
W obecnych czasach kryzysu męskości i ojcostwa, 
kiedy rola ojca w ogóle jest marginalizowana, św. Józef 
jest niezwykle aktualnym wzorem mężczyzny głębo-
kiej wiary, oddanego rodzinie i wypełniającego Boże 
prawo. To wzór odpowiedzialnego męża i ojca, który 
ponad swoje osobiste ambicje, plany, cele życiowe sta-
wia dobro rodziny.
Pan Bóg powołuje człowieka do konkretnego zadania 
związanego z określoną misją. Zadaniem św. Józefa 
było być mężem Maryi, opiekunem Jezusa oraz towa-
rzyszyć św. Rodzinie. Jednak rozeznanie powołania 
dla Józefa nie było łatwe i przyjemne. Musiał on naj-
pierw podjąć decyzję, co powinien uczynić po usłysze-
niu informacji, że jego żona jest w ciąży, chociaż jesz-
cze nawet nie współżyli… Jako człowiek postępujący 
zgodnie z prawem powinien był Maryję oddalić, ale 
miłość do żony nie pozwalała mu na łatwe podjęcie 
takiej drastycznej decyzji. Kochał żonę i wierzył w jej 
słowa o Zwiastowaniu, ale nie czuł się godny, aby on, 
zwykły cieśla, towarzyszył w życiu kobiety, która nosi 
pod sercem Syna Bożego….
Józef toczy walkę duchową, aby rozeznać co powinien 
uczynić ale na pierwszym miejscu stawia dobro Maryi, 
bo „…nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamie-
rzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,11). Nie myśli o so-
bie, swojej wygodzie, rozczarowaniu, przykrości… nie 
ma w nim złości, gniewu, wściekłości… nie skupia się 
na swoich problemach, pomimo rany jaką z pewnością 
zadała mu wiadomość od małżonki. Nie podejmuje 
pochopnej decyzji, nie wypowiada niepotrzebnych 
słów, nie obarcza Maryję żadną winą. W obecności 
Boga rozeznaje. „Jeśli człowiek rozeznaje, toczy walkę 
duchową, to Bóg rozwiązuje jego problemy” – mówił 
J.E. Ks. Biskup Jacek Kiciński – „chociaż nie zawsze 
od razu, tu i teraz, natychmiast, ponieważ Bóg dzia-
ła czasie”. Gdy Józef zaufał Bogu, dostał odpowiedź. 
I kiedy w nocy On mówi do Józefa, ten działa natych-

miast, podejmuje radykalne decyzje, nie boi się wziąć 
na siebie odpowiedzialności za swoich bliskich… Nie 
analizuje szans i zagrożeń, nie zastanawia się na kon-
sekwencjami, nie liczy korzyści i przyszłych zysków… 
I nie dyskutuje, bo słowa do niczego nie są potrzebne, 
gdy wiadomo co należy czynić… Bracie, zastanawia-
łeś się kiedyś ile potrzebujesz słów, aby podjąć jakąś 
decyzję?
Dzisiejszy człowiek cierpi na głód obecności dru-
giego człowieka… Istnieje poważny kryzys słuchania, 
ponieważ każdy chce tylko mówić, nadawać, przeka-
zywać, objaśniać, pouczać i nikt nie ma zamiaru słu-
chać w milczeniu… Jest ogromne zapotrzebowanie 
na słuchanie, także w rodzinie, gdzie czasami trzeba 
tylko wysłuchać żony, lub dziecka, bez dawania mu 
rad i gotowych rozwiązań…. Wiele kryzysów w rodzi-
nach zaczyna się od braku wzajemnej obecności dla 
siebie. Dzieci widzą tatusia rano i wieczorem przez 
chwilę i cierpią na głód obecności ojca. Z żoną led-
wo udaje się zjeść wspólne szybkie śniadanie, a mąż 
zapracowany marzy tylko, żeby wreszcie się położyć 
i trochę odpocząć. Rodzina jest w domu niby blisko, 
a jednocześnie bardzo daleko od siebie…. I kontakt na 
Messengerze lub WhatsUppie w niczym to nie poma-
ga, wręcz buduje elektroniczny mur między nimi, bo 
jest tylko środkiem do komunikacji, a nie budowania 
bliskości.
Jezus dojrzewał, wchodził w dorosłe życie, bo Jó-
zef był przy nim stale obecny. Przy nim Jezus wzra-
stał w łasce u Boga i u ludzi. Św. Rodzina razem piel-
grzymuje do świątyni do Jerozolimy, chociaż zgodnie 
z prawem, Jezus ze względu na swój wiek nie miał 
jeszcze takiego obowiązku. Maryja jako kobieta też nie 
musiała tego czynić i mogła zostać w domu. Chcieli 
być razem i wspólnie odwiedzić Świątynię. J.E. Ks. 
Biskup Jacek Kiciński zachęcał, aby właśnie na wzór 
św. Rodziny mężczyźni razem ze swoją żoną i dziećmi 
uczestniczyli w każdej Eucharystii.
A jeśli ktoś zgubi Jezusa w swoim życiu, to niech 
go szuka właśnie w Świątyni a nie wśród znajomych, 
przyjaciół, krewnych, czy atrakcjach świata….

