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Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz 

 

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzył nas ks. Kardynał zatwierdzając nasze Stowarzyszenie chcieliśmy 

złożyć raport podsumowujący rok 2016 działań Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. 

Rok był pełen formacji, spotkań,  rekolekcji i Dni Odnowy. Wszystkie te działania wpisują się w 

Program 72h do Zmartwychwstałego Życia. 

Co miesiąc spotykaliśmy się na otwartych spotkaniach, które rozpoczynaliśmy wspólną Eucharystią. 

Po Eucharystii na spotkaniu stawaliśmy na wspólnej modlitwie, słuchaliśmy zaproszonego gościa, 

dzielili tematem w małych grupach. Poniżej daty i tematy spotkań: 

• 20 stycznia 2016 - Przełamując lody – Marcin Jakimowicz 

• 17 lutego 2016 - Brać czy dawać? – Michał Nikodem 

• 16 marca 2016 Mężczyzna miłosierny – bp Roman Pindel 

• 20 kwietnia 2016 Kształtowane sumienia – o. Rafał Sztejka 

• 18 maja 2016 Mężczyzna bogobojny – bp Grzegorz Ryś 

• 15 czerwca 2016 Mężczyzna – Bohater – Janusz Sukiennik 

• 21 Września 2016 - “W poszukiwaniu męskości” - Gdzie spotkam prawdziwego mężczyznę? – dr 

Adrian Kurcbart 

• 19 Października 2016 - “Mity męskości” - Kim nie jestem? – Andrzej Strączek 

• 16 Listopada 2016 - “Moc mężczyzny” - napełnieni Mocą – Krzysztof Demczuk 

• 21 Grudnia 2016 - “Mężczyzna a Rodzina” – dr Andrzej Porębski 

 

 

W przerwie wakacyjnej przeżywaliśmy warsztat wakacyjny, który opierał się głównie na pracy 

indywidualnej i w parach. Każdy dzień miał przygotowane materiały do rozważania, a każdy tydzień 

pytania do przepracowania w parach. Co tydzień zapraszaliśmy uczestników na Eucharystię i 

Adorację. Temat warsztatu: FSO – Finanse Stabilność Odpowiedzialność opierał się na materiałach 

Compass Catholic uczących Bożego podejścia do posługi i zarządzania finansami. 

 

Rok 2016 przeżywaliśmy w kontekście Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Przeżywając ten rok 

angażowaliśmy się w wydarzenia jubileuszu dla rodzin, bezdomnych i więźniów. Posługa więźniom w 

Areszcie śledczym w Podgórzu stała się bardzo ważna dla nas i stała grupa wolontariuszy 



zadecydowała o jej kontynuowania w przyszłości. Mam nadzieję, że to zaangażowanie pozostanie 

trwałe i będzie owocować w przyszłości.  

Kulminacją były obchody Jubileuszu Mężczyzn, które organizowaliśmy w Koszalinie, Warszawie i 

Krakowie.  W Koszalinie gościliśmy Gerarda Pomfreta z Wielkiej Brytanii. Gerard jest liderem sieci 

Harvesters, którą współtworzy wspólnie z Charlesem Whiteheadem. Jest też wydawcą katolickich 

książek w Wielkiej Brytanii. W Warszawie gościliśmy Roya Hendiego – założyciela wspólnoty „The 

House of the open door” dającej pomoc osobom z ulicy w Anglii. Wspólnota opiekuje się osobami z 

marginesu, głównie byłymi więźniami dając im szansę na powrót do normalności. W Warszawie 

gościliśmy też Stanisława Sławińskiego - pedagoga, doktora nauk humanistycznych, od 2005 do 2007 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W Krakowie spotkanie miało największą 

skalę. Tu gościliśmy Charlesa Whiteheada i Ulfa Ekmana. Na spotkaniu udało się zgromadzić ponad 

1000 osób i było to największe wydarzenie, jakie mieliśmy do tej pory. Spotkania jubileuszowe uczyły 

nas pokory wobec własnych ograniczeń oraz współpracy z różnymi męskimi środowiskami. 

Budowaliśmy je wspólnie z Mężczyznami Pustelni – Góra Polanowska w Koszalinie, Przymierzem 

Wojowników, Galileą, Rycerzami Kolumba.  

 

W lutym i październiku organizowaliśmy weekendy dla liderów różnego rodzaju grup męskich w 

Polsce. W lutym dobył się weekend dla liderów różnorodnych męskich grup w Porszewicach k. Łodzi. 

Gościem styczniowego weekendu był dr Jacek Pulikowski. Weekend zgromadził blisko 150 liderów 

męskich środowisk z Polski. Mieliśmy też gości zagranicznych z Łotwy.  W październiku spotkanie 

połączyliśmy z obchodami Jubileuszu Mężczyzn w Warszawie. Spotkanie to zebrało około 20 liderów 

grup męskich z okolic Warszawy. W tym roku weekend liderów przeżyliśmy 25-27 stycznia 2017 

ponownie w Porszewicach. Gościliśmy Billa Moyera – lidera grup National Fellowship of Catholic Men 

– Central Texas. W przyszłym roku w styczniu planujemy kolejny weekend liderów różnych męskich 

inicjatyw. Gościem tego weekendu będzie Daniel Spencer - koordynator amerykańskiego ruchu 

"National Fellowship of Catholic Man. 

