
W rocławska wspólno-
ta Mężczyzn Świę-
tego Józefa (MŚJ) 
działa od  sierp-

nia 2010  r. W  sumie jest  ich  ok. 
50. W  większości mają rodziny, 
pracują zawodowo, wychowują 
dzieci lub wnuki. Najmłodszy ma 
32 lata, a najstarszy lat 64. Są bar-
dzo różni, a po ludzku patrząc – 
zupełnie przypadkowi, niczym 
sąsiedzi w bloku. Co ich zatem łą-
czy? Bez wątpienia jedną z kluczo-
wych spraw w życiu każdego z nich 
jest poszukiwanie Boga.

Bierny katolik
Życie Andrzeja przez wiele lat 

było związane ze sportem. Zawo-
dowo zajmował się koszykówką. 
Przez kilkanaście lat grał w bar-
wach WKS „Śląsk”, był również re-
prezentantem Polski. Po zakończe-
niu kariery został przedsiębiorcą. 
Jest ojcem trojga dzieci. W mło-
dości był ministrantem, a w jego 
domu sprawy wiary traktowało się 

zawsze z należytym szacunkiem. 
A jednak – jak sam mówi – przez 
długie lata był biernym katoli-
kiem. – Uczęszczałem na niedziel-
ną Eucharystię, spowiadałem się 2, 
3 razy do roku i na tym się wszyst-
ko kończyło – wyznaje. Od trzech 
lat należy do MŚJ. – Zaproszony 
przez jednego ze współbraci, przy-
szedłem na  pierwsze spotkanie 
i tak już zostało – wyjaśnia krót-
ko. Dzisiaj sam zaprasza innych 
mężczyzn do wspólnoty. Postrze-
ga ją  jako właściwe środowisko 
do tego, aby porozmawiać o Bogu, 
spotkać się z Nim w Eucharystii, 
a także podzielić się ze współbrać-
mi tym, co dzieje się w jego życiu. 

niedZielny goŚć
Roman ma żonę i  piątkę do-

rosłych dzieci. O  sobie mówi, 
że przez całe lata był typowym ka-
tolikiem. – Co tydzień Eucharystia 
i w zasadzie to by było na tyle – 
mówi. Dziś zastanawia się, kto był 
wówczas „niedzielnym gościem”: 

on czy Pan Bóg? Podkreśla, że MŚJ 
to wspólnota normalnych ludzi. – 
Nie wydaje mi się, aby było w nas 
coś nadzwyczajnego. Pracujemy, 
jemy, śpimy, mamy rodziny – 
mówi Roman. Podkreśla, że od ja-
kiegoś czasu ważny w jego życiu 
stał  się temat Pana Boga. – Faj-
nie się z Nim żyje – podsumowuje.

kiBic
Z  MŚJ Janusz po  raz pierw-

szy zetknął  się w  październiku 
2012  r. Przystał na  propozycję 
wspólnotowego wyjazdu do Po-
lanicy-Zdroju, choć – jak zazna-
cza – niewiele wówczas wiedział 
o  swoich współbraciach. Liczył 
na to, że spotka ciekawych ludzi, 
z którymi będzie mógł podysku-
tować o sprawach wiary i wspól-
nie z nimi poszukiwać odpowiedzi 
na nurtujące go pytania. Po przy-
jeździe na  miejsce okazało  się 
jednak, że  gros czasu spędzali 
na modlitwie. Był tym wszystkim 
zaskoczony, ale nie rozczarowany. 

– Przebywając wśród ludzi pochło-
niętych modlitwą, zrozumiałem, 
że z wiarą może być trochę tak jak 
z kibicowaniem. Są ludzie, którzy 
interesują się sportem, np. teni-
sem, ale nigdy nie wzięli rakiety 
do ręki. A sytuacja, w której się 
wtedy znalazłem, była dla mnie 
niczym wyjście na kort – wspomi-
na mężczyzna, dodając, że ostatnie 
kilkanaście miesięcy przybliżyło 
go do Boga, którego w pierwszym 
rzędzie należy wielbić, a dopiero 
potem rozumieć. 

