niedziela wrocïawska

MĘŻCZYZNO – KI
Fundamentalnym pytaniem,
które zadaje sobie świadomie
lub nieświadomie wielu
mężczyzn jest to – kim jestem?
Otaczający nas świat dostarcza
wiele odpowiedzi. Jedną z nich
są Mężczyźni Świętego Józefa
MARIUSZ TRĘBICKI

O

dpowiedzi na tytuïowe pytanie docierajÈ do nas przez media elektroniczne
i tradycyjne, przekaz reklamowy, kulturÚ masowÈ. Niektóre sÈ trafne, inne
zwodzÈ swojÈ atrakcyjnoĂciÈ i opakowaniem.
Komu zaufaÊ? KtórÈ ĂcieĝkÚ wybraÊ? Jaki obraÊ
kurs? Jak go korygowaÊ, gdy zbïÈdzÚ i popeïniÚ
bïÈd? Wokóï nas nie ma próĝni, wolnoĂÊ nie
jest absolutna. Zaleĝymy od innych, idziemy za
róĝnymi gïosami. Jako czïowiek wiary, szukam
odpowiedzi w Bogu. W tym prostym zdaniu
dokonuje siÚ fundamentalny zwrot ukierunkowujÈcy caïe ĝycie. SpoĂród wielu opcji, wzorców
swoje zaufanie i poszukiwanie kierujÚ ku Stwórcy. On zna mojÈ naturÚ, wie czego potrzebujÚ,
moje pragnienia nie sÈ przed Nim ukryte. Co
wiÚcej Bóg podjÈï dziaïanie, aby skomunikowaÊ
siÚ ze mnÈ. Nie jest mitycznym StwórcÈ, który
po dziele stworzenia skryï siÚ w oddali. PodjÈï
radykalne kroki i wysïaï do nas Swojego Syna
– Jezusa Chrystusa. PatrzÈc na oblicze Jezusa,
widzimy twarz Ojca Niebieskiego. SïuchajÈc
Jezusa, sïyszymy, co ma nam do powiedzenia
Stwórca. Nie musimy wiÚc bïÈdziÊ i sprawdzaÊ
wszystkich moĝliwych opcji, jak sugeruje nam
jedna z reklam miesiÚcznika dla mÚĝczyzn. Jezus
Chrystus objawia nam prawdÚ o tym, kim jesteĂmy. Stworzeni przez Jednego Ojca jesteĂmy Jego
synami. Jako mÚĝczyěni wobec siebie jesteĂmy
braÊmi. Odkupieni krwiÈ Jezusa mamy Ămiaïy przystÚp do Ojca, o ile wierzymy Jezusowi
i uznajemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela.
Proste? Tak proste, ale wymaga od kaĝdego
z nas postawy poddania siebie Jezusowi. I z tym
jako mÚĝczyěni mamy problem. Cenimy sobie
absolutnÈ niezaleĝnoĂÊ. ¿ywimy przekonanie
„ĝem sam sobie sterem, ĝaglem i okrÚtem”.
Tymczasem to uïuda. MÚĝczyzna jako wojownik
zawsze stoi pod czyimĂ sztandarem. UĝywajÈc
obrazu ewangelicznego, albo jest to sztandar
Boga albo mamony.
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Jaka jest twoja misja?
JeĂli wiem, kim jestem, kolejnym pojawiajÈcym
siÚ pytaniem jest – co mam robiÊ? Jaka jest moja
misja? W naturÚ mÚĝczyzny wpisane sÈ zadania: byÊ przewodnikiem, obroñcÈ i ĝywicielem.
Przewodnik – któĝ z nas nie jest nastawiony na
sukces w jakieĂ dziedzinie ĝycia zawodowego,
spoïecznego, rodzinnego? OdnoszÈc sukces,
stajemy siÚ naturalnymi liderami. JednoczeĂnie
szukamy wokóï siebie liderów, za którymi sami
moĝemy pójĂÊ. Oni swojÈ postawÈ motywujÈ nas
i zachÚcajÈ do wysiïku. Obroñca – to ten gotowy
do walki za swojÈ rodzinÚ, lokalnÈ spoïecznoĂÊ
i swój kraj. MÚskoĂÊ w tym aspekcie zakïada
zaryzykowanie swojego ĝycia, aby broniÊ sïabych oraz sprawiedliwoĂci. Martin Luter King
powiedziaï: „MÚĝczyzna, który nie chce umrzeÊ
dla czegoĂ, nie jest gotowy do ĝycia”. JeĂli ĝyjemy
w kulturze, w której mÚĝczyzna nie broni sïabych,

