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Bardzo Męskie Wakacje
TEKST PAWEŁ PIWOWARCZYK

Mężczyźni świętego Józefa, bo o tym ruchu gromadzącym się przy parafii św. Józefa w krakowskiej dzielnicy Podgórze
mowa, zaproponował uczestnikom swoich
spotkań, jak również wszystkim chętnym
niezrzeszonym „Bardzo Męskie Wakacje”.
Wielu mężczyzn uświadomiło sobie podczas spotkań, jak wiele z tego, co ich otacza i działa na seksualność, wpływa na ich
reakcje i sposób, w jaki traktują kobietę.

90 do 10
Członkowie ruchu w ciągu roku spotykają
się w małych grupach, jak również na spotkaniach otwartych dla wszystkich zainteresowanych, które odbywają się raz w miesiącu – w trzecią środę miesiąca. W 2011 r.,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
uczestników, aby pracować również w wakacje, prowadzone były „WWW, czyli Wakacyjne Warsztaty Wierności” podejmujące temat wierności w modlitwie. Liderzy
grupy wyszli z propozycją, aby w tegoroczne wakacje zmierzyć się z tematem czystości w męskim życiu. Według statystyk aż
90 proc. mężczyzn ma problemy z czystością. Problem ten dotyczy mężczyzn w każdym stanie. „Chcemy zmierzyć się z drzemiącym w nas tygrysem i wejść na nowy
poziom naszej wolności i relacji z Bogiem”
– zachęcali uczestników do udziału w projekcie formacyjnym realizowanym w czasie tegorocznych wakacji.

Bliżej „uczniostwa”
Warsztaty zaprojektowane są jako czas
modlitwy, krótkich konferencji/świadectw
i pracy w bardzo małych (2–3-osobowych)
grupach wzajemnego wsparcia. Każda
grupa pracuje według własnego rytmu, ale
spotkanie odbywa się minimum raz w tyPrzewodnik Katolicki • nr 33 • 19 sierpnia 2012

godniu. Istnieje również możliwość dzielenia się świadectwem na cotygodniowym
środowym spotkaniu. Organizowane są
mniejsze grupy, ponieważ wymaga tego
bardzo intymna tematyka spotkań. Takie
obcowanie w małej grupie pozwala na
otwarcie się na siebie. – Im mniejsza grupa, tym bliżej do uczniostwa, do troski indywidualnej o siebie nawzajem, a tego
nam brakuje i dlatego chcieliśmy, aby to
uczniostwo w nas wzrastało. Oczywiście
dobrze jest spotykać się w dużych grupach, bo wtedy jesteśmy anonimowi, jednak aby przygotowywać się do troski o kogoś, do pewnego prowadzenia kogoś, praca w parze jest optymalna – mówi jeden
z liderów ruchu Andrzej Lewek. Małe grupy zachęcane są (oprócz realizacji programu spotkań) do tego, by raz w tygodniu
spotykały się na adoracji i Mszy św.

Wyjątkowy lunch
Wspólnota oparła swoje spotkania na konspektach, które zostały opracowane na
podstawie książki pt. Bitwa każdego mężczyzny. W inicjatywę włączyło się wiele
osób, również ci, którzy nie uczestniczyli
regularnie w spotkaniach w ciągu roku,
a także osoby realizujące ten duchowy
projekt za pomocą internetu. Jedna z par
– z Warszawy i Piły – organizuje spotkania na komunikatorze internetowym Skype, ponieważ nie znaleźli towarzysza spotkań w swojej okolicy.
Co środę odbywa się również Msza św.
w parafii św. Józefa, po której jeden
z uczestników mówi świadectwo. Część
świadectw jest nagrywana i można je
przesłuchiwać na stronie internetowej.
Ktoś stwierdził m.in., że „trzeba się pilnować i trzeba zacząć patrzeć na kobietę od
szyi w górę, a nie od szyi w dół”. W pracy

Archiwum

Od kilku lat ruch ten działa prężnie, skupiając się na formacji mężczyzn. Co więcej, myśli nad tym,
jaką formę duchowej pracy przybrać, aby zagonieni mężczyźni znaleźli na nią czas i nie próżnowali
również w czasie wakacji.

innego z uczestników spotkań udało się
zorganizować trzy pary do spotkań. Mężczyźni postanowili, że wspólnie będą mówili o czystości w swoim życiu podczas
lunchu. W codziennym zabieganiu wielu
mężczyznom trudno znaleźć czas na cokolwiek innego poza pracą, dlatego przestrzeń pracy można również uczynić przestrzenią wartościowego spotkania.
Dodatkowo 8 sierpnia program „Bardzo
Męskich Wakacji” wzbogacono o otwarte
spotkanie z Jackiem Pulikowskim na temat: „Czy życie w czystości jest dziś realne? – Szczęście bez czystości jest nierealne”. Na www.mezczyzni.net można odsłuchać konferencji, umieszczono tam również konspekty potrzebne do spotkań.
A może ktoś, kto nie skorzystał z wakacyjnej duchowej oferty, konspekty i materiały
wykorzysta poza okresem urlopowym? 

Mężczyźni św. Józefa zapraszają!

www.mezczyzni.net
Spotkania otwarte: każda trzecia środa miesiąca w „Kamieniołomie” przy parafii św. Józefa,
Kraków-Podgórze. Kontakt: 78 33 777 33