Mówiąc o  początkach swojej 
przygody z MŚJ, Janusz zaznacza, 
że przez pewien czas czuł się tro-
chę nieporadnie. – Owszem, wy-
szedłem na kort, ale wszyscy grali 
lepiej ode mnie – mówi mężczyzna. 
Dziś z radością oczekuje na każde 
kolejne spotkanie. A czy coś zmie-
niło się w jego życiu duchowym? 
Na pewno tak. Dowodem na to może 
być choćby to, że w tym roku Janusz 
po raz pierwszy w życiu uczestni-
czył w całym Triduum Paschalnym. 
Po prostu tego chciał.

papież modli Się Z nim
Dla Andrzeja wspólnota 

jest przede wszystkim miejscem 
modlitwy. – Przychodząc na spo-
tkanie, wiem, że nie będę musiał 
nikomu udowadniać, że znam się 
na sporcie, pieniądzach czy czym-
kolwiek innym. W naszym gro-
nie ważne są wzajemna bliskość 
i przyjaźń. Pomimo że reprezen-
tujemy różne zawody i środowi-
ska, stanowimy jedność – mówi 

tylko dla facetów
ruchy i wsPólnOty. – kOŚciół dEspErackO pOszukujE ŚWiętych 
męŻczyzn – tak tWiErdzi dOnald turbitt, przEWOdniczący 
międzynarOdOWEgO ruchu męŻczyzn ŚWiętEgO józEfa. jak móWi, 
nie chodzi o ogRAniczenie liczby kobieT w kościołAch, a jEdyniE 
O WypEłniEniE ŚWiątyń na nOWO panami.

ks. Jakub łukowski
jakub.lukowski@gosc.pl
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Uczestnicy nocnego czuwania z 31 maja na 1 czerwca modlili się w intencji dzieci
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mężczyzna. W  młodym wieku 
stracił rodziców. Wiara i Kościół 
zawsze były dla niego oparciem. 
– Tutaj mogłem oddychać – wspo-
mina. Niezmiernie ważną osobą 
w jego życiu był i jest św. Jan Pa-
weł II. Przez lata dokumentował 
pielgrzymki papieża do ojczyzny, 
czego owocem stała  się wysta-
wa „Totus Tuus”, prezentowana 
w wielu miastach Polski. Niedłu-
go po śmierci matki Andrzej miał 
okazję osobiście porozmawiać 
z papieżem. – Jan Paweł II obie-
cał mi, że będzie się modlił razem 
ze mną. Ta modlitwa trwa do tej 
pory – stwierdza wzruszony.

dZieli Się doBrem 
i talentami
Rafał z  wrocławskimi MŚJ 

jest od samego początku. Podczas 
jednego z  pierwszych spotkań 
wspólnoty duże wrażenie zrobiło 
na nim świadectwo pewnego bry-
tyjskiego policjanta, który mówił 
o trudnościach, jakie dotknęły jego 
rodzinę. Rafał pamięta, że w tam-
tej historii zobaczył siebie i relacje 
w swojej rodzinie. Wtedy również 
odważył się na to, aby przyznać się 
przed sobą samym i przed ludź-
mi, którzy byli obok niego, że po-
trzebuje Bożej łaski i ich modli-
twy. – Myślę, że od tamtej pory 
naprawdę zacząłem być ojcem – 
podsumowuje. Wspólnota stała się 
dla niego miejscem, w którym po-
czuł się dobrze i bezpiecznie. Tutaj 
otworzył się wewnętrznie. Zaczął 
dzielić się z innymi dobrem i talen-
tami, które odnajdował w sobie: 
od gry na gitarze na spotkaniach 
MŚJ po miłość okazywaną najbliż-
szym w domu.

mąż jednej żony
Mariusz przedstawia się jako 

mąż jednej żony – Justyny i ojciec 
trzech córek: Marii, Magdaleny 
i Dominiki. – W tym zaczerpnię-
tym z Biblii powiedzeniu zawie-
ra się prawda o naszej rodzinie. 
Staramy  się być razem, a  nasze 
małżeństwo ciągle  się rozwija, 
z biegiem lat nabierając rumień-

