
 Każdy z nas, jako członek ludu Bożego, 
jest przeznaczony do świętości. A skoro jesteśmy 
przeznaczeni – stworzeni – do świętości, nie dą-
żąc do tego, by być świętymi, jesteśmy do niczego, 
ponosimy porażkę! Przeciwieństwem „świętości” 
nie jest zatem „grzeszność”, lecz „porażka”, ponie-
waż zostaliśmy stworzeni przede wszystkim na 
obraz i podobieństwo Boga. Całkowicie porzu-
cając tę drogę naszego powołania, tracimy naj-
ważniejszy sens naszego życia – nasze powołanie 
właśnie. Wspomniałem jednak o „dobrej nowi-
nie o świętości”, bo jest dobra nowina o święto-
ści i brzmi ona tak: Świętym można zostać rów-
nież, będąc sportowcem, aktorem lub aktorką. 
W każdym położeniu, na każdej drodze powo-
łania można dążyć do świętości – będąc biznes-
menem, pracownikiem fizycznym, mężem, żoną. 
Każdy może dążyć do wielkości w świętości. 
 A co to znaczy być świętym? Wiemy, że 
świętość istnieje od samego początku, ponieważ 
Bóg jest święty. Świętość to Bóg. Pojawieniu się 
Boga w Biblii zawsze towarzyszy zawołanie: „Świę-
ty, święty, święty!” – po hebrajsku Kadosz, co ozna-
cza, że Bóg jako jedyny jest święty. Być świętym 
znaczy zatem po prostu życie w łączności i w zjed-
noczeniu z Bogiem, bycie po Jego stronie. 
 W Starym Testamencie, przynajmniej po-
czątkowo, życie w łączności ze źródłem świętości 
– z Bogiem – oznaczało przestrzeganie pewnych 
praw i unikanie wszystkiego, co mogło skalać 
świętość w człowieku. Dlatego też wszystko, co 
odnosiło się do seksualności i potraw, należało 

do sfery tabu. Pewne rzeczy i zwierzęta były uwa-
żane za nieczyste. Dotykając ich, człowiek tracił 
łączność ze świętością Boga. W Księdze Psalmów 
i w księgach prorockich pojawia się jednak nowa 
koncepcja świętości, która podkreśla wagę posta-
wy serca. Od tego, co się dotyka, ważniejsze staje 
się to, co się ma w sercu. Później na ziemię przy-
szedł Jezus – wcielona świętość Boga. Jezus jest 
widzialną świętością Boga – z ludzkimi rysami 
i z ludzkim dotykiem. Jezus jest świętością Boga. 
Ewangelie opisują dwie okoliczności, w których 
na temat Jezusa padają takie określenia. Jedno 
z takich stwierdzeń pada z ust św. Piotra, któ-
ry gdy Jezus zadaje pytanie: „Czy i wy chcecie 
odejść?”, odpowiada: „Panie, do kogo mieliby-
śmy pójść? Przecież Ty masz słowa życia wiecz-
nego. A my uwierzyliśmy i przekonaliśmy się, 
że Ty jesteś Świętym Boga”, co znaczy: Ty jesteś 
samą świętością Boga! Jezus jest zatem wcieloną 
świętością Boga. Jakże wspaniałą rzeczą, drodzy 
bracia, jest czytać Ewangelię i widzieć – oglądać – 
świętość Jezusa, Jego piękno i świętość. Wszystko, 
co robi Jezus, jest święte – jest miłością – ponie-
waż świętość Boga jest jednoznaczna z miłością, 
a konkretniej: z miłością wcieloną w Jezusie – tak 
samo, jak każde słowo wypowiedziane przez Je-
zusa jest miłością. Każdy Jego gest jest gestem 
miłosierdzia i miłości, zwłaszcza wobec potrze-
bujących, ubogich i chorych. Bycie świętym – po 
przyjściu Jezusa – oznacza po prostu łączność 
i bliskość z Nim. (O. R. Cantalamessa)
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To tylko 72 godziny w ciągu roku.

