
    

Prośba do mężczyzn, którzy w swoich wspólnotach pełnią posługę modlitwy 
wstawienniczej 

 

Drodzy wstawiennicy 

Przed nami Męskie Oblężenie Jasnej Góry, które w tym roku będzie miało miejsce przede 
wszystkim w naszych parafiach. Pragniemy zaprosić Waszą grupę do włączenia się w to wydarzenie w 
wyjątkowy sposób. Tegoroczne obchody będą miały dwa etapy. 

Tydzień Oblężenia. Podobnie, jak Bóg przygotowywał Izraelitów do zdobycia Jerycha przez sześć 
dni, tak i my, przez tydzień przygotowania, chcemy stworzyć przestrzeń do finału Oblężenia poprzez 
wieczorne konferencje i wspólną modlitwę online. W ciągu tego tygodnia prosimy Waszą wspólnotę o 
modlitwę za ten czas i wszystkich uczestników. 

Centralny punkt Oblężenia, to sobota 26 września. Chcemy, aby był to dzień, kiedy każdy w 
wyjątkowy sposób doświadczy spotkania z Bogiem i swoimi braćmi. Dzień, po którym mężczyzna wróci do 
własnej rodziny, do swojego środowiska, odmieniony. Dzień, kiedy osobisty bastion w jego życiu upadł. 
Dzień, który przyniósł mu wolność. Prosimy, aby w tym dniu mężczyźni z Waszej wspólnoty mogli 
posłużyć modlitwą wstawienniczą dla uczestników Oblężenia bezpośrednio w parafii.  

Niech stanie się to okazją do osobistego doświadczenia żywego Kościoła, który jest obok, który jest po to, 
żeby służyć. 

Wiecie, że mężczyzna rzadko proszą o modlitwę, co nie oznacza, że jej nie potrzebuje. Ale jak już 
prosi, to znaczy, że ma ku temu naprawdę ważny powód. Bądźmy tam dla nich. Niech ta modlitwa 
wstawiennicza będzie przestrzenią do spotkania z Bogiem. 

Wierzymy, że jest to szczególny czas, kiedy wielu z nich może doświadczyć siły wstawienniczej 
modlitwy Kościoła, czyli Was. Doświadczenie poprzedniego roku pokazało, jak dużym przeżyciem była 
modlitwa dla tych, którzy z niej skorzystali, wielu z nich po raz pierwszy w życiu.  

Jeśli Wasi wstawiennicy będą tego dnia bezpośrednio na Jasnej Górze, zapraszamy ich do posługi 
na miejscu, w wyznaczonym miejscu pod wałami jasnogórskimi. Prosimy również o zgłoszenie chęci 
przybycia najpóźniej do 19 września.  

 

Wytyczne do modlitwy wstawienniczej 

Wierzymy, że jako posługujący modlitwą wstawienniczą, macie bogate doświadczenie. Pragniemy 
jednak podkreślić kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę.  

 

• Stwórzmy bezpieczną, indywidualną przestrzeń do modlitwy. Niech każdy ma pewność, że może 
swobodnie mówić i słuchać, bez obaw o prywatność. 

• Pamiętajmy, że jesteśmy tymi, którzy słuchają Boga i przekazują Jego myśli. Raczej słuchajmy, niż 
mówmy. Unikajmy pouczania, mówienia ze swojego doświadczenia, czy doradzania. 

• Dla wielu mężczyzn, którzy do nas przyjdą, przeżycie modlitwy wstawienniczej będzie pierwszym 
takim doświadczeniem w życiu, bądźmy zatem również dla nich przewodnikami. Jeśli trzeba, 
wprowadźmy krótko w modlitwę.  

• Ogłośmy i zachęćmy mężczyzn do modlitwy. Być może wielu z mężczyzn doświadczy jej po raz 
pierwszy w życiu.  

• Upewnijmy się o zgodzie księdza proboszcza na posługę. Poprośmy go o błogosławieństwo. 



• Jeśli modlitwa odbywa się z nałożeniem rąk, zawsze zapytajmy osobę o zgodę. Niech modlitwa 
odbywa się z poszanowaniem indywidualnej przestrzeni omadlanego. 

• Bądźmy, jako wstawiennicy, w stanie łaski uświęcającej. 

• Jeśli równolegle będzie się odbywać spowiedź święta, a widzimy, że ktoś może jej potrzebować, nie 
bójmy się tego zasugerować. 

• Finał Oblężenia odbędzie się w sobotę, 26 września, w godzinach 17:00 - 21:00, co daje możliwość 
do swobodnej modlitwy. O 18:30 odbędzie się Eucharystia. W tym czasie wszyscy weźmy w niej 
udział 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Oblężenia ds. modlitwy 
wstawienniczej, Jakubem Mlostem, tel. 694 963 960, jakub.mlost@mezczyzni.net  

 

Dziękujemy za Waszą służbę tam, gdzie jesteście. I, mamy nadzieję, do zobaczenia na Oblężeniu 
Jasnej Góry, osobiście lub online. 

 

Pozdrawiamy  

Zespół komitetu organizacyjnego Oblężenia Jasnej Góry 

 

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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