
Było zaś wolą Ojca miłosierdzia, aby Wcielenie 
poprzedziła zgoda Tej, która przeznaczona zo-
stała na matkę, by w ten sposób, podobnie jak 
niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak rów-
nież niewiasta przyczyniła się do życia. Odnosi 
się to szczególnie do Matki Jezusa, która wydała 
na świat samo Życie odradzające wszystko i ob-
darzona została przez Boga godnymi tak wiel-
kiego zadania darami. Nic przeto dziwnego, że 
u świętych Ojców przyjął się zwyczaj nazywania 
Bogarodzicy całą świętą i wolną od wszelkiej 
zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Du-
cha Świętego i ukształtowaną jako nowe stwo-
rzenie. Ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia 
blaskami szczególnej zaiste świętości. Dziewicę 
z Nazaretu zwiastujący Anioł z polecenia Bożego 
pozdrawia jako „łaski pełną”, ona zaś odpowiada 
wysłańcowi niebios: „Otom ja służebnica Pańska, 
niechaj mi się stanie według słowa twego”. Tak 
to Maryja, córa Adama, zgadzając się na słowo 
Boże, stała się Matką Jezusa, a przyjmując zbaw-
czą wolę Bożą całym sercem, nie powstrzymana 
żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą 
siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu 
Syna swego, pod Jego zwierzchnictwem i wespół 
z Nim z łaski Boga wszechmogącego służąc ta-
jemnicy odkupienia. Słusznie tedy sądzą święci 
Ojcowie, że Maryja nie została czysto biernie 
przez Boga użyta, lecz że z wolną wiarą i po-
słuszeństwem czynnie współpracowała w dziele 
zbawienia ludzkiego. Sama bowiem, jak powiada 

św. Ireneusz, „będąc posłuszną, stała się przyczy-
ną zbawienia zarówno dla siebie, jak i dla całego 
rodzaju ludzkiego”. Toteż niemało Ojców staro-
żytnych w swoim nauczaniu chętnie wraz z nim 
stwierdza: „Węzeł splątany przez nieposłuszeń-
stwo Ewy rozwiązany został przez posłuszeństwo 
Maryi, co związała przez niewierność dziewica 
Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę”, 
przeprowadziwszy zaś to porównanie z Ewą, na-
zywają Maryję „matką żyjących” i niejednokrot-
nie stwierdzają: „śmierć przez Ewę, życie przez 
Maryję”. (KDK 56)
Konstytucja dogmatyczna o Kościele „LUMEN 
GENTIUM”
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Należy do istoty macierzyństwa, że odnosi się ono do 
osoby. Stanowi o nim ów zawsze jedyny i niepowta-
rzalny związek osób: matki z dzieckiem oraz dziecka 
z matką. Również, kiedy ta sama niewiasta jest mat-
ką wielu dzieci, jej osobisty stosunek do każdego 
z nich charakteryzuje macierzyństwo w samej jego 
istocie. Każde bowiem z dzieci jest zrodzone w spo-
sób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak 
dla dziecka. Każde też w sposób jedyny i niepowta-
rzalny jest ogarnięte ową macierzyńską miłością, 
na jakiej opiera się jego wychowanie i dojrzewanie 
w człowieczeństwie.
Można powiedzieć, iż „macierzyństwo w porząd-
ku łaski” zachowuje analogię tego, co „w porząd-
ku natury” charakteryzuje związek matki z dziec-
kiem. W tym świetle staje się lepiej zrozumiały fakt, 
że w testamencie Chrystusa na Golgocie to nowe 
macierzyństwo Jego Matki zostało zaadresowane 
w liczbie pojedynczej do jednego człowieka: „oto 
syn Twój”.
Można z kolei powiedzieć, że w tych samych sło-
wach ponadto zostało w pełni ukazane to, co sta-

