „przeżywać chwilę obecną napełniając 
ją miłością”. A realizował to konkretnie w nastę-
pujący sposób: „wykorzystam zatem te okazje, 
które nadarzają się każdego dnia, żeby dokony-
wać zwykłych czynów w niezwykły sposób”.
Tak więc, pod wpływem Bożej łaski, na wiele 
sposobów budujemy tę postać świętości, jakiej 
chciał dla nas Bóg, lecz nie czynimy tego jako 
istoty samowystarczalne, ale „jako dobrzy szafa-
rze różnorakiej łaski Bożej” (1P 4,10).
(Franciszek, Gaudete et exsultate)

Jak Jezus potrzebował 3 dni, by przejść przez 
śmierć do życia, tak samo zaprasza nas do 

Nowego Życia w obfitości (por J 10,10).
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Z życia męskich wspólnot i ruchów

3 lutego - 12 maja 2021
Odkrywaj Życie Wiarę Sens - męska edycja kursu ALPHA
Kurs Alpha to cykl 11 spotkań połączonych ze wspólnym wyjazdem. Spotykamy się w luźnej atmosferze, by 
wspólnie zastanowić się nad pytaniami, które nurtują większość z nas nt. Boga, kościoła, sensu życia, Jezusa 
i wielu innych kwestii dotyczących wiary chrześcijańskiej.

17 lutego 2021 - 3 kwietnia 
Męska Pokuta – zapraszamy do intensywnego przeżycia Wielkiego Postu 
 – słowa zachęty + inspiracja na http://pokuta.live

MSJ Wrocław 26 marca 2021
Spotkanie mężczyzn i konferencja: "Quo vadis, katoliku" którą wygłosi Tomasz Terlikowski 

Zapraszamy na „Męskie priorytety” - weekend online dla mężczyzn 26-28 marca 2021. Prowadzenie: Grupa 
warsztatowa OSE. Zapisy: www.mezczyzni.net

16-18 kwietnia 2021: Zapraszamy wszystkich, którzy prowadzą męskie grupy lub mają pragnienie wspierania 
mężczyzn w Kościele na kolejne spotkanie liderów grup męskich. Weekend hybrydowo – Drzewociny k. 
Łodzi i online. Gość weekendu: Bill Moyer

21 kwietnia 2021. - Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie:  
Temat: “Wzorzec męskości - inspiracja św. Józefa” przybliży nam ks. dr Przemysław Sawa prezbiter 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej (święcenia w 2001 roku). Założyciel i przełożony generalny Szkoły Ewangelizacji 
Cyryl i Metody. Adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk 
teologicznych. Misjonarz miłosierdzia..  
Męskość nie kojarzy się nam z czułością… a jednak.
Zapraszamy Szczegóły spotkania dostępne na stronie:   mezczyzni.net

18 września 2021 
5 jubileuszowe Oblężenie Jasnej Góry. Zapraszamy!

13-17 października 
2 Międzynarodowe Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu – gość spotkania: Ralph Martin

Zatroszczmy się finansowo o Stowarzyszenie.
Wszystkie formy wsparcia podane są na stronie internetowej http://mezczyzni.net/main/o-nas/wsparcie-mj

Zapraszamy do programu 72h o Zmartwychwstałego Życia. Podejmijmy wyzwanie podejmując wzajemne 
zobowiązanie oddając Bogu 72 godziny rocznie
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