Spotkanie odpowiedzialnych za grupy MŚJ
8 września 2018
KALISZ
MŚJ - historia

•
•

USA – około 2003 roku – odpowiedź na potrzebę wobec wyzwania Promice Keepers

Polska – 2008 – spotkanie „Ducha nie gaście” – 20.08.2008
Wezwanie

•
•
•
•

W 2011 roku Kardynał Dziwisz zaprosił nas do budowania Międzynarodowego Ruchu na bazie wizji MŚJ
Potrzeba wspólnego programu – czegoś co konstytuuje MŚJ
Program 72h do Zmartwychwstałego Życia

Poszukiwanie jedności w ramach MŚJ
Sytuacja w Polsce

•
•

Od początku (2008) relacje z różnymi grupami męskimi (Elbląg, Świecie, Bytom, ….
Potrzeba przestrzeni wymiany doświadczeń

•

•

Weekendy liderów - od lipca 2010

Weekendy liderów MŚJ

•
•

26-28 września 2014

11-13 września 2015
Stowarzyszenie

•
•
•
•

Kardynał Dziwisz zachęcał i zapraszał do rekognicji w Kościele
Poszukiwanie form prawnych
Wreszcie – od 2014 – Stowarzyszenie MŚJ (mamy 4 lata jako Stowrzyszenie)

Od lutego 2015 w KRS
CEL!

Osadzić mężczyzn w Bożym planie dla naszego życia!
Gdzie jesteśmy?

•

Aleksandrów Łódzki, Bęczarka, Bielawa, Bielsko-Biała, Bournemouth, Portsmouth , UK, Brighton,
Bristol, Bytom - Szombierki, Czerwionka, Czyżowice, Enfield, London, UK, Głogów, Godów,
Gorzyce, Góra św. Anny, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalisz, Katowice, Katowice-Koszutka, Kęty,
Kielce, Kiszkowo k/Gniezna, Knurów, Kraków, Krzywaczka, KUTNO, Libiąż, London, Anglia i Walia,
Londyn, Londyn Southwark, Lubin, Lublin , Lubliniec - Kokotek, Łomianki, Łódź, mielec,
Nottingham, Nowy Jork, Nowojorska, Nysa, Oslo, Ożarów Mazowiecki, Legnica, Piła, Poznań,
Putney - Londyn, Rączna, Rogi, Rumia, Rybnik, Rząska, RZESZÓW, Rzeszów-Zwięczyca,

TARNÓW, Turza Śląska, Tychy, Wadowice, Warszawa, Warszawa Płudy, Warszawa Ursus, Wilkszyn
(pod Wrocławiem), Winnica, Wodzisław Śląski , Wodzisław Śląski-Jedłownik, Wrocław, Wschowa,
Zalesie Górne, Złotów,
FUNDAMENT MŚJ
Program 72 godziny do Zmartwychwstałego życia

•
•

Życie wg priorytetów
Męskie spotkania

•
•
•

•
•

Co miesiąc 2h spotkania męskiego (małe grupy, duża grupa)
Co rok weekend dla mężczyzn (42h)
Co rok lokalna konferencja dla mężczyzn (6h)

Razem = 72h = 3 dni – jak Pascha Jezusa!

Cel: Zmartwychwstałe życie!
Obietnica:

•

Wj 34,23-24
"Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę
narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku
pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego."
Stowarzyszenie

•

Stowarzyszenie
1. Zarząd
2. Koordynacja każdej grupy (koła)
3. Koordynacja regionalna (Oddziału terenowego)
4. Koordynacja krajowa (zarząd)

Sieć nieformalnych relacji

•
•

Wsparcie w tworzeniu małych grup
ŚWIADECTWO KARMELICI, WADOWICE
– Tomek Wojtasik (vice prezes)

Jak zacząć?

•

Informator

•
•
•

Zasady dzielenia
Zasady budowania grup
Przewodnik Mężczyzn Świętego Józefa

•

Drogowskazy

•
•

Konspekt 52 spotkań dla mężczyzn
Baza: Słowo Boże, Katechizm Kościoła Katolickiego

Jak zacząć?