Tekst ukazał się na stronie mezczyzniwewroclawiu.pl/
sw-jozef-2/ - jest zapisem podsumowującym spotkania. 

Biuletyn Mężczyzn 
Świętego Józefa
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Mam na imię Romek i jestem hazardzistą 
alkoholikiem i narkomanem.

Ostatnie zagranie to tylko dwa dni wycięte 
z życiorysu, tylko że wystarczyły one by maszyny 
zawładnęły moją głową, do tego stopnia że kręciły 
mi się w głowie bębny, przed oczami miałem 
widok zmieniających się układów w głowie 
słyszałem dźwięk maszyn i tylko one na ten czas 
się liczyły. Po wyjściu z lokalu z jakimiś drobnymi 
w kieszeni chciałem utopić smutki w alkoholu. 
Niestety to nie pomagało. Pierwszy raz w życiu 
poprosiłem kogoś o pomoc bo nie wiedziałem 
co robić. Trafiłem do szpitala psychiatrycznego 
na oddział zamknięty. Żona przywiozła mi do 
szpitala dwie książki jedna to fantastyka i druga 
„Cuda Ojca Pio”. Sięgnąłem po fantastykę by 
tylko przestać myśleć o maszynach (jestem 
pewien że gdyby nie to, że jestem odizolowany od 
świata to poszedł bym grać dalej). Przeczytałem 
kilka kartek, tylko że ja nic z tego nie 
zapamiętywałem, moje myśli były zupełnie gdzie 
indziej. Odłożyłem ją i sięgnąłem po tę drugą 
i o dziwo coś się zmieniło. Nadal obsesja grania 
była, tylko że teraz, mogłem skoncentrować 
się na czymś innym. Takie odczucie jakby 
autor książki opisywał moje przeżycia, moje 
doznania, po prostu czytał w mojej głowie. Po 
przeczytaniu poprosiłem żonę by przywiozła mi 
następną o podobnej tematyce. Druga książka 
to Naśladowanie Chrystusa Tomasza à Kempis. 
Nauki jakie z niej płynęły sprawiły że chciałem 
zaufać Bogu. Pierwsze modlitwy, myślę że bardzo 
nieudolne ale wystarczające by pomału wyprzeć 
z głowy myśli o grze. Znalazłem światełko 
w tunelu którego zacząłem się kurczowo trzymać. 
Modlitwa i to na kolanach stała się codziennością. 
Dodatkowo znalazłem modlitwę szczęścia, którą 
odmawiam do dzisiaj. Będąc na przepustce na 
Mszy Świętej w Bazylice Najświętszej Marii Panny 
w Wadowicach po Komunii Świętej uklęknąłem 

