
To ostatni numer biuletynu Mężczyzn świętego 
Józefa przed piątym Oblężeniem Jasnej Góry. 
Spotkamy się 18 września w kilka dni po beaty-
fikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, prymasa tysiąclecia. Droga jego życia 
i posługi jest nierozerwalnie związana z Matką 
Najświętszą, którą czcił w Jasnogórskim wize-
runku nawiedzając Częstochowę około sześciu-
set razy. Będąc w więzieniu w Stoczku 8 grudnia 
1953 roku dokonał aktu osobistego oddania się 
w niewolę Maryi, do którego jak pisze w „zapi-
skach więziennych” przygotowywał się przez trzy 
tygodnie. Oto tekst jego aktu zawierzenia: 

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, 
obieram sobie Ciebie za Panią, Orędowniczkę, 
Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. 
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, 
że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem 
i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie 
pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co 
uwłaczałoby czci Twojej. Błagam, przyjmij 
mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź 
mi pomocą we wszystkich moich potrzebach 
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla 
innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie 
w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam 
Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne 
i zewnętrzne, nawet wartość dobrych 
uczynków moich, zarówno przeszłych jak 
i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci 
całkowite i zupełne prawo rozporządzania 
mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie 
należy, według Twego upodobania, ku większej 
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chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę 
przez Ciebie, z Tobą i dla Ciebie stać się 
niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, 
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, 
jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, 
cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce 
Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, 
oddaję ku chwale Trójcy Świętej – soli Deo! 
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie 
w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze 
w godzinę śmierci mojej. 
Amen.

Podobne akty zawierzenia uczynili w swoim ży-
ciu inni bliscy nam święci Jan Paweł II czy św. 
Maksymilian. Gromadząc się w gronie mężczyzn 
świętego Józefa na Jasnej Górze winniśmy przede 
wszystkim podjąć refleksję nad naszą relacją 
z Matką Najświętszą. Święty Józef w Piśmie świę-
tym jest ukazany w relacji z Maryją (patrz nasz 
biuletyn z sierpnia 2020 roku). Podkreślana jest 
jego oblubieńcza więź z Matką Jezusa. Kościół od 
początku uciekał się do Maryi. Świadczy o tym 
jedna z najstarszych modlitw „Pod Twoją obro-
nę” znana już w trzecim wieku. Maryja jest prze-
wodniczką na drogach naszej wiary. Ona najdo-
skonalej oddała się na służbę dziełu Odkupienia 
i jest Tą, która nieustannie wskazuje na Jezusa: 

„Uczyńcie co wam mówi Syn”. Bóg wybrał Ją na 
Matkę Syna Bożego i dlatego powierzenie się Jej 
jest, jak mówią święci, najkrótszą drogą do Jezu-
sa. Niezwykle trafnie wyraża to modlitwa innego 
wielkiego czciciela Niepokalanej księdza Fran-
ciszka Blachnickiego. W ułożonej przez niego 
modlitwie czytamy między innymi:

Niepokalana Matko Kościoła wpatrując 
się w Ciebie jako wzór człowieka w pełni 
odkupionego i wyzwolonego i dlatego 
przez miłość oddanego w Duchu Świętym 
Chrystusowi… zbliżamy się do Ciebie 
i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą mocą 
tego samego Ducha, który bez przeszkód 
działał w Tobie pełniej zrealizować swoją 
wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez 
Niego Ojcu.

Warto zatem w kontekście Oblężenia Jasnej 
Góry postawić sobie pytanie: Jaka jest moja więź 
z Matką Jezusa? Czy nie mam jakiś oporów przed 
powierzeniem się Jej? W czym wyraża się moja 
wiara w Jej orędownictwo? Stańmy wszyscy w za-
wierzeniu Maryi podczas męskiego oblężenia Ja-
snej Góry.
Pozdrawiam ks. Mirosław

Z życia męskich wspólnot i ruchów
Nasze kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie: 15 września 2021.
Spotkanie pozwala na realizowanie programu 72h do Zmartwychwstałego życia. Temat: Bóg wie lepiej 
– gość: bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, ceniony rekolekcjonista, wieloletni 
egzorcystą i ojciec duchowny kapłanów diecezji tarnowskiej. Był także diecezjalnym duszpasterzem 
młodzieży, proboszczem, dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, Centrum Formacyjnego i 
Szkoły Nowej Ewangelizacji, jest założycielem i kapelanem tarnowskiej gałęzi Mężczyzn Świętego Józefa. 
Mężczyzna to duży potencjał, ale również ograniczenia. Bóg postawił nas w miejscu naszego powołania 
nie tylko z uwagi na naszą siłę i wielkość. Czasami wręcz przeciwnie - nasze słabości i ograniczenia 
pozwalają na odkrycie Jego Mocy i planów, jakie ma wobec nas. Jak je odkryć? Jak wejść w przestrzeń 
naszego powołania? Jak nie zagubić Bożego (czytaj najlepszego) planu dla naszego życia?
Spotkanie będzie też częścią tygodnia warsztatów Oblężenia Jasnej Góry

18 września 2021 
5 jubileuszowe Oblężenie Jasnej Góry. Zapraszamy!