•

Świeccy liderzy

•
•
•

•

Ludzie z potencjałem wg kryterium 2 Tm 2,2
Samodzielni w działaniu, otwarci duchowo
Formacja liderów - materiały

Materiały na start

•
•
•

Film „ODWAŻNI” + studium „ŻYĆ ODWAŻNIE”
Przewodnik Mężczyzn Świętego Józefa
Drogowskazy

Materiały formacyjne
1. Zasadnicze
2. Pomocnicze
3. Kursy tematyczne
4. ZASADA REKOMENDACJI!!!
Materiały formacyjne

•

Zasadnicze

1. ''Drogowskazy''

- 112 spotkań tematycznych, opracowanie zewnętrzne, przetłumaczone przez MŚJ.
Podręcznik z tematami do pracy grupowej na spotkaniach i pracy osobistej w domu. Praktyczny materiał
o zdywersyfikowanej treści oparty o: Słowo Boże, KKK, tematy do dzielenia się. Odkrywanie świadomego życia
mężczyzny w przystepny sposób: schodek po schodku.

2. '' Żyć odważnie''

- Materiał na 4 spotkania w czterech tematach. Studium Biblijne. Podręcznik z płytą
DVD. Prezentacja filmu w większym gronie, jest doskonałym punktem wyjściowym do dyskusji i pochylenia
się nad wątkami istotnymi w życiu mężczyzny. Podręcznik do pracy osobistej.Wspaniały materiał, zalecany
jako pakiet startowy dla grup męskich w parafiach.

3. ''Ku pełniejszemu życiu w Duchu Świętym''. Podręcznik do prowadzenia bardziej zaawansowanej
grupy mężczyzn.

4. ''Duchowość mężczyzny'' Podręcznik, program dla dynamicznej grupy.
5. ''Powrót do sukcesu'' Podręcznik z lekcjami na kilkanaście spotkań. Ciekawa pozycja do głębszego
odkrywania osobistego powołania, predyspozycji, talentów i bardziej świadomego zarządzania swoim
życiem. Bill Moyer. Tłumaszenie i opracowania polskiej wersji językowej MŚJ.

6. ''Dary Duchowe''

kurs multimedialny przygotowany przez ICCRS na 6 spotkań. Przystępny materiał
dydaktyczny współautorstwa Charles'a Witehead'a - przekład
opracowywany aktualnie przez MŚJ.

Tytuł oryginału ''The Gifts''. Dystrybucja przewidywana na przełom 2018/2019.

7. ''CREDO'' - (więcej informacji o materiale po zakończeniu przygotowań wydania przez MŚJ.)
8. ''No Men Left Behind ''- Catholic Edition wydana przez Central Texas Fellowship of Catholic
Men. Tytuł roboczy w moim wolnym tłumaczeniu ''Aby nikt nie pozostał sam (czy też nie zaginął'')
:-) Cenna pozycja książkowa o kształtowaniu przywództwa dla świeckich będących w kościele
katolickim. Pozycja w tłumaczeniu i przygotowaniu własnym MŚJ
Materiały formacyjne

•

Pomocnicze
1. „Męskie medytacje”
2. „Mężczyźni między siłą a słabością”
3. „Wrażliwy wojownik”
4. „Być mężczyzną”
5. „Mapa – podróż mężczyzny do wielkości”
6. „Dlaczego mężczyźni nie cierpią chodzić do kościoła’
7. „Życie świadome celu” (warsztat, audiobook)
8. „Bitwa każdego mężczyzny”
9. „Maksimum męskości”
10. „Jak kobieta może pomóc mężczyźnie odnaleźć Boga”

Materiały formacyjne

•

KURSY FORMACYJNE (tematyczne)
1. "Wakacyjne Warsztaty Wierności"
2. "Bardzo Męskie Wakacje"
3. "Cel Prowadzi Nas"
4. "Żyj Odważnie Nie Abdykuj"
5. "Pełnia Życia Pełnia Radości"
6. "Finanse Stabilność Odpowiedzialność"
7. "Mężczyzna przed Ojcem"
8. „Wiara i priorytety"
Materiały formacyjne