i w myślach powiedziałem - Panie Boże ja już nie 
daję sobie rady w życiu z hazardem, alkoholem 
i narkotykami i proszę Cię o pomoc. Nie 
musiałem długo czekać bo na błogosławieństwie 
usłyszałem słowa z ust księdza który prowadził 
mszę „NIECH ODEJDĄ UZALEŻNIENIA 
NIECH SIĘ STANIE INNYM CZŁOWIEKIEM„. 
Po mszy był jeszcze koncert chóru który 
zaśpiewał „Barkę”. Gdy doszli do słów „Panie to 
ty na mnie spojrzałeś Twoje Usta dziś wyrzekły 
me imię” byłem pewien, że to nie przypadek, że 
to Bóg mówi dziś do mnie poprzez usta ludzi 
będących w kościele. Poczułem obecność Boga 
w swoim sercu. Aż trudno uwierzyć że taki 
grzesznik jak ja został dotknięty przez Swojego 
Stwórcę. Po wyjściu ze szpitala zrobiłem kilka 
zmian w moim dotychczasowym życiu. Pierwszą 
to było poproszenie drugiego hazardzistę 
o przeprowadzenie przez program dwunastu 
kroków. Drugą zmianą było poproszenie ojca 
karmelitę by był moim kierownikiem duchowym. 
Staram się co najmniej raz w miesiąc iść do 
spowiedzi by cały czas być w Łasce Uświęcającej 
i by móc przyjmować Komunie Świętą. Dawnymi 
czasy byłbym pewien że nie grzeszę. Włączyłem 
się także w spotkania Mężczyzn Świętego Józefa. 
Modlitwa to podstawa codziennego mojego dnia. 
Nią zaczynam dzień i to na kolanach, potem 
odmawiam tajemnicę szczęścia, w pracy na 
słuchawkach słucham Nowenny Pompejańskiej,  
a jeśli dysponuje czasem idę do bazyliki i przed 
obrazem Najświętszej Panienki modlę się na 
różańcu. Wieczorem przed snem piszę listę 
wdzięczności na kolanach dziękuje Bogu za 
uczciwie przeżyty dzień.
Romek hazardzista,  alkoholik i narkoman

Niech odejdą 
uzależnienia
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„Ludzkie problemy najszerzej dyskutowane 
i rozmaicie rozstrzygane we współczesnej re-
fleksji moralnej sprowadzają się wszystkie — 
choć na różne sposoby — do zasadniczej kwe-
stii: do kwestii wolności człowieka.” (Jan Paweł 
II Veritatis Splendor 31). Nie może być inaczej 
skoro celem misji Jezusa jest wyzwolenia. Je-
zus mówi o tym na początku swojej działalno-
ści. W synagodze w Nazarecie czyta fragment 
proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi (Łk 4, 18). 

Każdy grzech niszczy wolność 
człowieka. Jezus powie; 
„Każdy kto popełnia grzech 
jest niewolnikiem grzechu” 
(J 8, 34)

Problem wolności dotyczy więc każdego z nas. 
Przed nami Wielki Post. Podstawowe prze-
słanie tego czasu to wezwanie do nawrócenia. 
Istota nawrócenia jest zawarta w odnowieniu 
przyrzeczeń chrztu w Wigilię Paschalną, gdy 
wyrzekamy się grzechu i wyznajemy wia-
rę w Boga w Trójcy jedynego i Jego Kościół. 
Wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia. 
Środkami do nawrócenia są czyny miłości: 
modlitwa, post i jałmużna. Mają pomagać nam 
w przemianie życia i przyjęciu daru wolności 
od Jezusa, ale są także ukierunkowane na na-
szych bliźnich. 
Wielu z naszych braci i sióstr doświadcza znie-
woleń, które rozwinęły się na skutek przekra-
czania granic ustalonych przez mądrość Bożą. 
Alkoholizm, narkomania, hazard, erotomania, 

