
Nazwanie Józefa sprawiedliwym… ukazuje cało-
ściowy wizerunek świętego Józefa i dołącza go jed-
nocześnie do wielkich postaci Starego Przymierza, 
poczynając od sprawiedliwego Abrahama. Jeżeli 
można powiedzieć, że forma religijności obecna 
w Nowym Testamencie streszcza się w słowie „wie-
rzący”, to całość życia zgodnego z Pismem Świętym 
w Starym Testamencie streszcza się w określeniu 
„sprawiedliwy”. Psalm I przedstawia klasyczny ob-
raz „sprawiedliwego”. Możemy więc widzieć w nim 
portret duchowej postaci świętego Józefa. Według 
tego psalmu sprawiedliwy to człowiek, który żyje 
w żywym kontakcie ze słowem Bożym, który „ma 
upodobanie w Prawie Pana” (Ps 1, 2). Jest on jak 
drzewo zasadzone nad płynąca wodą, wydające 
owoc w każdym czasie. Przez płynącą wodę, którą 
się karmi, trzeba rozumieć oczywiście żywe słowo 
Boże. Sprawiedliwy zanurza w nim korzenie swej 
egzystencji. Wola Boża nie jest dla niego z zewnątrz 
narzuconym prawem, lecz „radością”. Prawo samo 
z siebie staje się dla niego Ewangelią, radosną no-

winą, ponieważ czyta je w postawie osobistej, peł-
nej miłości relacji do Boga i w ten sposób uczy 
się jego rozumienia i przeżywania od wewnątrz… 
Ten obraz człowieka, który ma  swe korzenie w ży-
wych wodach słowa Bożego, zawsze trwa w dia-
logu z Bogiem i dlatego zawsze przynosi owoce, 
konkretnych rysów nabiera… we wszystkim tym 
co zostanie opowiedziane o Józefie z Nazaretu. Po 
dokonanym przez Józef odkryciu (o brzemienności 
Maryi) istotne jest dla niego należyte zinterpreto-
wanie i zastosowanie Prawa. Czyni to z miłością: 
nie chce wystawiać Maryi na publiczne zniesławie-
nie. Pragnie Jej dobra, także w momencie wielkie-
go rozczarowania. Nie jest wcieleniem tego rodzaju 
zewnętrznego legalizmu, który Jezus napiętnuje 
w Mt 23 i z którym walczy Paweł. Prawo przeżywa 
jak Ewangelię. Szuka drogi jedności Prawa z miło-
ścią. W ten sposób jest wewnętrznie przygotowany 
do przyjęcia nowego, nieoczekiwanego i po ludzku 
niewiarygodnego orędzia jakie otrzyma od Boga. 
(Benedykt XVI papież)

W obliczu Świąt Narodzenia Pańskiego

Drodzy mężczyźni niech ten poniższy tekst Ojca świętego Benedykta będzie dla Was okazją 
do refleksji w obliczu Świąt Narodzenia Pańskiego. Życzymy Wam, aby Słowo, które stało 
się Ciałem, stawało się dla Was światłem oświetlającym każdy dzień waszego życia, wszyst-
kie decyzje i działania. W Jego świetle odczytujcie, rozeznawajcie i podejmujcie działania 
zgodne z Bożym planem wobec każdego mężczyzny idąc za przykładem świętego Józefa.

Biuletyn Mężczyzn 
Świętego Józefa

Św. Józef
nr 4 grudzień 2019



Przyjąłem chrzest w Duchu Świętym – pamiętam 
moment, w którym powiedziano mi: „A teraz 
ogłoś Jezusa swoim Panem, twoim osobistym 
Panem”. Następnie podniosłem wzrok na 
krucyfiks na ołtarzu i w jednej chwili jakby 
Jezus mówił do mnie: „Uważaj, bo Jezus, którego 
wybierasz jako swojego Pana, to nie łatwy, różany 
Jezus – to Ja, Ukrzyżowany”. To mi pomogło, 
bo wciąż byłem podejrzliwy wobec ruchu 
charyzmatycznego – całego zjawiska odnowy – 
że być może to tylko taka powierzchowna gra na 
emocjach. Zrozumiałem wtedy, że jest inaczej: 
„Nie, jeśli naprawdę dasz się poprowadzić 
Duchowi, On zaprowadzi cię wprost do samej 
istoty Ewangelii – do krzyża Jezusa”. 
Podczas samej modlitwy wstawienniczej, mojego 
chrztu w Duchu Świętym, nie wydarzyło się nic 
nadzwyczajnego. Była tylko decyzja, wstępna 
decyzja, przyjęcia Jezusa jako Pana, powierzenia 
Mu całego mojego życia, mojego życia zakonnego, 
mojej profesji, mojego kapłaństwa, wszystkiego. 
Następnego dnia poleciałem do domu zakonnego 
moich braci w Waszyngtonie, gdzie kolejne trzy 
miesiące miałem spędzić na nauce angielskiego. 
Jak sami słyszycie, na niewiele się one zdały. Była 

