
Moje poszukiwania osobiste i zawodowe dopro-
wadziły mnie do definicji męskości zawierającej 
się w akronimie „od-do”- „o” jak odwaga, „d” 
jak decyzja, „d” jak działanie i „o” jak odpowie-
dzialność. Mężczyzna odważnie stawia pytania, 
przez które kwestionuje status quo, zdanie narzu-
cane przez rodziców, kulturę, kościół, państwo, 
żonę, a nawet samego siebie i przez to dochodzi 
do jako takiego obiektywizmu. Następnie podej-
muje śmiałą decyzję wynikającą z wypracowa-
nego przez samego siebie obiektywizmu. Dalej 
działa konsekwentnie realizując podjętą decyzję 
i wreszcie ponosi pełną odpowiedzialność za 
swoje działania. Wszystkie te elementy są oczy-
wiście obecne w życiu kobiet, ale dla mężczyzn są 
charakterystyczne, są elementem definiującym 
męską tożsamość, a kiedy ich zaczyna brakować 
to kończy się męskość.
Od powyższej definicji już niedaleko do tego, co 
uważam za główny mechanizm męskiego grze-
chu. Panie i Panowie przedstawiam postawę, któ-
rą myślę, że dobrze znacie z doświadczenie czyli 

męskie JAKOŚ-TO-BĘDZIE.  To jest moim 
zdaniem największy wróg męskości w obecnych 
czasach. Postawa ta zagraża mężczyznom o wie-
le bardziej niż wojujące feministki, genderowcy, 
podwyższenie wieku emerytalnego, rak prostaty 
i wszystko inne razem wzięte. Jakoś-to-będzie 
jest jak wirus, który zakaża kolejne sfery nasze-
go męskiego życia i świata. Zaczyna się powoli, 
w małej skali, a potem okazuje się, że wszystko 
jest chore. Poniżej kilka przykładów jak ta posta-
wa może przejawiać się w życiu. 

Jakoś-to-będzie  w sferze 
duchowej

Zacznijmy głęboko, a więc od sfery duchowej. 
Jest to chyba sfera najbardziej zainfekowana 
tym męskim wirusem, na skalę tak ogromną, że 
można nawet mówić o epidemii. Zostawiasz ten 
temat kobietom. Zostawiasz to babciom w be-
retach. Nie stać Cię nawet na ten jeden wysiłek 
podjęcia decyzji - czy jesteś wierzący czy jesteś 
niewierzący. Osobiście mam równie wiele sza-
cunku zarówno dla jednych jak i drugich. Nie 
znajduję natomiast w sobie szacunku dla ludzi, 
którzy są bezmyślnie uczuleni na wszystko, co 
dotyczy Boga czy choćby nawet religii. Jeśli ktoś 
jest alergikiem, to niech się leczy. Natomiast jeśli 
ktoś podjął świadomą decyzję, że jest niewierzą-
cy i konsekwentnie ją realizuje to sam się w to nie 
bawi, ale jednocześnie potrafi szanować tych, dla 
których jest to ważne.

Jakoś-to-będzie  w sferze 
psychicznej

Powszechnie wiadomo, że wyrażanie emocji nie 
jest naszą silną stroną - i pewnie dobrze, cho-
ciaż można by temu tematowi poświęcić osobne 
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rozważania. Jednak jeśli całkowicie zaniedbujesz 
swoje życie psychiczne, jeśli ignorujesz kolejne 
sygnały, które alarmują, że coś się dzieje, coś jest 
nie tak - znowu pozwalasz sobie na nie - działa-
nie. Przemęczenie, stany depresyjne - to wszystko 
są rzeczy, za które trzeba się brać od razu. Są jak 
świecąca się na czerwono kontrolka oleju w sa-
mochodzie, ale ty radośnie jedziesz dalej mając 
nadzieję, że jakoś-to-będzie.

Jakoś-to-będzie  w sferze 
fizycznej

Być może wiesz bardzo dużo o większości spor-
towych dyscyplin. Doskonale wiesz jakie błę-
dy popełnili polscy skoczkowie, ze nie stanęli 
na podium podczas igrzysk i znasz sposób na 
uzdrowienie polskiej piłki nożnej. Ale jednocze-
śnie dostajesz zadyszki po tym, jak zasznurujesz 
buty, ponieważ absolutnie nie szanujesz swojego 
ciała i zdrowia. Jedyne sporty, które uprawiasz to 
„hantle na mokro” i wyczynowy „kciuking na pi-
locie od TV”. Tymczasem lata lecą, metabolizm 
się obniża, kilogramów i cholesterolu przybywa 
i prognozowany wiek życia się obniża, ale jakoś
-to-będzie.