uzależnienie od mediów. To wszystko niszczy 
godność człowieka. Jezus uczy, że jest rodzaj 
duchów, które można wyrzucić tylko modlitwą 
i postem (por. Mk 9, 29). Ciągle jednym z naj-
częstszych uzależnień i społecznie najbardziej 
destrukcyjnym jest alkoholizm i pijaństwo. 
Kościół od wielu lat wzywa do podejmowa-
nia postu jakim jest abstynencja od alkoholu. 
W kościele istnieją Ruchy, które skupiają ludzi 
podejmujących abstynencję. Jednym z nich jest 
Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Utworzona 
przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blach-
nickiego, na prośbę Ojca świętego Jana Paw-
ła II wypowiedzianą do Polaków na początku 
pontyfikatu, „abyśmy sprzeciwiali się wszyst-
kiemu co uwłacza ludzkiej godności” (por. Jan 
Paweł II, audiencja pożegnalna dla Polaków 
23 października 1978 r.). Podstawowym mo-
tywem abstynencji jest miłość do człowieka 
na wzór Jezusa, który za nas oddaje życie na 
krzyżu, aby nas uczynić wolnymi. Niech wśród 
wyrzeczeń wielkopostnych nie zabraknie abs-
tynencji od alkoholu. 
„Wy zatem bracia powołani zostaliście do wol-
ności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako za-
chęty do hołdowania ciału” (Ga 5, 13). 
ks. Mirosław Żak. 

Powołani 
do wolności

Już wkrótce Seminarium Odnowy Wiary 
(Odnowy Mężczyzny), które będziemy 

przeżywać od 25 marca do 13 maja 2020 
roku przy kościele św. Józefa w Krakowie 

Podgórzu. 
Zapraszamy
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Z życia męskich wspólnot i  ruchów

22 lutego 2020 r  - Mogielica  
Aktywna grupa - nartobiegi - Biegi narciarskie na Mogielicę. 
Szczegóły i zapisy - http://bit.ly/nartobiegi2020

28 lutego 2020 - Wrocław 
W kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie spowiedzią oraz 
adoracją o 18.30. Następnie zostanie odprawiona Eucharystia, następnie konferencja. 
Temat: Mąż i ojciec w autorytecie rodziny - Janusz Łopata - mąż i ojciec, wdzięczny chrześcijanin, 
rolnik, strażak, pedagog, terapeuta, alkoholik. - Zapraszają MŚJ - Wrocaław. 

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

17-19 marca 2020 r  - Wrocław 
Rekolekcje - DOM Notre Dame - ul. św. Marcina 12, Wrocław  
Temat: Nauczanie Św. Józefa na kartach Ewangelii. Szczegóły - http://bit.ly/2R4kM3m

18 marca 2020  - Rzeszów, godzina 20:00 do 24:00 
Wieczór modlitwy mężczyzn - Parafia św. Józefa Rzeszów - Zwięczyca
Podczas wieczoru - konferencja „Zrozumieć kobietę...” - o. dr Ksawery Knotz OFMCap

27 marca 2020 - Wrocław 
W kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie 8.30. 
Temat: Mężczyźni św. Józefa – z kim i dla kogo” - Andrzej Lewek - Mąż i Ojciec trójki dzieci, 
koordynator Mężczyzn św. Józefa w Polsce. Członek sekretariatu ds. nowej ewangelizacji 
Archidiecezji Krakowskiej. - Zapraszają MŚJ - Wrocaław. 
 
25 marca 2020 - 13 maja 2020 - Kraków 
„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 
Jim Murphy.

26 września 2020 - IV Męskie Oblężenie Jasnej Góry 
21-25 października 2020 - II Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu 
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