
      

Zadania koordynatora diecezjalnego ds. Oblężenia Jasnej Góry 

Tegoroczne Oblężenie Jasnej Góry to szczególne wyzwanie. Pragniemy, by 

wydarzyło się ono w parafiach i wspólnotach całej Polski. Jednak aby to było 

możliwe potrzebujemy pracy koordynacyjnej synchronizującej promocję i 

organizację wydarzenia na terenie diecezji. 

Rolą koordynatora diecezjalnego jest:  

• zbudowanie relacji pomiędzy istniejącymi męskimi środowiskami oraz zachęcenie ich do udziału w tym 

przedsięwzięciu, 

• zatroszczenie się o dystrybucję informacji i materiałów do poszczególnych diecezji i wspólnot, 

• wsparcie grup uczestniczących w Oblężeniu, 

• zebranie informacji zwrotnej o grupach i wspólnotach uczestniczących w Oblężeniu, 

• zachęta do kontunuowania dalszej pracy formacyjnej mężczyzn w parafiach. 

Dobrze poprowadzona koordynacja diecezjalna Oblężenia może stanowić zalążek diecezjalnego duszpasterstwa 

mężczyzn. 

W tygodniu poprzedzającym zapraszamy mężczyzn na warsztaty online. Podejmą one najistotniejsze dziś 

tematy: Mężczyzna jako mąż, ojciec i kapłan, czystość mężczyzny, wchodzenie w dorosłość i 

odpowiedzialność.  Warsztaty mogą być wykorzystane w parafiach do budowania zainteresowania Oblężeniem. 

Można wykorzystać ich wspólnototwórczy charakter. Można też poprzestać na zachęcaniu mężczyzn do 

indywidualnego skorzystania z oferty warsztatowej.  

Harmonogram warsztatów: 

• Niedziela 20 września 2020, godz. 18:30 - Wprowadzenie w Oblężenie Jasnej Góry - Mieczysław 
Guzewicz:  Czy / jak czytać Słowo Boże?  Dlaczego Oblężenie trwa cały tydzień? 

• Poniedziałek 21 września 2020, godz. 18:30 - Mężczyzna - Mąż - Monika i Marcin Gajdowie, Monika 
i Marcin  Gomułkowie 

• Wtorek 22 września 2020 - Mężczyzna kapłan – ks. Wojciech Węgrzyniak   
15:00 - 17:00 - dla księży,  18:30 - 20:30 dla świeckich. 

• Środa 23 września 2020 godz. 18:30 - Mężczyzna ojciec   
Janusz Wardak, Robert Friedrich, pseud. Litza 

• Czwartek 24 września 2020, godz. 18:30 – Czystość - Jacek Pulikowski,  
ks. Dominik Chmielewski  

• Piątek 25 września 2020 godz. 18:30 - Młody mężczyzna - Dorastanie do odpowiedzialności, Michał 
Grzanka + Janek Grzanka + Krzysztof Sowiński 

Przygotowaniem do Oblężenia będą również indywidualne rozważania, które przygotowuje dla nas ks. Adam 

Rybicki (teologia duchowości KUL). 

Sama sobota Oblężenia to wieczorne spotkanie na Jasnej Górze, z bezpośrednim przekazem do parafii 

i wspólnot zgromadzonych u siebie. Jeśli warunki pozwolą - będą mogli przybyć na Jasną Górę. Jednak sytuacja 

epidemiczna nie rokuje, że będzie to możliwe. Dlatego przygotowania ukierunkowujemy głównie na parafie. 

  



Plan soboty: 

17:00 Uwielbienie - rozgrzewka modlitewna 
17:30 Michał Grzanka - mężczyzna jako lider w rodzinie 
17:50 Jacek Pulikowski - mężczyzna jako lider w rodzinie 
18:20 - Przygotowanie liturgii. 
18:30 Eucharystia 
19:30 Uwielbienie i świadectwa 
20:15 Mężczyzna jako kapłan - Abp Grzegorz Ryś 
21:00 Apel Jasnogórski - Abp Grzegorz Ryś 
 
Warto tak zaplanować wieczorną Mszę Świętą w parafiach, by odbyła się ona w czasie Eucharystii na Jasnej 
Górze.  Liczymy na możliwość duchowej łączności ze spotkaniem na Jasnej Górze również z Waszej parafii. 
Więcej informacji na stronie: http://oblezenie.mezczyzni.net  
Zgłoszenie parafii: https://oblezenie.mezczyzni.net/zapisy-parafii-na-oblezenie  

Pozostajemy w dyspozycji.  

W tematach roboczych prosimy o kontakt poprzez adres email wydarzenia: 
parafianaoblezeniu@mezczyzni.net, lub telefonicznie: 7833777733, 504016097.  
Pozostajemy w pełnej dyspozycyjności współpracy. 

 

Andrzej Lewek 
Koordynator wydarzenia 
alewek@mezczyzni.net  
tel: 783377733 

 

 

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

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

Kontakt: oblezenie@mezczyzni.net    tel: 783 377 733 
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