Jakoś-to-będzie  w relacjach 
i w rodzinie

Widzisz, że sytuacja wymaga Twojego zaangażo-
wania, ale odpuszczasz. Postanawiasz przecze-
kać. Żona zaczyna alarmować, pyta „co się dzie-
je?”, ale Ty nie masz czasu ani chęci na to, żeby 
odpowiedzieć na to pytanie - nawet samemu so-
bie. W życiu dzieci jesteś obecny do momentu, 
kiedy wszystko idzie jak po maśle, a Ty możesz 
to kwitować dumnym „moja krew”. Jak już tyl-
ko coś przestaje trybić i sytuacja się komplikuje 
- odpuszczasz. Zamiast powtarzać „moja krew”, 
mówisz raczej do żony „zrób coś z tym Twoim 
dzieckiem”. Wylogowujesz się i masz nadzieję, że 
jakoś-to-będzie.

Jakoś-to-będzie  w tym kraju

Może i masz swój pogląd na wszystko, wiesz, co 
władze robią źle. Pewnie nawet w ostatnim tygo-
dniu rozmawiałeś o tym z kolegami przy jakiejś 
okazji, ale na tym się kończy Twoje zaangażowa-
nie. Możesz pobić pianę, ponarzekać, że dzieje 
się źle, ale żeby już na przykład zainteresować 

się budżetem partycypacyjnym w Twoim mie-
ście - nie, co to, to nie. To dla nawiedzonych jest. 
Poszedłbyś na wybory, może nawet Ty mógłbyś 
kandydować do samorządu, ale po co - przecież 
jakoś-to-będzie .

Przykłady działania wirusa jakoś to będzie moż-
na by mnożyć. Pewnie wiele do dodania miałyby 
tutaj nasze kobiety. Być może punkt widzenia, 
który przedstawiłem definiując mężczyznę moż-
na określić jako stereotypowy, ale czy to źle? Do 
czego powołani są mężczyźni, po co są Bogu na 
tym świecie potrzebni - bo chyba są, skoro ich 
stworzył? Dotychczasowy porządek świata jest 
w ostatnich czasach z wielu stron atakowany, ale 
chyba największym zagrożeniem jest piąta ko-
lumna, która nosimy, pielęgnujemy i rozwijamy 
sami w sobie pozwalając sobie na jakoś-to-bę-
dzie.
Michał Borkowski 
Żródło: https://gorka.jezuici.pl/2016/04/meskie-grze-
chy-glowne/

Proponujemy Wam udział w warsztacie wakacyjnym 

TLEN 
Tajemnica Liturgii Eucharystii

Niezgłębiona

Warsztat zaprojektowany jest tak, by każdy z Was 
mógł w nim wziąć udział.

Materiałem do spotkania będzie książka Kształt Eri-
ka Reesa. Materiały będą wzbogacone o pytania do 

przedyskutowania w parach/trójkach warsztatowych.

Szczegóły na mezczyzni.net
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Widział Bóg, że stworzenie jest dobre, ale nie-
dobrze żeby człowiek był sam. Postanowił więc 
uczynić człowiekowi odpowiednią pomoc. Bóg 
przyprowadził do niego zwierzęta, ale nie zna-
lazła się odpowiednia pomoc: to znaczy, żadna 
rzecz nie jest właściwym środkiem, aby człowiek 
wzrastał w człowieczeństwie, mężczyzna wzra-
stał w męskości. Potrzebna jest druga osoba. 
(por. Rdz 1-2) W Bożym stwierdzeniu „uczy-
nię człowiekowi odpowiednią pomoc” kryje się 
wskazówka, że nie można zrealizować w swoim 
życiu Bożego planu bez drugiego człowieka. Nie 
można wzrastać w męskości (ale w kobiecości 
również) bez drugiego człowieka. Jaki jest istotny 
element wzrastania w męskości w odniesieniu do 
innych. Zawarty jest on w słowie „wziąć”. Przy-
pomnijmy sobie dwa fragmenty Pisma świętego: 
Anioł powie do Józefa: „Nie bój wziąć do siebie 
Maryi Twej małżonki”
Józef mąż sprawiedliwy zanurzony w Prawie 
Bożym jest wrażliwy na wolę Boga. Odpowiada 
na powołanie. Podejmuje decyzję i jest jej kon-
sekwentnie wierny. Wziąć osobę znaczy nie-
porównywalnie więcej niż wziąć rzecz. Rzecz 
można odłożyć, wyrzucić, zaniedbać. Można 
potraktować jak zabawkę, a zabawki szybko się 
nudzą. Drugi człowiek to nie zabawka. Wziąć 
osobę oznacza trwałe podjęcie odpowiedzialno-
ści za tego drugiego w taki sposób, aby wzrastał 
w dobru. I tutaj jawi się istota męskości. Boży 
mężczyzna zanurzony w Prawie Bożym i zjedno-

