
      

Drogi liderze 
 

Przed nami kolejne Męskie Oblężenie Jasnej Góry. To już czwarte 

spotkanie tego typu zaplanowane na 26 września 2020. Rok ten jest 

szczególnym rokiem stawiającym wiele wyzwań, z którymi jako Kościół 

musimy się mierzyć. Dlatego coraz mocniej odkrywamy jak ważną rolę w 

rodzinach odgrywają mężczyźni. Jest to rola duchowych liderów dla 

rodzin, kapłanów biorących odpowiedzialność za życie wiarą całej rodziny. Niestety nie jest to łatwe 

zadanie i niewielu z nas jest w stanie je dobrze wypełnić. Dlatego podjęliśmy decyzję, by podczas 

tegorocznego Oblężenia Jasnej Góry podjąć właśnie temat męskiego kapłaństwa w rodzinach. 

Oblężenie ma budować męskie środowiska w Parafiach, dlatego główny nacisk tegorocznych przygotowań 

kładziemy na gromadzenie mężczyzn w parafiach, by tam wspólnie przeżyć duchowe poruszenie 

inspirowane z jasnogórskiego szczytu.  

Przez cały tydzień poprzedzający "Oblężenie" będziemy zapraszali do modlitwy w różnych męskich 

grupach. Modlitwy te będą transmitowane przez internet, by mężczyźni mogli do nich dołączyć, a przy 

okazji poznawać charyzmaty różnych grup, by znaleźć grupę sobie najbliższą. 

W tygodniu poprzedzającym zapraszamy mężczyzn na warsztaty online. Odbędą się one o godzinie 
18:30. Jeśli w parafii jest przestrzeń na wspólny udział w tych warsztatach – możemy wykorzystać ich 
wspólnototwórczy potencjał. Jeśli jednak nie – można po prostu zachęcić mężczyzn do skorzystania z 
warsztatów online we własnych domach.  

Codziennie przed warsztatem (17:00-  18:30) i po warsztacie (20:30 – 22:00) będziemy zapraszali do 
modlitwy w różnych męskich grupach. Modlitwy te będą transmitowane przez internet, by 
mężczyźni mogli do nich dołączyć, a przy okazji poznawać charyzmaty różnych grup, by znaleźć grupę 
sobie najbliższą.  

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 

Przygotowaniom do Oblężenia będą nam towarzyszyć 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 

Zachęcamy do wcześniejszego zebrania chętnych na Oblężenie. Jeśli warunki epidemiczne pozwolą na 
pielgrzymowanie – zaprosimy Was na jasnogórski szczyt. Znając liczebność grupy – będziecie mogli szybko 
wynająć odpowiedni transport, lub skorzystać z własnych samochodów by dostać się na Jasną Górę. 
Gdyby jednak warunki nie pozwoliły na osobiste spotkanie – poprosimy Was o zorganizowanie wspólnego 
spotkania w parafiach na bazie przekazu z Jasnej Góry. 
Prosimy o dogranie z Księdzem Proboszczem godziny parafialnej Mszy Świętej tak, by odbyła się ona przed 
spotkaniem (do godz. 17:00) lub w czasie Mszy Świętej na Jasnej Górze (18:30). 
 
Aby zorganizować spotkanie w łączności z Jasną Górą będziecie potrzebować: 

• Komputera z łączem internetowym 
• Projektora lub dużego monitora (telewizora) 
• Głośników – lub możliwości podłączenia się do kościelnego nagłośnienia. 

Zestaw powinien być wcześniej podłączony i przetestowany tak, by móc rozwiązać potencjalne problemy. 
W razie problemów prosimy o kontakt – email i telefon na końcu dokumentu. 
 
Dla celów promocyjnych przygotowaliśmy dla Was materiały informacyjne: plakaty, ulotki i banery. Można je 
zamawiać zgłaszając parafię: https://oblezenie.mezczyzni.net/zapisy-parafii-na-oblezenie 
Można również zamówić materiały formacyjne. Są one dostępne w sklepiku Mężczyzn Świętego Józefa: 
sklepik.mezczyzni.net. Zamawiając grupowo możecie otrzymać je z 15% rabatem i darmową wysyłką. Aby 
otrzymać rabat/wysyłkę wprowadźcie do zamówienia kod OBL2020 (ważny do października 2020). 
 
Przed Oblężeniem na stronie wydarzenia pojawią się również do samodzielnego wydrukowania: Materiały 
przygotowujące, śpiewnik, teksty Bogurodzicy, Zawierzenia, litanii do św. Józefa. 
 
Zachęcamy do zorganizowania w grupach parafialnych wspólnej modlitwy wstawienniczej. Doświadczenie 
ubiegłych spotkań przekonuje nas, jak ważna jest wzajemna modlitwa braci. Niech nikt nie pozostanie w tym 
dniu bez wsparcia modlitewnego. 
 
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. 

W imieniu komitetu organizacyjnego Oblężenia Jasnej Góry i Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa 

 
 

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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