 

W nocy z 25/26 czerwca 2016 - tradycyjnie już stanęliśmy w wyłomie. Było to nocne czuwanie 

zorganizowane wspólne z MśJ z Wrocławia. Łączyliśmy się w modlitwie i poprzez łącza internetowe z 

Wrocławiem. W spotkanie - poprzez łącza internetowe - włączyło się również kilka innych męskich 

grup w Polsce (Rzeszów, Mielec, Mikorzyn). 

 

Uczestniczyliśmy w uroczystościach Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu. 

 

Uczestniczyliśmy w charakterze wolontariuszy w Światowych Dniach Młodzieży. Spora grupa 

Mężczyzn Świętego Józefa była zaangażowana w wolontariat w parafiach, część też w 

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji. 

 

W maju i w lipcu zabieraliśmy nasze dzieci na „Wyprawę do Źródeł Wisły”. 

 

W czerwcu i we wrześniu gościliśmy Donalda Turbitta. W ramach Jego posługi zorganizowaliśmy cykl 

spotkań dla mężczyzn w Markowicach, Lubinie, Dzierżoniowie, Kłodzku, Nysie, Rybniku, Katowicach, 

Mielcu, Białymstoku i Krakowie. 

 

 



Dwukrotnie w tym roku spotykaliśmy się z Bogiem w Dziczy. To weekendowy czas pracy, adoracji i 

Eucharystii w górach, na łonie przyrody. Spotkania te odbyły się  w styczniu i w lipcu. 

 

Wspólnie z Renewal Ministeries posługiwaliśmy misyjnie na Wschodzie. Wyjazd misyjny miał 

miejsce w dniach: 12-24 sierpnia. W ramach wyjazdu posługiwaliśmy na Litwie (Kowno) i na Ukrainie 

(Drohobycz, Żytomierz i Kijów). Jest to element naszego brania odpowiedzialności za męskie grupy w 

sąsiednich krajach. 

Sześciokrotnie spotykaliśmy się w ramach "Aktywnej męskiej grupy". To czas wspólnego 

podejmowania aktywności, oraz dzielenia i modlitwy. Spotkania te organizujemy w sobotę wcześnie 

rano tak, by nie zabierać czasu weekendu naszym rodzinom. "Turbacz" 16.01.2016, "Luboń WLK" 

12.03.2016, "Giewint" 24.09.2016, "Rowery" 22.10.2016, "Rąbanie drewna" 05.11.2016, "Kameduli" 

17.12.2016  (Jutrznia i Eucharystia u Kamedułów na Bielanach). 

 

Wspieraliśmy również inicjację męskich grup wykorzystując nasze materiały i doświadczenie. 

Zorganizowaliśmy kilka pokazów filmu „Odważni”, które były zaczątkiem dla nowych męskich grup. W 

ten sposób zorganizowaliśmy spotkania i wpieramy miejsca takie jak: Wadowice - sanktuarium św. 

Józefa, Kęty, Kraków Płaszów (Sercanie),  Kraków Rakowicka (Karmielici), Rączna. 

 

Włączaliśmy się w działania Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w naszej Archidiecezji. 

Współtworzyliśmy też rekolekcje ewangelizacyjne dla kapłanów i świeckich zespołów 

ewangelizacyjnych "Przyjąłem - przekazuję" w Zembrzycach.  

We wrześniu aktywnie uczestniczyliśmy w Marszu Pamięci i Życia w Krakowie. W Październiku 

wspólnie z Akcją Katolicką współtworzyliśmy Pierwszy Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny. 

 

W grudniu zorganizowaliśmy koncert „Pieśni naszych Ojców”, na który zaprosiliśmy zespół Mate.O. 

 

Rok 2016 był też rokiem wzrostu Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy zgodę i błogosławieństwo na 

działania na terenach diecezji: warszawskiej, katowickiej i bielsko-żywieckiej. Ciągle oczekujemy na 

decyzję pozwalającą nam działać w diecezji łódzkiej i rzeszowskiej. Na terenach tych diecezji tworzą 

się koła Stowarzyszenia. 

 

Był to rok, w którym doświadczyliśmy wielkiej obfitości Bożego działania. Oczekujemy jeszcze więcej 

w tym roku, oraz kolejnych i prosimy o błogosławieństwo na ten czas. Jest naszym marzeniem, by w 

2018 roku mogło się odbyć duże, szerokie spotkanie papieża Franciszka z mężczyznami w Rzymie. 

Obserwujemy wielkie poruszenie, jakie Bóg wzbudza wśród mężczyzn w Kościele. Powstaje wiele 

męskich inicjatyw, które pomagają mężczyznom odnaleźć się w ich rolach. To (jak wierzymy) 

szczególny czas Bożego działania. 

 

 

 

 

 

Andrzej Lewek 

prezes Stowarzyszenia "Mężczyźni Świętego Józefa" 