 Na pierwszej stronie tego numeru znaj-
duje się fragment konferencji ojca Raniero Can-
talamessy wygłoszonej do mężczyzn na spotka-
niu w Rzymie. Fragment ten kończy się zdaniem: 
„Bycie świętym – po przyjściu Jezusa – oznacza 
po prostu łączność i bliskość z Nim.” 
 Wyjątkowej łączności i bliskości z Jezu-
sem doświadczył Józef z Nazaretu. Będąc mężem 
sprawiedliwym, mężem Niepokalanej Dziewicy 
i jak mniemano ojcem Jezusa może być inspira-
cją dla mężczyzn  – wzorem chrześcijanina, męża 
i ojca. Z racji wybrania jakim obdarzył go Bóg 
stał się patronem ruchu mężczyzn świętego Jó-
zefa. Podstawowym znakiem przynależenia do 
tegoż ruchu jest „program 72 godzin do zmar-
twychwstałego życia”. Co on oznacza? To jedno 
w miesiącu dwugodzinne spotkanie związane 
z wysłuchaniem konferencji i podzieleniem się 
swoim doświadczeniem wiary w grupie męż-
czyzn. Dalej to jedno sześciogodzinne spotkanie 
(tu oblężenie Jasnej Góry). To w końcu jeden 
weekend w roku wypełniony modlitwą, brater-
skim spotkaniem i pogłębianiem swojej wiary 
przez słuchanie Słowa i udział w Eucharystii.
 Dlaczego 72 godziny? W wyznaniu wia-
ry mówimy „trzeciego dnia zmartwychwstał”. 
Trzy doby to 72 godziny. Trzymając się ściśle 
danych biblijnych 72 dwie godziny obejmują 
całą Paschę Jezusa, od Ostatniej Wieczerzy do 
Zmartwychwstania,  a więc najważniejsze wyda-
rzenia z historii zbawienia. Program 72 godzin 
do zmartwychwstałego życia w swej istocie jest 
zaproszeniem do głębszego zjednoczenia z Jezu-
sem, który w Passze daje się człowiekowi. Chodzi 
oto, aby poddać się zbawczemu działaniu Jezusa 
i aby przyjąć bogactwo darów, których źródłem 
jest męka śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. 
Brak konsekwencji w realizowaniu tego progra-
mu przez mężczyzn, którzy chcą identyfikować 
się z Ruchem Mężczyzn świętego Józefa jest 

z jednej strony niewiernością charyzmatowi Ru-
chu, a z drugiej, co bardzo tragiczne, zamknię-
ciem się na bogactwo darów Bożych, których 
źródłem jest Misterium Paschalne Pana. 
 Ważne pytanie, które trzeba stawiać sobie 
w tym kontekście to pytanie o wykorzystanie cza-
su. Jak wygląda mój czas? Czy nie marnuję czasu 
na niczemu nie służace oglądanie telewizji, gry 
komputerowe, bezmyślne serfowanie po Inter-
necie? Czy planuję swoje zajęcia? Czy w planach 
uwzględniam czas na systematyczną modlitwę? 
Czy w tych planach jest miejsce na „program 
72 godzin do zmartwychwstałego życia”?

Pozdrawiam z kapłańskim błogosławieństwem 
ks.  Mirosław Żak – kapelan Stowarzyszenia 
Mężczyzn świętego Józefa

Czy nie stać Cię na takie 
zaangażowanie?

Jak Jezus potrzebował 3 dni, by przejść przez 
śmierć do życia, tak samo zaprasza nas do 

Nowego Życia w obfitości (por J 10,10).
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 Papież Franciszek ustanowił niedzielę 
Słowa Bożego. To fragment jego dokumentu.

«Wtedy oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma»

 To jeden z ostatnich gestów, jakie uczynił 
Zmartwychwstały Pan, zanim wstąpił do nieba. 
Objawia się Uczniom, gdy są zgromadzeni, ła-
mie z nimi chleb i otwiera ich umysły, aby po-
jęli Pismo Święte. Tym ludziom, wystraszonym 
i rozczarowanym, objawia sens tajemnicy pas-
chalnej: a mianowicie, że to według odwieczne-
go planu Ojca, Jezus musiał cierpieć i powstać 
z martwych, aby ogłosić nawrócenie i przeba-
czenie grzechów (por. Łk 24, 26.46-47). Obiecuje 
On również uczniom Ducha Świętego, który da 
im siłę do bycia świadkami tej Tajemnicy zba-
wienia. Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, 
wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym 
jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsa-
mości. Bez Pana, który nas wprowadza, niemoż-
liwe jest zrozumienie głębokości Pisma Święte-
go. To działa również w drugą stronę: bez Pisma 
Świętego, wydarzenia z Misji Jezusa oraz Jego 
Kościoła w świecie są niemożliwe do odczyta-
nia. Słusznie św. Hieronim mógł napisać: «Nie-
znajomość Pisma Świętego jest nieznajomością 
Chrystusa». …Więź między Pismem Świętym 
a wiarą ludzi jest głęboka. Ponieważ wiara rodzi 
się ze słuchania, a słuchanie jest skoncentrowa-
ne na słowie Chrystusa, zaproszenie, które ro-
dzi się w tej relacji, staje się pilne i ważne, tak że 
wierzący muszą przeznaczyć czas na słuchanie 
Słowa Pana zarówno w działaniu liturgicznym, 
jak i modlitwie oraz refleksji osobistej.
 Biblia zatem, będąc Pismem Świętym, 
mówi o Chrystusie i ogłasza Go jako tego, któ-
ry musi przejść przez cierpienie, aby wejść do 
chwały. Nie jakaś pojedyncza część Biblii, ale 
wszystkie jej Księgi mówią o Nim. Bez nich Jego 
śmierć i zmartwychwstanie są nie do odczytania. 