ców – mówi. Zaznacza przy tym, 
że jest to możliwe właśnie dzię-
ki temu, że jest się mężem jednej 
żony i żoną jednego męża, co dzi-
siaj dla wielu niekoniecznie jest ta-
kie oczywiste. Na jego myślenie 
o rodzinie duży wpływ miało na-
uczanie św. Jana Pawła II, a zwłasz-
cza jego „List do rodzin”. – Papież 
zawarł tam stwierdzenie mówią-
ce o  tym, że  w  miłości łączącej 
małżonków możemy odnaleźć 
obraz tej relacji, którą odnajdu-
jemy we wspólnocie Osób Trójcy 
Świętej – mówi mężczyzna, doda-
jąc, że ta myśl jest dla niego ważną 
inspiracją. – Już jako młody czło-
wiek, jeszcze w okresie studiów, 
podjąłem decyzję o tym, że swo-
je życie będę budował na funda-
mencie, którym jest  Bóg i  moja 
relacja z Nim – mówi. Podkreśla, 
że od wczesnej młodości Kościół 
był dla niego miejscem, w którym 
dobrze się czuł. – Tutaj mogę być 
sobą. Wiem, że będę zaakcepto-
wany, a w razie potrzeby mogę li-
czyć na życzliwą korektę – zazna-
cza Mariusz.

odnaleZiony prZeZ ojca
Olgierd wraz z  żoną Anną 

wychowuje troje dzieci. Oprócz 
nich mają jeszcze dwójkę: jedno 
w niebie, a drugie dopiero w dro-
dze na ten świat. Do MŚJ należy 
od niedawna. Jak mówi, dołączył 
do nich już w pewien sposób „przy-
gotowany”. Swoje dotychczasowe 
życie określa jako drogę, która 
prowadziła go od poszukiwania 
własnej twarzy do odnajdywania 
oblicza Boga. – Myślę, że od mojego 
ojca nie dowiedziałem się, kim je-
stem – wyjaśnia. Trudne doświad-
czenia młodości nie przeszkodziły 
jednak Panu Bogu w nawiązaniu 
relacji z Olgierdem. W okresie stu-
diów zachwycił się Jego ojcowską 
miłością. Kluczowy był dla niego 
wybór życiowej drogi: męża i ojca. 
Fascynuje go Pan Bóg, który powo-
łuje ludzi do budowania relacji: tak 
z Nim, jak i z bliźnimi. – Między 
innymi dlatego jestem we wspól-
nocie – podsumowuje. •

mężczyźni ŚwięteGO józeFa we wrOcławiu

spotkania wrocławskiej wspólnoty mężczyzn Świętego Józefa odbywają się 
w każdy 4. piątek miesiąca o 19.00, w kościele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła przy ul. katedralnej 4, na ostrowie tumskim. ich integralną 
częścią jest zawsze eucharystia oraz okazja do sakramentu pokuty. więcej 
informacji o mŚJ można znaleźć na stronie www.mezczyzniwewroclawiu.pl.

PO cO im ksiądz?

ks. PiOtr wiŚniOwski
kościelny współpracownik wrocławskiej wspólnoty 
Mężczyzn św. Józefa 
– Nie jestem ich opiekunem, ale współbratem. mŚJ 
w większości są mężami i ojcami, a nawet dziadkami, tak 
więc sami są opiekunami dla ludzi, których bóg powierzył 

ich trosce. Jako kapłan jestem powołany do ojcostwa duchowego, stąd 
też we wspólnocie mamy okazję do tego, aby wzajemnie się ubogacać. 
Przebywając wśród nich, jednocześnie jestem bliżej tych spraw 
i problemów, z którymi jako proboszcz na co dzień nie mam do czynienia. 
Przebywanie we wspólnocie pozwala nam głębiej przeżywać prawdę 
o tym, że wszyscy zmierzamy do jednego celu, którym jest zbawienie.
moja obecność wśród mŚJ nie wiąże się z relacjami typu przełożony – 
podwładni, ale opiera się na przyjaźni, zaufaniu i służbie. dla członków 
wspólnoty jestem współbratem w wierze, który – będąc tak jak oni mężczyzną 
z krwi i kości – ofiarował swoje życie na wyłączną służbę Panu bogu.
mŚJ to dojrzali, dorośli ludzie. Jak wszyscy mają swoje problemy, które 
są częścią ich życia. Na spotkaniach wszystko to oddają w modlitwie Panu 
bogu. w swoim gronie mają okazję do tego, aby porozmawiać o męskich 
problemach. dzielą się tym, jak przeżywają bycie mężami i ojcami, a także 
– co ważne – rozmawiają o bogu obecnym w ich życiu.
wspólnota jest miejscem, w którym wszyscy możemy przeżywać naszego 
„męskiego ducha”. tu przypominamy sobie, że bycie mężczyzną ma być 
dla nas powodem do dumy, zwłaszcza dzisiaj, gdy wielu stara się zacierać 
kluczowe dla ludzkiej kondycji pojęcia.
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