nowi  o maryjnym wymiarze życia uczniów Chry-
stusowych. Nie tylko Jana, który wówczas stał pod 
Krzyżem wraz z Matką swego Mistrza, ale każdego 
ucznia Chrystusowego, każdego chrześcijanina. 
Odkupiciel powierza swą Matkę uczniowi, a rów-
nocześnie daje mu Ją jako Matkę. To macierzyń-
stwo Maryi, jakie staje się udziałem człowieka, 
jest darem: najbardziej osobistym  darem samego 
Chrystusa  dla każdego człowieka. O ile Odkupi-
ciel powierza Maryję Janowi, o tyle równocześnie 
Jana powierza Maryi. U stóp Krzyża ma początek 
to szczególne  zawierzenie człowieka Bogarodzicy, 
które w ciągu dziejów Kościoła na różne sposo-
by bywało podejmowane i wyrażane. Kiedy tenże 
Apostoł i Ewangelista, po słowach Jezusa wypowie-
dzianych na Krzyżu do Matki i do niego samego, 
dodaje: „I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” 
(J 19, 27) — to zdanie owo z pewnością oznacza, że 
uczniowi została wyznaczona rola syna i że przejął 
on opiekę nad Matką swojego umiłowanego Mi-
strza. Skoro jednak Maryja została jemu samemu 
dana za Matkę, wówczas słowa powyższe mówią 
— bodaj pośrednio — o tym wszystkim, w czym 
wyraża się wewnętrzny stosunek syna do matki. 
Wszystko to zaś można ująć w słowie „zawierze-
nie”. Zawierzenie jest odpowiedzią na miłość osoby, 
w szczególności zaś na miłość matki.
Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wy-
powiada się w sposób szczególny poprzez takie 
właśnie synowskie zawierzenie względem Bogaro-
dzicy, które ma swój początek w testamencie Od-
kupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synow-
sku Maryi, chrześcijanin — podobnie jak apostoł 
Jan — „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza 
Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie we-
wnętrzne, poniekąd jego Ludzkie i chrześcijańskie 
„ja”: „wziął Ją do siebie”. Stara się on w ten sposób 
wejść w zbawczy zasięg tej „macierzyńskiej miło-
ści”, poprzez którą Matka Odkupiciela „opiekuje się 
braćmi swego Syna” i „współdziała w ich rodzeniu 
i wychowywaniu” wedle tej miary daru, jaka każ-
demu jest właściwa z mocy Ducha Chrystusowego. 
Tak też realizuje się owo macierzyństwo wedle Du-
cha, jakie stało się udziałem Maryi pod Krzyżem 
i w Wieczerniku.
Jan Paweł II Redemptoris Mater p. 45

Oto syn Twój

Pietà - Michał Anioł 
bazylika św. Piotra na Watykanie  1499r.
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Najczęściej widzimy świętego Józefa w jego 
wrażliwości na słowo Boże i natychmiastowego 
wypełnienia woli Bożej. Tymczasem na kartach 
Pisma świętego znacznie częściej Józef pojawia 
się w kontekście swojej relacji z Maryją. Słowo 
Boże nie wspomina o jego odniesieniu do Jezu-
sa. Natomiast wiele mówi o jego więzi z Matką 
Syna Bożego. Popatrzmy na zapisane w Ewange-
lii Łukasza i Mateusza fragmenty tak dobrze nam 
znane: „Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józe-
fem wpierw nim zamieszkali razem…” (Mt 1,18);  
„Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei… żeby się dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,4n); „(Pa-
sterze) Udali się pośpiesznie i znaleźli Maryję, 
Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę” (Łk 2,16); 
„A ojciec i Matka dziwili się temu co o Nim mó-
wiono” (Łk 2,33); „Oto ojciec Twój i ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48b); „Jakub (był) 
ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się 
Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1,16); „Józefie 
synu Dawida nie bój się wziąć do siebie Maryi 
twej Małżonki” (Mt 1,20). „Mąż Jej Józef, który 
był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1,19). We 
wszystkich tych fragmentach Józef występuje 
obok Maryi jako Jej małżonek. Kilka razy po-
jawia się także określenie rodzice, co również 
wskazuje na więź Józefa z Maryją. Więź Józefa 
i Maryi  jest oblubieńcza, bliska, zbudowana na 
wzajemnej miłości i wyjątkowej wierności Bogu. 
Dla mężczyzn, szczególnie dla formujących się 
w ruchu mężczyzn świętego Józefa ta więź musi 

