
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa  

ul. Zamoyskiego 2; 30-523 Kraków 

 

Księża Proboszczowie 

Duszpasterze 

Odpowiedzialni świeccy 

Zwracamy się do Was w imieniu komitetu organizującego Trzecie Męskie Oblężenie Jasnej Góry, które 

zaplanowaliśmy na 22 czerwca 2019 roku - w przeddzień Dnia Ojca. Pielgrzymka jest wspólnym przedsięwzięciem 

wielu środowisk, z którymi od lat współpracujemy. Zależy nam, by odnawiała życie mężczyzn niezależnie od tego, 

czy należą do męskich grup, czy też nie. Jest naszym pragnieniem, by spotkanie było wydarzeniem całego polskiego 

Kościoła, nie tylko reprezentowanych przez nas grup. Ostatnie lata pokazują, że przeżywamy w Kościele szczególny 

czas. Bóg porusza męskie serca, dotyka nas i wzywa do podjęcia na nowo naszych męskich ról i zadań, do podjęcia 

odpowiedzialności za nasze rodziny, parafie i Ojczyznę. Szczególnym błogosławieństwem jest dla nas „Męskie 

Oblężenie Jasnej Góry”, które pozwala nam doświadczyć Bożego poruszenia w męskim kontekście. Budzi w nas 

pragnienie zaangażowania w życie wiarą. W wielu parafiach, które podjęły już trud męskiego pielgrzymowania 

zrodziły się inicjatywy wzmacniające mężczyzn. 

Spotkanie to patronatem objęli: Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański i przewodniczący KEP, Abp Marek 

Jędraszweski – Mertopolita Krakowski i wice przewodniczący KEP, Abp Wojciech Polak - Prymas Polski, Kardynał 

Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.  

Chcieliśmy prosić Was o zaproszenie mężczyzn z Waszych parafii i środowisk. Wierzymy, że może to być impulsem 

dla odnowy naszych rodzin i parafii. Warto też myśląc strategicznie znaleźć mężczyzn spełniających kryterium 

św. Pawła (2Tm 2,2) „zasługujących na wiarę i zdolnych nauczać innych” i im zlecić zadanie organizacji wyjazdu. 

Doświadczenie pokazuje, że pomaga im to odnaleźć się w roli liderów animujących życie parafialne. 

Planowany program Pielgrzymki: 

„Męskie oblężenie Jasnej Góry - Mężczyźni u tronu Królowej” 

Hasło: Powołani do męskości 

Szczyt Jasnogórski

9:30 Briefing dla dziennikarzy (Sala Rycerska) 

10:00 St. Joseph Band - wprowadzenie muzyczne  

10:30 Uwielbienie  

11:00 Powołanie Mężczyzny  /Jacek Pulikowski/  

12:00 Anioł Pański - Abp Wacław Depo  

12:15 Świadectwo - dr Wanda Półtawska   

12:45 Powołanie Mężczyzny - Mieczysław Guzewicz 

13:40 Obiad /przerwa/  

 

14:30 Świadectwo - Andrzej Tokarz 

15:00 Mężczyzna ojciec - Jim Murphy (przewodniczący 

ICCRS)  

17:00 Powołanie mężczyzny - Abp Grzegorz Ryś  

Około 18:30 Eucharystia  

19:30 Modlitwa o naszą odpowiedź na powołanie do 

męskości - Jim Murphy  

20:30 - Apel Jasnogórski   

Program może jeszcze ulec zmianie. 

Informacje o wydarzeniu oraz formularz zapisów znajdziecie na stronie wydarzenia. Tam też można zgłosić 

organizowany autobus, zapisać się na posiłek. Można zamówić u nas materiały promocyjne lub baner do 

powieszenia na murach kościoła. W razie pytań można też mailować: oblezenie@mezczyzni.net, lub dzwonić 

na tel: 783377733 (jeśli nie odbierzemy – postaramy się oddzwonić). 

 

 

Strona Oblężenia: http://oblezenie.mezczyzni.net 

Mapa męskich środowisk w Polsce:   http://oblezenie.mezczyzni.net/mapa-meskich-srodowisk-w-polsce 

Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa: http://mezczyzni.net/main/ 
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