Kraków 10 marca 2016
Mężczyźni Świętego Józefa
Parafia św Józefa
ul. Zamoyskiego 2
30-523 Kraków

Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzył nas ks. Kardynał zatwierdzając nasze Stowarzyszenie chcieliśmy
złożyć raport podsumowujący rok 2015 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:

• 21 stycznia 2015 - Powrot do Domu. Jak doświadczyć wewnętrznego uzdrowienia? - Michał Piekara
• 18 lutego 2015 - Trud życia - przestrzenie odpowiedzialności - dr Marek Wójtowicz
• 18 marca 2015 - Serce syna. Jak trwać w Miłości Ojca? - Michał Piekara
• 15 kwietnia 2015 - Przekraczanie siebie - Wiesław Grabowski
• 20 maja 2015 - Władza mężczyzny - Piotr Wołochowicz
• 17 czerwca 2015 - 5 obietnic dla mężczyzny - Andrzej Sobczyk
• 16 września 2015 - Mężczyzna radykalny - Franciszek Kucharczak
• 21 października 2015 - Rozpoznawanie Woli Bożej - Donald Turbitt
• 18 listopada 2015 - Mężczyzna wolny - Mieczysław Guzewicz
• 16 grudnia 2015 - Mężczyzna sprawiedliwy - Jerzy Demski
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: PŻPR - Pełnia Życia Pełnia Radości opierał się na książce Charlesa
Whiteheada "Ku pełniejszemu życiu w Duchu Świętym" i zachęcał nas do odważnego wchodzenia w
doświadczenie życia w Duchu Świętym.
Dwukrotnie gościliśmy w Polsce Charlesa Whiteheada z Wielkiej Brytanii. Charles poprowadził dla nas
ogólnopolską konferencję "Słowo Mężczyzny" w Warszawie 6 czerwca 2015. Spotkanie to zebrało

około 150 mężczyzn głównie z Warszawy i okolic. Charles odwiedził nas ponownie w listopadzie na
spotkaniu Szkoły Biblijnej w Warszawie, które organizacyjnie wspieraliśmy.
W styczniu i wrześniu organizowaliśmy weekendy dla liderów różnego rodzaju grup męskich w
Polsce. W styczniu 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. We wrześniu
spotkanie ograniczyliśmy do liderów środowisk Mężczyzn Świętego Józefa. Spotkanie to zebrało
ponad 40 liderów grup MŚJ z całej Polski W przyszłym roku w styczniu planujemy kolejny weekend
liderów różnych męskich inicjatyw. Planujemy go w weekend 25-27 stycznia 2017 w Porszewicach k.
Łodzi. Gościem tego weekendu będzie Daniel Spencer - koordynator amerykańskiego ruchu "National
Fellowship of Catholic Man.
W styczniu uczestniczyliśmy w Marszu Życia w Oświęcimiu w 70 rocznicę Marszu Śmierci.
W marcu (13/14 marca 2015) wspólnie z Papieżem Franciszkiem przeżywaliśmy 24 godziny dla Pana
prowadząc nocne czuwanie w Parafii św. Józefa w Krakowie - Podgórzu.
W sobotę 23 maja spotkaliśmy się w Kamieniołomie na ekumenicznym czuwaniu w wigilię Zesłania
Ducha Świętego. Spotkanie oparło się na motywie żydowskiego święta Szawuot. Popatrzenie na
święto Pięćdziesiątnicy z perspektywy święta Szawuot pozwoliło nam odkryć pełniej wymiar Zesłania
Ducha Świętego z perspektywy Nadania Prawa na górze Synaj i święta plonów.
W nocy z 20/21 czerwca 2015 - 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, skąd Słowo skierował do nas Piotr Wysocki (we Wrocławiu) i Przemek Sekuła (w
Krakowie). W spotkanie - poprzez łącza internetowe - włączyło się również kilka innych męskich grup
w Polsce (Kęty, Polanów, Łódź, Dzierżoniów).
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.
Wspieraliśmy inne męskie grupy w poprowadzeniu spotkań w Borowiu, Białej Podlaskiej, Łodzi, .
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 Truskava) i
na Ukrainie (Drohobycz, Lwów, 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. W tym roku odbyły się spotkania:
"Stolarstwo" 17.01.2015, "Babia Góra" 21.03.2015, "Tokowisko" 11.04.2015, "Babia Góra" 3.10.2015
"Rowery" 7.11.2015, "Adwent" 11.12.2015 (jutrznia i Eucharystia u Kamedułów na Bielanach).

W sobotę 24 października 2015 przeżyliśmy w Karkowie Dzień Duchowej Odnowy pod hasłem
"O Miłosierdziu po męsku" Na tym spotkaniu wspólnie z Donaldem Turbittem i bpem Grzegorzem
Rysiem podjęliśmy refleksję nad znaczeniem miłosierdzia w życiu mężczyzny.
W październiku wspólnie z Donaldem Turbittem zorganizowaliśmy cykl spotkań. Odbyły się
spotkania: 15 października: Poznań, 16 października: Łódź, 17 października: Warszawa Konferencja
Wiary „Mężczyzna w Autorytecie”, 18 października: Zabawa k. Tarnowa - Diecezjalna pielgrzymka
mężczyzn, 19 października: Krosno, 20 października: Wrocław, 21 października: Kraków, 22
października: Chorzów, 23 października: Kęty.
W listopadzie gościliśmy Mieczysława Guzewicza. Poprowadził nas w weekendzie dla mężczyzn
"Źródło Mocy", który odbył się w Krakowie w seminarium OO Salezjanów. Dodatkowo
zorganizowaliśmy cykl spotkań z Mieczysławem. Spotkania odbyły się w Tarnowie, Kętach,
Wadowicach i Krakowie.
Wspieraliśmy również inicjację męskich grup wykorzystując nasze materiały i doświadczenie. W ten
sposób zorganizowaliśmy spotkania i wpieramy miejsca takie jak: Wadowice - sanktuarium św.
Józefa, Kęty, Kraków Płaszów (Sercanie), Osieczany (parafia).
19 grudnia w auli oo Franciszkanów współorganizowaliśmy konferencję "Nabierz Ducha Oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Było to adwentowe, ekumeniczne spotkanie
przygotowujące nas na przyjście Pana - zarówno w świętach Bożego Narodzenia, jak też w Paruzji. Był
to bardzo mocny i niesamowity czas stawania w obecności Bożej.
Włączaliśmy się w działania Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji w naszej Archidiecezji. W czerwcu
2015 współtworzyliśmy Ewangelizację Nowej Huty pod hasłem "Jestem w Hucie". angażowaliśmy się
też w inne wydarzenia Ewangelizacyjne w ramach Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji
Krakowskiej. Współtworzyliśmy też rekolekcje ewangelizacyjne dla kapłanów i świeckich zespołów
ewangelizacyjnych "Przyjąłem - przekazuję" w Zembrzycach. Współtworzyliśmy też Modlitewne
Jerycho, które wprowadziło nas w Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
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
2016 roku w ramach "Światowych dni młodzieży" mogło się odbyć duże, szerokie spotkanie papieża
Franciszka z mężczyznami. 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"