to jednak taka moja podróż poślubna z Panem 
– i trwała trzy miesiące. O ile wiem, podróże 
poślubne zazwyczaj trwają krócej. 
Gdy wróciłem do Włoch, ludzie, którzy mnie 
spotykali, bardzo się dziwili, byli zdumieni. 
Pewna kobieta wręcz stwierdziła: „To cud! 
Do Ameryki posłaliśmy Szawła, a tamci 
odesłali nam Pawła”. Zacząłem przyłączać się 
do charyzmatyków modlących się w Duchu 
i Pan ponownie przemówił do mnie za pomocą 
obrazu, a ściślej mówiąc: słów i obrazu – nie 
dosłownie słyszalnych i widzialnych, bo to nie 
była wizja – lecz na sposób, którym posługuje 
się, komunikując się ze swoimi stworzeniami: 
wypisuje – żłobi – swoje myśli na ludzkim sercu. 
I gdy modliłem się wtedy z zamkniętymi oczami, 
zobaczyłem Jezusa ociekającego wodą; był to 
moment, w którym Jezus dopiero co wyszedł 
z Jordanu po swoim chrzcie w Duchu Świętym. 
Miał właśnie zacząć głosić królestwo Boże. 
Przechodząc, powiedział do mnie – jak zawsze 
był to wewnętrzny głos: „Jeśli chcesz Mi pomóc 
w głoszeniu królestwa Bożego, zostaw wszystko 
i chodź za Mną”. Jako franciszkanin przecież 
już wszystko zostawiłem; w tamtym momencie 
uświadomiłem sobie jednak, jak wiele wciąż 
posiadałem – zrozumiałem, że Pan chciał, żebym 
zostawił wszystko: moją posadę wykładowcy 
– byłem wtedy dyrektorem instytutu na 
prestiżowym uniwersytecie – Pan chciał, żebym 
został wędrownym kaznodzieją, na wzór św. 
Franciszka z Asyżu. 

 Do samej istoty 
Ewangelii 
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Obok świadectwo Ojca Raniero Cantalamessy 
o przyjęciu Chrztu w Duchu Świętym, kazno-
dziei domu papieskiego, który powołany do 
tej posługi przez świętego Jana Pawła II głosi 
kazania dla kolejnych papieży Benedykta XVI 
a teraz ojca świętego Franciszka. Trudno o lep-
sze potwierdzenie roli i znaczenia tej praktyki 
przeżywanej w całym ciągle nie zjednoczonym 
kościele. Chrzest w Duchu Świętym jest  ła-
ską, która odnawia życie chrześcijanina i do-
tyka niemal każdego wymiaru życia religijne-
go. Umacnia wiarę, sprawia wzrost miłości do 
Jezusa, Jego Kościoła i ludzi, pogłębia osobistą 
modlitwę, zwłaszcza modlitwę uwielbienia, 
uzdalnia do zaangażowania misyjnego i ewan-
gelizacyjnego. Otwiera na przyjęcie i korzysta-
nie z darów duchowych służących budowaniu 
Kościoła. 
Sobór watykański II stwierdza: „Duch Święty 
nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca 
i prowadzi Lud Boży oraz cno-
tami go przyozdabia, ale „udzie-
lając każdemu, jako chce” darów 
swoich, rozdziela między wier-
nych wszelakiego stanu także 
szczególne łaski, przez które 
czyni ich zdatnymi i gotowymi 
do podejmowania rozmaitych 
dzieł lub funkcji mających na 
celu odnowę i dalszą pożyteczną 
rozbudowę Kościoła, zgodnie ze 
słowami: „Każdemu dostaje się 
objaw Ducha dla ogólnego po-
żytku”. A ponieważ te charyzma-
ty, zarówno najznamienitsze, jak 
i te bardziej pospolite a szerzej 
rozpowszechnione, są nader 

stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła, 
przyjmować je należy z dziękczynieniem i ku 
pociesze. O dary zaś nadzwyczajne nie należy 
się ubiegać lekkomyślnie ani spodziewać się za-
rozumiale po nich owoców apostolskiej działal-
ności, sąd o ich autentyczności i o właściwym 
wprowadzeniu ich w czyn należy do tych, któ-
rzy są w Kościele przełożonymi i którzy szcze-
gólnie powołani są, by nie gasić Ducha, lecz 
doświadczać wszystkiego i zachowywać to, co 
dobre”.
Dlatego chcemy przygotować się do przyjęcia 
tego daru poprzez seminarium odnowy wiary 
(odnowy mężczyzny), które będziemy przeży-
wać od 25 marca do 13 maja 2020 roku przy 
kościele świętego Józefa w Krakowie Podgórzu. 
Data rozpoczęcia i zakończenia seminarium są 
bardzo znaczące. Obie wspominają Maryję Mat-
kę Jezusa Oblubienicę Ducha Świętego, w łonie 
której Duch Święty ukształtował Zbawiciela. 
Seminarium to forma siedmiotygodniowych 
rekolekcji w ramach których co tydzień uczest-
niczymy w Eucharystii, konferencji, spotkaniu 
w grupach, a w ciągu tygodnia indywidualnie 
pochylamy się nad słowem Bożym. Do uczest-
nictwa w seminarium zapraszamy wszystkich 
mężczyzn, którzy pragną doświadczyć mocy 
wypływającej z przyjęcia darów Bożych. Istnie-
je konieczność zgłoszenia się do uczestnictwa. 
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.mezczyzni.net 

Seminarium  
Odnowy 

Wiary
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Z życia męskich wspólnot i  ruchów

 
15 stycznia 2020.
Temat: „Męskie serce” - bp prof. Janusz Mastalski Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

28 lutego - 1 marca 2020
Gorce - męskie rekolekcje w drodze 2020 - zapisy na mezczyzni.net

25 marca 2020 - 13 maja 2020 
„Otrzymacie Jego Moc!” - Seminarium Odnowy Mężczyzny - ks Jan Reczek 
Parafia św. Józefa, Kraków ul. Zamoyskiego 2, Spotkania wieczorem od 18:30 do około 21.
Zapisy na www.mezczyzni.net

8-10 maja 2020 - Męski azymut 4  - Weekend liderów męskich inicjatyw - Zapraszamy wszystkich, 
którzy prowadzą męskie grupy lub mają pragnienie wspierania mężczyzn. Gościem weekendu będzie 
dr Phillip Chavez (Men’s Accademy USA).

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
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