Oto dlaczego jedno z najstarszych wyznań wia-
ry podkreśla, «że Chrystus umarł - zgodnie z Pi-
smem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, 
że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pi-
smem: i że ukazał się Kefasowi». Tak też Pismo 
Święte mówi o Chrystusie, pozwalając nam wie-
rzyć, że Jego śmierć i zmartwychwstanie nie na-
leżą do mitologii, ale do historii i są w centrum 
wiary Jego uczniów… „Podróż” Zmartwychwsta-
łego z uczniami do Emaus kończy się posiłkiem. 
Tajemniczy Wędrowiec przyjmuje natarczywą 
prośbę, którą obydwaj uczniowie wypowiedzieli 
do niego: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczo-
rowi i dzień się już nachylił». Siadają przy stole, 
Jezus bierze chleb, odmawia błogosławieństwo, 
łamie go i ofiarowuje uczniom. W tym momen-
cie ich oczy otwierają się i rozpoznają go. Dzięki 
temu opisowi rozumiemy, jak nierozerwalny jest 
związek między Pismem Świętym a Euchary-
stią. Sobór Watykański II naucza: «Kościół miał 
zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo 
Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie 
przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota 
tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystuso-
wego». Ciągłe czytanie Pisma Świętego i uczest-
nictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby 
należące do siebie nawzajem. Jako chrześcijanie 
jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, 
jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który 
do nas przemawia i nas karmi. Dzień poświęcony 
Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każ-
dym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się 
bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałe-
mu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem 
i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym 
celu musimy wejść w bliską relację z Pismem 
Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozo-
stanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezli-
czonymi formami ślepoty.

Niedziela 
Słowa Bożego
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Z życia męskich wspólnot i  ruchów

25 października 2019 - Bunt nastolatka - Konferencję poprowadzi dla nas: Michał Frąckowicz (MŚJ 
Wrocław) 

24-27 października 2019 r. - V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji „Radość Miłości” 
w Gnieźnie
 
12 listopada 2019 r. - Spotkanie autorskie z Bogdanem KRYZYS Krzak. Kamieniołom - Kraków

15-17 listopada 2019 - Weekend dla mężczyzn w Krakowie - Męska Wytrwałość - Gość spotkania: 
Jacek Pulikowski - (MŚJ)

20 listopada 2019 - Spotkanie Trzecia Środa - Arcydzieło - Donald Turbitt - Kamieniołom - Kraków 
 
22-24 listopada 2019 - Weekendowe spotkanie prowadzących i odpowiedzialnych za grupy MSJ
 
24-29 listopada 2019 - Moduł I.: OSE Kerygmat i Nowa Ewangelizacja. 
 
8-10 maja 2020 - Męski azymut 4

26 września 2020 - IV Męskie Oblężenie Jasnej Góry 

21-25 października 2020 - II Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu 

Zapraszamy wszystkie grupy MŚJ oraz inne grupy męskie do nadsyłania informacji 
o wydarzeniach ma adres biuletyn@mezczyzni.net

Zapraszamy na strony internetowe: 
 

www.mezczyzni.net 
 

www.oblezenie.mezczyzni.net                        www.biuletyn.mezczyzni.net

Zespól redakcyjny: 
Ks. Mirosław Żak, Andrzej Lewek, Krzysztof Kantorski

Skład: tł; Zdjęcia: stock-adobe, w winiecie wykorzystany Fragment ikony św. Józefa 
napisanej w klasztorze Sióstr karmelitanek Bosych w Kielcach 

Adres redakcji:
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa. ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków

e-mail: biuletyn@mezczyzni.net strona internetowa: www.biuletyn.mezczyzni.net
Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego MŚJ
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