•

ZASADA REKOMENDACJI
Opieramy się na rekomendacji Zarządu Stowarzyszenia,
który wydaje ją po konsultacji z Kapelanem Stowarzyszenia
Spotkania otwarte
1. Ze świadkiem
2. Z transmisją online
3. Z nagraniem spotkania
4. … pytania do dyskusji w grupach

Struktura spotkania otwartego (wzorcowego)
1. Eucharystia
2. Czas na przejście
3. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie i ogłoszenia.
4. Modlitwa wspólnotowa
5. Wykład gościa specjalnego * + ewentualne pytania
6. Małe grupy – dzielenie wiarą
WARTO MIEĆ SWÓJ STAŁY SCHEMAT I SIĘ GO TRZYMAĆ BY ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOM
KOMFORT PRZEWIDYWALNOŚCI
ZAPROSZENI GOŚCIE
1. Świadkowie wiary
2. Osoby świadczące o Bogu
3. Osoby pokorne
4. UWAGA: UNIKAMY OSÓB MAJĄCYCH PEŁNY PATENT NAPRAWDĘ
ORAZ OSĄDZAJĄCYCH / OCENIAJĄCYCH / WYDAJĄCYCH WYROKI
BĘDĄCE W JASNEJ OPOZYCJI DO KOŚCIOŁA W WIZJI VATICANUM II
Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym Łaskę daje (1 P 5,5)
ZASADY DZIELENIA W MAŁYCH GRUPACH

•

Modlitwa
Zawsze zaczynamy I kończymy modlitwą.
Można zlecić komuś przygotowanie i poprowadzenie modlitwy na początek i/lub koniec. Na koniec dobrze jest
też pomodlić się z tymi, którzy takiej modlitwy potrzebują i pragną,

•

Poufność
Nic nie rozbije grupy tak szybko jak dzielenie się na zewnątrz informacjami poufnymi. Co było powiedziane w
grupie zawsze pozostaje w grupie! (Wyjątek: kaplica)

•

Przygotowanie
Odrabiaj zawsze swoje zadanie domowe, bądź zawsze gotowy do dzielenia na zadany temat bądź pytanie.
Unikaj zmiany tematu i wprowadzania wątków niezwiązanych.
Ja to nie Ty
Prawdziwe dzielenie zawsze odbywa się w pierwszej osobie, mów zawsze o tym, jak temat dotyka Cię
osobiście.

•

Nie oceniaj
Nie kontratakuj, nie poprawiaj, nie pouczaj lub opowiadaj, w jaki sposób ktoś inny coś czuje. Wszyscy jesteśmy
w innym miejscu w naszym poszukiwaniu wzrostu w Panu.

•

Nie monopolizuj
Niektórym z nas został dany dar gadulstwa. Pozostaw go za drzwiami, by inni też mieli swoją szansę na
podzielenie się. Nie obawiaj się ciszy, i pozostaw innym czas I szansę na wyrażenie siebie.

•

Zobowiązanie
Zawsze komuś może się zdarzyć opuścić spotkanie, ale ważnym jest, by nadać im odpowiedni priorytet w

życiu.
Zasada zaangażowania
• Zasada zaangażowania (zobowiązanie + wierność)
– Michał Gębołyś (członek zarządu)
Aspekty prawne
• Wsparcie formalno–prawne
– Łukasz Hajduk (sekretarz)
Aspekty finansowe

•
•

Troska finansowa
Składki członkowskie (Statut)

•
•
•

Darowizny na cele statutowe
Członkostwo wspierające
Granty, sponsorzy (foundrising)

– Andrzej Kruk (skarbnik)
Cel:

Grupy mężczyzn w każdej parafii
Do 2033
(JUBILEUSZ ODKUPIENIA)
Czas pytań i odpowiedzi

•
•

Jeśli jakieś się zrodziły
Ankieta (emailem)

