Czcigodny Księże Proboszczu
Od kilku lat męskie środowiska z całej Polski uczestniczą w Oblężeniu
Jasnej Góry. W tym roku 26 września 2020 po raz czwarty będziemy
się chcieli spotkać u Tronu Naszej Królowej. Obecna sytuacja w kraju
i na świecie związana z covid-19 uniemożliwia nam zorganizowanie
pielgrzymki w formie jak to było dotychczas. Ograniczenia
spowodowane pandemią sprawiły, że postanowiliśmy dostosować
formę pielgrzymowania do aktualnych możliwości.
Pragniemy, by Oblężenie gromadziło męskie środowiska w parafiach
i w ten sposób chcemy świętować spotkanie z Panią Jasnogórską.
Mamy też nadzieję, że taka forma spotkań zaowocuje powstaniem
stałych męskich grup również w Waszej parafii.
Czcigodny Księże Proboszczu
Zapraszamy Cię do pomocy w realizacji tego dzieła. Prosimy o udostępnienie przestrzeni na spotkanie w
kościele w sobotę 26 września oraz zorganizowania transmisji z Jasnej Góry dla środowisk męskich
zgromadzonych kościele.
Dla ułatwienia realizacji spotkania dobrze byłoby znaleźć osobę obdarzona zmysłem organizacyjnym oraz
osobę techniczną z terenu Waszej parafii. Ze swej strony zapewniamy pełne wsparcie w procesie
przygotowania i poprowadzenia spotkania w Waszej parafii.
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

W przygotowaniach do Oblężenia będą nam towarzyszyć indywidualne rozważania, które przygotowuje
dla nas ks. Adam Rybicki (teologia duchowości KUL).

W sobotę 26 września odbędzie się finał Oblężenia (Szturm).
Sama sobota Oblężenia to wieczorne spotkanie na Jasnej Górze, z bezpośrednim przekazem do parafii
i wspólnot zgromadzonych u siebie. Jeśli warunki pozwolą – mężczyźni 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 parafii, 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.
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