to ksztaïtujemy zniewieĂciaïych mÚĝczyzn. MÚĝczyzna w stosunku do kobiety prezentuje dwie
postawy – albo jej broni albo zaczyna jÈ wykorzystywaÊ i traktowaÊ przedmiotowo. ¿ywiciel
– lubimy dostarczaÊ rozwiÈzania. RozwiÈzania
problemów technicznych, finansowych... Kiedy
kobieta stwierdza: „co jest wart mÚĝczyzna, który
nie potrafi naprawiÊ spïuczki klozetowej”, to daje
wyraěny sygnaï, ĝe oczekuje od mÚĝczyzny, aby
miaï on rozwiÈzanie, albo przynajmniej aktywnie
go poszukiwaï.
Czy ïatwo jest iĂÊ nakreĂlonÈ powyĝej ĂcieĝkÈ? I tak, i nie. Kiedy odkrywam swojÈ toĝsamoĂÊ, chcÚ wedïug niej ĝyÊ. PodejmujÚ wysiïek,
aby do niej siÚ zbliĝyÊ, jestem gotowy zapïaciÊ
cenÚ rezygnacji z wïasnych pomysïów, czasami
ostracyzmu otoczenia. JeĂli brak mi toĝsamoĂci
zakorzenionej w Stwórcy – cóĝ, wtedy ta Ăcieĝka
jest trudniejsza, choÊ nie jest niemoĝliwa. Wszak
bazuje na naszej naturze.

mÚĝczyěni Ăw. józefa

M JESTEŚ?
Zapraszamy mÚĝczyzn do kontaktu.
BieĝÈce informacje oraz archiwum
wydarzeñ dostÚpne sÈ naszej stronie

PIOTR PIETRUS, HALLELU JAH

ZDJĘCIA: KRZYSZTOF PRZYBYLSKI

mezczyzniwewroclawiu.pl

Kim są mężczyźni św. Józefa?
Jako MÚĝczyěni Ăw. Józefa jesteĂmy poĂwiÚceni
Ăw. Józefowi, przybranemu ojcu Pana Jezusa,
stanowiÈcemu wzór dla wszystkich chrzeĂcijan, szczególnie mÚĝczyzn. PrzyglÈdamy siÚ
temu niezwykïemu i tajemniczemu mÚĝczyěnie.
Józef musiaï mieÊ niezwykïÈ i rzadkÈ cnotÚ,
dziÚki której Bóg zdecydowaï siÚ wïaĂnie jemu
powierzyÊ opiekÚ nad Jezusem i MaryjÈ. Ewangelista Mateusz mówi o nim, ĝe byï „mÚĝem
sprawiedliwym”. Od mïodoĂci musiaï siÚ uczyÊ
sïuchaÊ i rozeznawaÊ gïos Boga, który go kierowaï i umoĝliwiï podejmowanie najlepszych
decyzji (marzenie kaĝdego menadĝera i ojca!).
Szczególnie widoczne jest to w warunkach granicznych – dowiaduje siÚ, ĝe Maryja jest w ciÈĝy,
zanim zamieszkali razem. Co to znaczy? Król
Herod chce zabiÊ dziecko. Jak je chroniÊ? W obu
przypadkach Bóg wskazuje mu rozwiÈzanie

przez anioïa we Ănie. A on sam to rozwiÈzanie podejmuje i wprowadza w ĝycie. Jest to
bardzo inspirujÈcy przykïad lidera, od którego
moĝna siÚ duĝo nauczyÊ. Ostatnio Ăw. Józef
zaczÈï odwiedzaÊ nasze domy w kopi swojego
wizerunku z Kalisza. Jest to dobra okazja, aby
poznaÊ go bliĝej.

