Narodowa Pielgrzymka Męzczyzn
Jasna Gora 4 listopada 2017
Grupy Mężczyzn Świętego Józefa pojawiły się w Polsce od sierpnia 2008 roku. Od początku naszej działalności Bóg
położył nam na sercu wzmacnianie i budowanie środowisk wzrostu katolickich mężczyzn w Polsce.
Od 2010 roku corocznie zbieramy liderów różnych męskich inicjatyw na weekendach liderów. Spotkania te dają
bazę dla naszej wspólnej pracy z uwzględnieniem całej różnorodności męskich środowisk w Kościele. Przez nasze
weekendy liderów przewinęło się ponad 600 osób, z którymi utrzymujemy stały kontakt poprzez newsletter
rozsyłany kilka razy w roku.
Największe spotkania liderów mieliśmy w 2015 i 2016 roku, kiedy to w Porszewicach weekendy dla 140 liderów
męskich grup poprowadził nam Jacek Pulikowski. W 2017 roku zebraliśmy 120 liderów by wspólnie z Billem
Moyerem przyglądnąć się strategii budowania struktur mogących pomóc nam w rozszerzeniu sieci męskich grup w
parafiach.
W weekendach dla liderów męskich inicjatyw uczestniczą z nami do tej pory liderzy następujących męskich
środowisk: Przymierze Braci Zmartwychwstania, Mężczyźni Boga (Elbląg), Bractwo Świętego Pawła, Mężczyźni
Pustelni (Koszalin), Przymierze Wojowników, Męska Strona Rzeczywistości. Dane nam było też współpracować z
liderami Rycerzy Kolumba i Rycerzy Jana Pawła II, jednak nie udało się nam do tej pory wspólnie przeżyć weekendu
liderów.
Na styczniowym weekendzie pojawiła się idea Narodowej Pielgrzymki Mężczyzn na Jasną Górę. Jej celem byłoby
spotkanie mężczyzn z różnych grup w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze, by wzmocnić mężczyzn w męskich
rolach i zadaniach, oraz przeżyć wspólnie akt zawierzenia Polskich Mężczyzn Matce Bożej – Królowej Polski.
Szczególną okolicznością tego zawierzenia jest 300 lecie koronacji Jasnogórskiego Obrazu, oraz 100 rocznica
Objawień |Fatimskich. Zapraszamy wszystkich mężczyzn w Polsce, głównie poprzez parafie, wspólnoty i ruchy.
W ostatnich latach widzimy wielkie poruszenie w środowisku mężczyzn w Kościele Katolickim. Przez ostatnie 10 lat
naszej działalności udało się dotrzeć do tysięcy polskich mężczyzn, zbudować relację z kluczowymi polskimi
organizacjami pracującymi w kierunku wzmocnienia mężczyzn w Kościele. Chcielibyśmy, by powszechnym była praca
duszpasterska wzmacniająca mężczyzn w naszych męskich rolach i zadaniach. Współczesna kultura atakuje wzorce
męskości, próbuje pozbawić nasze rodziny duchowych liderów, odpowiedzialnych ojców, silnych obrońców.
Dlatego praca z mężczyznami wydaje się być kluczową by przeciwstawić się temu trendowi. Chcemy – jako polscy
mężczyźni być ostoją dla polskich rodzin i Kościoła. Potrzebujemy wzmocnienia i temu ma służyć ta pielgrzymka.

Pielgrzymka została objęta honorowymi patronatami:
1. Prymasa Polski – Abpa Wojciecha Polaka
2. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – Abpa Stanisława Gądeckiego
3. Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski – Abpa Wiktora Skworca
4. Arcybiskupa Częstochowskiego – Apba Wacława Depo

Planowany program Pielgrzymki:
Narodowa pielgrzymka mężczyzn na Jasną Górę
„Męskie oblężenie Jasnej Góry - Mężczyźni u tronu Królowej”
„Męskie oblężenie Jasnej Góry”
„Mężczyźni u tronu Królowej”
10.00 – Męskie uwielbienie, sala Ojca Kordeckiego
10.30 – Wykład I, J. Pulikowski
11.15 – Męskie uwielbienie
11.30 – Wykład II, M. Guzewicz
12.15 – Przerwa
12:30 – Wykład III, Stanisław Sławiński
13:15 – ogłoszenia
13:20 – Przerwa + czas na posiłek, spowiedź, zwiedzanie
15.00 – Msza w Bazylice (Abp Stanisław Gądecki)
16.45 – Zawierzenie w Bazylice (bp Grzegorz Ryś)
17.45 – Rozesłanie.
Bardzo prosimy o możliwość rozesłania materiałów informacyjnych do parafii Waszej diecezji.
Proszę o informację ile plakatów / ulotek możemy dostarczyć i na jaki adres.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki

