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MARIUSZ TRĘBICKI

O
dpowiedzi na tytu owe pytanie docie-
raj  do nas przez media elektroniczne 
i tradycyjne, przekaz reklamowy, kul-
tur  masow . Niektóre s  trafne, inne 

zwodz  swoj  atrakcyjno ci  i opakowaniem. 
Komu zaufa ? Któr  cie k  wybra ? Jaki obra  
kurs? Jak go korygowa , gdy zb dz  i pope ni  
b d? Wokó  nas nie ma pró ni, wolno  nie 
jest absolutna. Zale ymy od innych, idziemy za 
ró nymi g osami. Jako cz owiek wiary, szukam 
odpowiedzi w Bogu. W tym prostym zdaniu 
dokonuje si  fundamentalny zwrot ukierunko-
wuj cy ca e ycie. Spo ród wielu opcji, wzorców 
swoje zaufanie i poszukiwanie kieruj  ku Stwór-
cy. On zna moj  natur , wie czego potrzebuj , 
moje pragnienia nie s  przed Nim ukryte. Co 
wi cej Bóg podj  dzia anie, aby skomunikowa  
si  ze mn . Nie jest mitycznym Stwórc , który 
po dziele stworzenia skry  si  w oddali. Podj  
radykalne kroki i wys a  do nas Swojego Syna 
– Jezusa Chrystusa. Patrz c na oblicze Jezusa, 
widzimy twarz Ojca Niebieskiego. S uchaj c 
Jezusa, s yszymy, co ma nam do powiedzenia 
Stwórca. Nie musimy wi c b dzi  i sprawdza  
wszystkich mo liwych opcji, jak sugeruje nam 
jedna z reklam miesi cznika dla m czyzn. Jezus 
Chrystus objawia nam prawd  o tym, kim jeste-
my. Stworzeni przez Jednego Ojca jeste my Jego 

synami. Jako m czy ni wobec siebie jeste my 
bra mi. Odkupieni krwi  Jezusa mamy mia-
y przyst p do Ojca, o ile wierzymy Jezusowi 
i uznajemy Go jako naszego Pana i Zbawiciela. 
Proste? Tak proste, ale wymaga od ka dego 
z nas postawy poddania siebie Jezusowi. I z tym 
jako m czy ni mamy problem. Cenimy sobie 
absolutn  niezale no . ywimy przekonanie 
„ em sam sobie sterem, aglem i okr tem”. 
Tymczasem to u uda. M czyzna jako wojownik 
zawsze stoi pod czyim  sztandarem. U ywaj c 
obrazu ewangelicznego, albo jest to sztandar 
Boga albo mamony.

Jaka jest twoja misja?

Je li wiem, kim jestem, kolejnym pojawiaj cym 
si  pytaniem jest – co mam robi ? Jaka jest moja 
misja? W natur  m czyzny wpisane s  zada-
nia: by  przewodnikiem, obro c  i ywicielem. 
Przewodnik – któ  z nas nie jest nastawiony na 
sukces w jakie  dziedzinie ycia zawodowego, 
spo ecznego, rodzinnego? Odnosz c sukces, 
stajemy si  naturalnymi liderami. Jednocze nie 
szukamy wokó  siebie liderów, za którymi sami 
mo emy pój . Oni swoj  postaw  motywuj  nas 
i zach caj  do wysi ku. Obro ca – to ten gotowy 
do walki za swoj  rodzin , lokaln  spo eczno  
i swój kraj. M sko  w tym aspekcie zak ada 
zaryzykowanie swojego ycia, aby broni  s a-
bych oraz sprawiedliwo ci. Martin Luter King 
powiedzia : „M czyzna, który nie chce umrze  
dla czego , nie jest gotowy do ycia”. Je li yjemy 
w kulturze, w której m czyzna nie broni s abych, 

to kszta tujemy zniewie cia ych m czyzn. M -
czyzna w stosunku do kobiety prezentuje dwie 
postawy – albo jej broni albo zaczyna j  wyko-
rzystywa  i traktowa  przedmiotowo. ywiciel 
– lubimy dostarcza  rozwi zania. Rozwi zania 
problemów technicznych, finansowych... Kiedy 
kobieta stwierdza: „co jest wart m czyzna, który 
nie potrafi naprawi  sp uczki klozetowej”, to daje 
wyra ny sygna , e oczekuje od m czyzny, aby 
mia  on rozwi zanie, albo przynajmniej aktywnie 
go poszukiwa .

Czy atwo jest i  nakre lon  powy ej cie -
k ? I tak, i nie. Kiedy odkrywam swoj  to sa-
mo , chc  wed ug niej y . Podejmuj  wysi ek, 
aby do niej si  zbli y , jestem gotowy zap aci  
cen  rezygnacji z w asnych pomys ów, czasami 
ostracyzmu otoczenia. Je li brak mi to samo ci 
zakorzenionej w Stwórcy – có , wtedy ta cie ka 
jest trudniejsza, cho  nie jest niemo liwa. Wszak 
bazuje na naszej naturze.

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
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m czy ni w. józefa

Kim są mężczyźni św. Józefa?

Jako M czy ni w. Józefa jeste my po wi ceni 
w. Józefowi, przybranemu ojcu Pana Jezusa, 

stanowi cemu wzór dla wszystkich chrze ci-
jan, szczególnie m czyzn. Przygl damy si  
temu niezwyk emu i tajemniczemu m czy nie. 
Józef musia  mie  niezwyk  i rzadk  cnot , 
dzi ki której Bóg zdecydowa  si  w a nie jemu 
powierzy  opiek  nad Jezusem i Maryj . Ewan-
gelista Mateusz mówi o nim, e by  „m em 
sprawiedliwym”. Od m odo ci musia  si  uczy  
s ucha  i rozeznawa  g os Boga, który go kie-
rowa  i umo liwi  podejmowanie najlepszych 
decyzji (marzenie ka dego menad era i ojca!). 
Szczególnie widoczne jest to w warunkach gra-
nicznych – dowiaduje si , e Maryja jest w ci y, 
zanim zamieszkali razem. Co to znaczy? Król 
Herod chce zabi  dziecko. Jak je chroni ? W obu 
przypadkach Bóg wskazuje mu rozwi zanie 

przez anio a we nie. A on sam to rozwi za-
nie podejmuje i wprowadza w ycie. Jest to 
bardzo inspiruj cy przyk ad lidera, od którego 
mo na si  du o nauczy . Ostatnio w. Józef 
zacz  odwiedza  nasze domy w kopi swojego 
wizerunku z Kalisza. Jest to dobra okazja, aby 
pozna  go bli ej.

Co robimy?

Naszym pragnieniem jest podzielenie si  z m -
czyznami owocami do wiadcze  Ko cio a kato-
lickiego i odnowy charyzmatycznej. Jest to odpo-
wied  na s owa Jezusa z Ewangelii w. Mateusza: 
„Darmo otrzymali cie, darmo dawajcie”. Prag-
niemy, by wszyscy m czy ni nawi zali osobist  
relacj  z Jezusem Chrystusem, a ich ycie zosta o 
wype nione moc  Ducha wi tego. Uczymy si  
y  w jedno ci z Bogiem, nie domagaj c si , by 

wszyscy stali si  tacy sami, zgodnie ze s owami 
w. Paw a: „Wprawdzie liczne s  cz onki ale jedno 

cia o” (1 Kor 12, 20). Celem dzia alno ci jest 
u atwianie m czyznom nawi zywania mocnych 
relacji mi dzy sob , zach caj c ich do przemiany 
siebie jako osób, braci, ojców i parafian poprzez 
ycie zgodne ze s owem Bo ym. Nie zgadza-

my si  i nie chcemy przyk ada  r ki do wiata 
poddanego podzia owi i konkurencji w ka dym 
wymiarze ludzkiej aktywno ci.

Pracujemy, u ywaj c prostych i ubogich 
rodków. Wspólne, comiesi czne spotkanie pod 

„Czwórk ” wype nione celebracj  Eucharystii, 
krótk  konferencj  i czasem na rozmowy przy 
herbacie. Raz w roku wyje d amy z Wroc awia 
na 24 godziny. onaci korzystaj  wtedy z przywi-
leju wolnego czasu otrzymanego od swoich on. 
Nazywamy to dniem odnowy duchowej. Te 24 
godziny mo na porówna  do zatrzymania si  na 
oazie na pustyni. Odpoczynek, posilenie, nabranie 
si . Aby nie usta  w drodze bycia m em i ojcem. 
Na prze omie maja i czerwca zapraszamy m -
czyzn na szczególn  noc – noc modlitwy za nasze 
dzieci – „Sta  w wy omie”. Dziecko potrzebuje 
modl cego si  ojca. W tym roku spotykamy si  
w nocy z 31/05 na 01/06. W ostatni pi tek marca 
– 28/03 na naszym spotkaniu b dziemy go ci  
Donalda Turbitta – ameryka skiego katolickiego 
lidera wieckiego. Przewodnicz cego mi dzyna-
rodowego ruchu M czyzn w. Józefa.

Wrocławski Marsz Mężczyzn

Jednocze nie nie uzurpujemy sobie prawa repre-
zentowania wszystkich m czyzn. Aktywnie 
uczestniczymy w projektach realizowanych przez 
inne grupy m czyzn wroc awskich wspólnot. 
Przyk adem jest Wroc awski Marsz M czyzn. 
Pomys odawc  s  m czy ni ze wspólnoty Agal-
liasis z parafii w. Anny na Oporowie. Has o 
ostatniej – 4 edycji Marszu – brzmia o „Wierni 
Bogu, wierni rodzinie”. Jak by  wiernym Bogu? 
Jak by  wiernym rodzinie? Co to oznacza? Czy to 
mnie ogranicza, czy wr cz przeciwnie pokazuje 
cel, daj c wolno ? Jakie s  owoce takiej cie ki 
ycia? Marsz to pi kna okazja, aby postawi  te 

pytania w sferze publicznej i da  wyraz swoim 
przekonaniom wyp ywaj cym bezpo rednio 
z wiary we Wszechmog cego. To tak e sygna  
do wielu rodowisk we Wroc awiu o roli i zna-
czeniu m czyzn. Oprac. Krzysztof Kunert

M JESTEŚ?
Zapraszamy m czyzn do kontaktu. 

Bie ce informacje oraz archiwum 

wydarze  dost pne s  naszej stronie 

mezczyzniwewroclawiu.pl
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