czony z Jezusem, aby wypełnić Boży plan wobec 
siebie winien podjąć odpowiedzialność za dru-
giego człowieka. Dla żyjącego w małżeństwie jest 
to odpowiedzialność za żonę i dzieci. Nieżonaci 
muszą znaleźć człowieka, któremu będą mogli 
służyć swoją osobą. Taka odpowiedzialność two-
rzy relację, która nakłada ograniczenia, zależno-
ści. Warto stawiać sobie pytania. Za kogo jestem 
odpowiedzialny? Czy jestem im wierny, nie zosta-
wiasz z byle powodu? Czy potrafię rozwiązywać 
konflikty? Czy potrafię unieść trudną sytuację 
(choroby, niewierności, zdrady)? Czy można się 
na mnie oprzeć? Czy potrafię przebaczyć (nawet 
77 razy)? Czy daję pole do rozwoju nie kontrolu-
ję? Czy nie ulegam naciskom, ale mądrze reflek-
tuję nad tym co inni proponują i zawsze staram 
się szukać rozwiązań w Słowie Bożym? 

Drugi fragment. Jezus wiszący na krzyżu powie 
do swojego umiłowanego ucznia: „’Oto Matka 
Twoja’ i od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie” 
(J 19, 27) Maryja jest znakiem Kościoła. W tym 
wydarzeniu pod krzyżem można widzieć Ko-
ściół,  który rodzi się z przebitego boku Jezusa. 
Kościół bierze nas za swoje dzieci, ale także dzie-
ci biorą Matkę – Kościół i podejmują za niego, 
(za nią Ecclesia) odpowiedzialność. Męskość 
dla ochrzczonego mężczyzny to wzięcie odpo-
wiedzialności za Kościół, to zaangażowanie we 
wspólnocie, stowarzyszeniu, parafii. Nie na za-
sadzie coś mi się należy, tylko biorę, ale wnoszę 
swoje konkretne działanie i biorę za nie odpo-
wiedzialność. Takie zaangażowanie jest związane 
z trudem i przeciwnościami, ale bez nich nie ma 
wzrostu i rozwoju męskości.
    Ks. Mirosław Żak

Męskość wzrasta 
w relacji z osobą

Przed nami kolejne Męskie Oblężenie 
Jasnej Góry. To już czwarte spotkanie 
tego typu zaplanowane na 26 września 
2020. Rok ten jest szczególnym rokiem 
stawiającym wiele wyzwań, z którymi 
jako Kościół musimy się mierzyć. Co-

raz mocniej odkrywamy jak ważną rolę 
w rodzinach odgrywają mężczyźni. Jest 
to rola duchowych liderów dla rodzin, 

kapłanów biorących odpowiedzialność za 
życie wiarą całej rodziny.
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Z życia męskich wspólnot i  ruchów

26 czerwca 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: Chrześcijański skok o tyczce - Jarosław Laga - Mąż i ojciec czwórki dzieci. Jezus fundamentem jego 
życia. 
Zapraszają MŚJ - Wrocaław 

Przez okres wakacyjny osoby z Krakowa i okolic zapraszamy na te spotkania w każdą środę warsztat 
wakacyjny TLEN - Tajemnica Liturgii Eucharystii Niezgłębiona

2 lipca - Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Uroczysty Akt Zawierzenia Polski i Kościoła w Polsce - pod przewodnictwem ks. abpa Marka 
Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Zapraszamy do udziału osobistego, lub poprzez media (TV Trwam, Radio Maryja)

W dniach 17-19 lipca zapraszamy na Weekend z Bogiem w dziczy. - Turystyki Górskiej „Limba” - Wyjazd 
z Krakowa w piątek 17 lipca w godzinach późno-popołudniowych.

16 września 2020 - Kraków
Kolejne duże spotkanie w Kamieniołomie:  
Temat: „Męskie Doświadczenia” - Macrin Gomułka

26 września 2020 - IV Męskie Oblężenie Jasnej Góry 

21-25 października 2020 - II Oblężenie Wiecznego Miasta Rzymu 

Zapraszamy na stronę
http://mezczyzni.net/

http://oblezenie.mezczyzni.net/
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