GRAD – w wakacje co środa po Eucharystii18:30 - Kraków Podgórze 
Zapraszamy na adorację, po  niej rozmowy przy grilu
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Oblężenie Jasnej Góry. Mężczyźni u tronu Królowej
Pod powyższym hasłem mężczyźni z całej Polski 
będą 18 września pielgrzymować do Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 
W programie jest Eucharystia, cykl nauczań - mię-
dzy innymi Arcybiskupa Grzegorza Rysia, świa-
dectwa duchownych i świeckich oraz jasnogórskie 
śluby mężczyzn.

Mottem tegorocznej pielgrzymki będzie "Twórcza 
odwaga". Tak, jak w poprzednim roku, spotkanie 
18 września będzie poprzedzone kilkudniowymi 
duchowymi przygotowaniami w formie warszta-
tów, z którymi uczestnicy pielgrzymki - indywi-
dualnie lub we wspólnotach - mogą łączyć się on-
line. Otworzy je 12 września warsztat "Inspiracja 
św. Józefa - Ojciec w cieniu", przygotowany przez 
Franciszka Kucharczaka. Tematy kolejnych dni 
będą dotyczyć różnych sfer życia mężczyzny - jego 
wrażliwości, wiary, powołania i roli w rodzinie. 
Wśród prelegentów będą duchowni, między in-
nymi biskup pomocniczy tarnowski Artur Ważny, 
ksiądz Krzysztof Kralka, prowadzący Pallotyńską 
Szkołę Nowej Ewangelizacji, a także świeccy - mał-
żeństwo psychoterapeutów Norbert i Joanna Da-
widczyk.

Program tygodniowych 
warsztatów 

12-17.09.2021 Duchowe Oblężenie Jasnej Góry 
(seria warsztatów online)
20:00 Warsztat
21:00 Apel jasnogórski
Tematy warsztatów:
Niedziela 12 września 2021:Inspiracja św. Józefa 
- Ojciec w cieniu - Franciszek
Kucharczak
Poniedziałek 13 września 2021: Męskie synostwo 
- ks Krzysztof Kralka
Wtorek 14 września 2021: Męska wrażliwość - 
Wrażliwy Bohater Michał Grzanka
Środa 15 września 2021: Bóg wie lepiej - bp 
Artur Ważny
Czwartek 16 września 2021: Posłuszeństwo 
Wiary - Norbert i Joanna Dawidczyk
Piątek 17 września 2021: Mężczyzna to nie 
bankomat ks Jerzy Morański SDS

Program Szturmu

18 września 2021 – Jasna Góra
16:00 - Uwielbienie
16:30 - Świadectwo - Przemek Janiszewski
16:45 - Nauczanie 1 – ks. Adam Rybicki
17:15 - Świadectwo - Piotr Zworski
17:30 - Nauczanie 2 - Bp Artur Ważny
18:00 - Świadectwo - Grzegorz Czerwicki
18:15 - Świadectwo - Jacek Weigl
18:30 - Eucharystia
19:30 - Jasnogórskie śluby mężczyzn
19:45 - Czas Chwały
20:00 - Nauczanie 3 - Abp Grzegorz Ryś
20:30 - Świadectwo - tajemniczy Gość Specjalny
21:00 - Apel Jasnogórski

 Do uczestnictwa w warsztatach i w głównym 
dniu pielgrzymki - 18 września - można się zgła-
szać na stronie oblezenie.mezczyzni.net.
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Obecnie to już końcówka naszych przygotowań niemniej jeszcze jest sporo pracy i potrzeb - dlatego 
zapraszamy nie tylko do uczestnictwa - ale także do zaangażowania się w tak ważne dla Nas wydarze-
nie 

Zapraszamy każdego z Was do uczestnictwa. Rozważ jaki zakres pomocy mógłbyś zaoferować - mamy 
sporo form wsparcia inicjatywy:

1) Odmówienie dziesiątki różańca za organizatorów i uczestników 
- więcej informacji https://bit.ly/modlitwa-2021

2) Zamówienie materiałów do promocji Oblężenia
- można zamówić plakaty i ulotki https://bit.ly/zamow-2021

3) Dołączenie do zespołu organizatorów. Jeśli ty lub ktoś z Twoich znajomych poczuje poruszenie w 
sercu by się zaangażować zapraszam do kontaktu:
mail: oblezenie@mezczyzni.net tel: 783 377 733 lub 504 016 097

4) Wsparcie finansowe poprzez wpłatę dowolnej kwoty przez formularz na stronie https://oblezenie.
mezczyzni.net/wspieram
lub w sposób tradycyjny:
51 2130 0004 2001 0687 5363 0001
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Tytułem: Darowizna na cele statutowe – OBLĘŻENIE 2021

5) Rozesłanie tego emaila do swoich znajomych, polubienie i udostępnienie https://www.facebook.
com/OblezenieJasnejGory/

I wiele innych - zawsze możemy znaleźć przestrzeń, którą można zagospodarować jako wsparcie ini-
cjatywy.

ps.
Zapraszam do przeglądnięcia materiałów nagraniowych z poprzedniego Oblężenia - https://obleze-
nie.mezczyzni.net/nagrania-2020

Zespól redakcyjny: 
Ks. Mirosław Żak, Andrzej Lewek, Krzysztof Kantorski

Skład: tł; Zdjęcia: stock-adobe, w winiecie wykorzystany Fragment ikony św. Józefa 
napisanej w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Kielcach 

Adres redakcji:
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa. ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków

e-mail: biuletyn@mezczyzni.net strona internetowa: www.biuletyn.mezczyzni.net
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego MŚJ

Jak się zaangażować
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