
 

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicki ruch męż-

czyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym 

czegoś więcej. To mężczyźni, którzy: 

• szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znaj-

dziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szu-

kać z całego serca”.  (Jer 29,13) 

• starają się służyć potrzebom innych zamiast 

szukać władzy i przywilejów.  (Łk 22,25n) 

• trwają w Bożej mocy  (J 15) 

• odkrywają radość życia według Bożego 

planu. (Kol 1,9-12) 

 

Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji. Jeśli 

chcesz – możesz do nas dołączyć. 

 

Proponujemy wspólne spotkania, by razem wzra-

stać w Bożej wizji męskości, by na nowo odkry-

wać miejsce mężczyzny w rodzinie  

i społeczeństwie, by podobnie jak Święty Józef 

stawać się mężczyznami oddanymi Jezusowi 

Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi. 

 

Spotkania: w każdą trzecią środę miesiąca  

w  Parafii Świętego Józefa na krakowskim Podgó-

rzu. 

 

 

 

 

 

Katoliccy mężczyźni 

oddani Jezusowi 

 

Mężczyźni Świętego Józefa to kato-

licki ruch łączący mężczyzn przez ży-

ciodajne relacje, pobudzające do 

przemiany osobistej jako brat, ojciec, 

parafianin poprzez życie odniesione 

do Bożego Słowa. 

 

 

Planowane terminy spotkań: 

Sezon 2020/2021 
 

• 16 Września 2020 “Męskie Doświadczenia” 

 
• 21 Października 2020  “Punkt koncentracji” - 
Czego nie warto tracić sprzed oczu? 
 
• 18 Listopada 2020  “Współpraca” - Dlaczego 
nie warto działać w pojedynkę? 
 
• 16 Grudnia 2020  “Boże Królestwo - Szukajcie 
wpierw królestwa Bożego 
 
• 20 Stycznia 2021  “Sztafeta” - Co usłyszałeś - 
przekaż zasługującym na wiarę i zdolnym nau-
czać (por 2 Tm 2,2) 
 
• 17 Lutego 2021   “Maksymalny potencjał” - Jak 
nie zmarnować obdarowania, które Bóg w nas 
złożył? 
 
• 17 Marca 2021   “Mąż błogosławieństw” - Jak 
żyć przesłaniem Kazania na Górze? 
 
• 21 Kwietnia 2021  “Źródła wiary” - Jak znaleźć 
zdrową duchową strawę? 
 
• 19 Maja 2021  “Fabryka Dobra” - Jak współpra-
cować z Bogiem w pełnieniu dobra? 
 
• 16 Czerwca 2021   “Ojcostwo” - Jak wychować 
święte dzieci? 

 Każde spotkanie rozpoczynamy od 

Mszy Świętej o 18:30 w parafii św. Józefa 

w Krakowie Podgórzu. Po niej (około 

19:15) spotykamy się w Kamieniołomie. 

Kraków, ul Zamoyskiego 2 

 

Szczegółów szukajcie na http://mezczyzni.net  

http://mezczyzni.net/


Św. Józef – opiekun Jezusa 

 

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy ze 
stron Ewangelii. Całe swoje życie św. Józef spędził jako 
rękodzielnik i wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. 
Ewangelie określają go mianem faber, przez co rozu-
miano wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi 
rolniczych, przedmiotów drewnianych itp. Były to więc 
prace związane z budownictwem, z robotą w drzewie 
i w żelazie. Józef wykonywał na zamówienie bardzo 
ciężkie prace i z nich utrzymywał Najświętszą Rodzinę. 
Ta właśnie praca stała się równocześnie dla niego źró-
dłem uświęcenia. Był on mistykiem nie przez kontem-
plację, przez uczynki pokutne czy przez dzieła miłosier-
dzia, ale przez pracę. Praca go uświęciła, gdyż wykony-
wał ją rzetelnie, nie żądał za nią wygórowanych cen, 
wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od 
Boga misję na ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i 
Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był 
gotów do najwyższych ofiar. Równocześnie był chary-
zmatykiem – mężem otwartym na działanie i prowa-
dzenie Ducha Świętego. To właśnie dzięki swojej wraż-
liwości na Boga mógł w sposób doskonały zrealizować 
plan Boga i zapewnić ochronę Jezusowi w czasie naj-
większego zagrożenia.  Taki powinien być styl pracy 
każdego chrześcijańskiego mężczyzny. Praca ma go 
uświęcać, równocześnie pielęgnując relację z Bogiem 
w Duchu Świętym powinien on wzrastać we wrażliwo-
ści duchowej i obecności Bożej. Takie połączenie po-
zwala najpełniej rozwinąć jego uzdolnienia, energię, 
inicjatywę. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecz-
nych, takich jak na przykład wytrzymałość, solidar-
ność, cierpliwość, męstwo, odwaga i ład, współpraca, 
współzawodnictwo. 

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. 
Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. 

Na podstawie: brewiarz.pl 

 

Modlitwa Mężczyzn św. Józefa 

Duchu Święty, umocnij naszą męskość, 

wzmocnij naszą odwagę, byśmy na wzór św. 

Józefa brali odpowiedzialność za tych, któ-

rych Bóg powierzył naszej opiece, byśmy pro-

wadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali. 

Amen. 

 

Zapraszamy do Programu 72 godzin  

do Zmartwychwstałego Życia 

Jezus przyszedł by dać nam pełnię życia. Do-

konało się to poprzez Paschę - przejście ze 

śmierci do Życia. 

Doświadczenie Paschy jest czymś, co mo-

żemy przeżywać z Jezusem. Jak Jezus potrze-

bował 3 dni, by przejść przez śmierć do życia, 

tak samo zaprasza nas do Nowego Życia w 

obfitości (por J 10,10) 
 

 
http://www.mezczyzni.net 

“Boży Mężczyzna w XXI wieku 

Spotkanie mężczyzn 

 

Gość specjalny:  Donald Turbitt 
amerykański katolicki lider świecki pocho-
dzenia irlandzkiego, mąż, ojciec i dziadek 
oraz biznesmenem przez ponad 30 lat. Jest 
przewodniczącym międzynarodowego ruchu 
Mężczyzn Świętego Józefa. Współtworzy 
„Renewal Ministry” – Katolicką Służbę Od-
nowy Kościoła w Stanach Zjednoczonych. 

ZAPRASZAMY 

Środa – 16 grudnia 2020 

18:30 Msza święta w kościele, po niej spotkanie w 

Kamieniołomie, Kraków  Podgórze,  ul Zamoyskiego 2  

Szczegóły na www.mezczyzni.net, 783377733 

http://brewiarz.pl/
http://www.mezczyzni.net/