Co robimy?
Naszym pragnieniem jest podzielenie siÚ z mÚĝczyznami owocami doĂwiadczeñ KoĂcioïa katolickiego i odnowy charyzmatycznej. Jest to odpowiedě na sïowa Jezusa z Ewangelii Ăw. Mateusza:
„Darmo otrzymaliĂcie, darmo dawajcie”. Pragniemy, by wszyscy mÚĝczyěni nawiÈzali osobistÈ
relacjÚ z Jezusem Chrystusem, a ich ĝycie zostaïo
wypeïnione mocÈ Ducha ¥wiÚtego. Uczymy siÚ
ĝyÊ w jednoĂci z Bogiem, nie domagajÈc siÚ, by
wszyscy stali siÚ tacy sami, zgodnie ze sïowami
Ăw. Pawïa: „Wprawdzie liczne sÈ czïonki ale jedno

ciaïo” (1 Kor 12, 20). Celem dziaïalnoĂci jest
uïatwianie mÚĝczyznom nawiÈzywania mocnych
relacji miÚdzy sobÈ, zachÚcajÈc ich do przemiany
siebie jako osób, braci, ojców i parafian poprzez
ĝycie zgodne ze sïowem Boĝym. Nie zgadzamy siÚ i nie chcemy przykïadaÊ rÚki do Ăwiata
poddanego podziaïowi i konkurencji w kaĝdym
wymiarze ludzkiej aktywnoĂci.
Pracujemy, uĝywajÈc prostych i ubogich
Ărodków. Wspólne, comiesiÚczne spotkanie pod
„CzwórkÈ” wypeïnione celebracjÈ Eucharystii,
krótkÈ konferencjÈ i czasem na rozmowy przy
herbacie. Raz w roku wyjeĝdĝamy z Wrocïawia
na 24 godziny. ¿onaci korzystajÈ wtedy z przywileju wolnego czasu otrzymanego od swoich ĝon.
Nazywamy to dniem odnowy duchowej. Te 24
godziny moĝna porównaÊ do zatrzymania siÚ na
oazie na pustyni. Odpoczynek, posilenie, nabranie
siï. Aby nie ustaÊ w drodze bycia mÚĝem i ojcem.
Na przeïomie maja i czerwca zapraszamy mÚĝczyzn na szczególnÈ noc – noc modlitwy za nasze
dzieci – „Stañ w wyïomie”. Dziecko potrzebuje
modlÈcego siÚ ojca. W tym roku spotykamy siÚ
w nocy z 31/05 na 01/06. W ostatni piÈtek marca
– 28/03 na naszym spotkaniu bÚdziemy goĂciÊ
Donalda Turbitta – amerykañskiego katolickiego
lidera Ăwieckiego. PrzewodniczÈcego miÚdzynarodowego ruchu MÚĝczyzn Ăw. Józefa.

Wrocławski Marsz Mężczyzn
JednoczeĂnie nie uzurpujemy sobie prawa reprezentowania wszystkich mÚĝczyzn. Aktywnie
uczestniczymy w projektach realizowanych przez
inne grupy mÚĝczyzn wrocïawskich wspólnot.
Przykïadem jest Wrocïawski Marsz MÚĝczyzn.
PomysïodawcÈ sÈ mÚĝczyěni ze wspólnoty Agalliasis z parafii Ăw. Anny na Oporowie. Hasïo
ostatniej – 4 edycji Marszu – brzmiaïo „Wierni
Bogu, wierni rodzinie”. Jak byÊ wiernym Bogu?
Jak byÊ wiernym rodzinie? Co to oznacza? Czy to
mnie ogranicza, czy wrÚcz przeciwnie pokazuje
cel, dajÈc wolnoĂÊ? Jakie sÈ owoce takiej Ăcieĝki
ĝycia? Marsz to piÚkna okazja, aby postawiÊ te
pytania w sferze publicznej i daÊ wyraz swoim
przekonaniom wypïywajÈcym bezpoĂrednio
z wiary we WszechmogÈcego. To takĝe sygnaï
do wielu Ărodowisk we Wrocïawiu o roli i znaczeniu mÚĝczyzn.
Oprac. Krzysztof Kunert

NIEDZIELA NR 11 (502) • 16 MARCA 2014

VII