być zatem istotnym wątkiem rozwoju duchowe-
go. To znaczy, że każdy mężczyzna świętego Jó-
zefa winien kształtować w sobie głęboką relację 
z Maryją Matką Jezusa. Oczywiście nie jest rela-
cja oblubieńcza, ale relacja synowsko-macierzyń-
ska. Tak ją ukazuje nauczanie Kościoła i dlatego 
proponuję lekturę dwóch fragmentów z naucza-
nia Kościoła. Pierwszy z Konstytucji Dogmatycz-
nej o Kościele drugiego Soboru Watykańskiego, 
a drugi z encykliki świętego Jana Pawła II „Re-
demptoris Mater”. Skoro czerpiemy wzór z ży-
cia i świadectwa świętego Józefa to w rozwoju 
życia duchowego nie może zabraknąć wzrasta-
nie w pobożności Maryjnej. Przypomnieli nam 
o tym dwaj wielcy Polacy święty Jan Paweł  II 
i Stefan Kardynał Wyszyński. Pierwszemu całe 
biskupie i papieskie posługiwanie towarzyszyło 
zawołanie Totuus Tuus, a drugi często powtarzał 
”Wszystko postawiłem na Maryję”. Najprost-
szym sposobem systematycznego pogłębiania 
pobożności maryjnej jest modlitwa różańcowa, 
czy modlitwa Anioł Pański. Są nim także piel-
grzymki do sanktuariów maryjnych. Jak co roku 
zapraszamy na męskie oblężenie Jasnej Góry. Ma 
ono między innymi być manifestacją synowskiej 
postawy mężczyzn wobec Maryi. W tym roku ze 
względów pandemicznych to wydarzenie może 
przybrać wielorakie formy, ale o tym na ostatniej 
stronie biuletynu. Zjednoczmy się jako mężczyź-
ni wokół Maryi na wzór świętego Józefa.
Ks. Mirosław Żak – kapelan MsJ

Zjednoczmy się jako mężczyźni wokół 
Maryi na wzór świętego Józefa
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OBLĘŻENIE  JASNEJ  GÓRY – 2020

Jest zaplanowane na 26 września. W tym roku proponujemy tygodniowe przygotowanie do tego wydarzenia. 
Przez cały tydzień poprzedzający „Oblężenie” będziemy zapraszali do modlitwy w różnych męskich grupach. 

Modlitwy te będą transmitowane przez internet, by mężczyźni mogli do nich dołączyć, a przy okazji 
poznawać charyzmaty różnych grup, by znaleźć grupę sobie najbliższą.

Równolegle każdego dnia zapraszamy mężczyzn na warsztaty online wg poniższego harmonogramu:

Przygotowaniom do Oblężenia będą nam towarzyszyć indywidualne rozważania, które przygotowuje dla nas 
ks Adam Rybicki (teologia duchowości KUL).

Sama sobota Oblężenia to wieczorne spotkanie na Jasnej Górze, z bezpośrednim przekazem do parafii 
i wspólnot zgromadzonych u siebie. Jeśli warunki pozwolą - będą mogli przybyć na Jasną Górę. Jednak 

sytuacja epidemiczna nie rokuje, że będzie to możliwe. Dlatego przygotowania ukierunkowujemy głównie na 
parafie.

Plan soboty:
17:00 Uwielbienie - rozgrzewka modlitewna

17:30 Michał Grzanka - mężczyzna jako lider w rodzinie
17:50 Jacek Pulikowski - mężczyzna jako lider w rodzinie

18:20 - Przygotowanie liturgii.
18:30 Eucharystia

19:30 Uwielbienie i świadectwa
20:15 Mężczyzna jako kapłan - Abp Grzegorz Ryś

21:00 Apel Jasnogórski - Abp Grzegorz Ryś

Uwaga - forma, prelegenci i oraz czas spotkań może jeszcze ulec zmianie

1. Niedziela 20 września, godz. 18:30

2. Poniedziałek 21 września, godz. 18:30

3. Wtorek 22 września 2020, godz. 18:30

4. Środa 23 września godz 18:30 

5. Czwartek 24 września godz. 18:30

6. Piątek 25 września 2020 godz. 18:30

Czy/jak czytać Słowo Boże?
Dlaczego Oblężenie trwa cały tydzień?
Wprowadzenie w Oblężenie Jasnej Góry 
Mieczysław Guzewicz

Mężczyzna - Mąż  
Monika i Marcin Gajdowie 45 minut,   
Monika i Marcin Gomułkowie 45 minut 
Czas na pytania i odpowiedzi

Mężczyzna kapłan 
ks Wojciech Węgrzyniak  
15:00 - 17:00 - dla księży,  18:30 - 20:30 - dla świeckich.

Mężczyzna ojciec
Janusz Wardak
Robert Friedrich, pseud. Litza

Czystość
Jacek Pulikowski 45 minut
ks. Dominik Chmielewski 45 minut
Część warsztatowo - dyskusyjna 30 minut

Młody mężczyzna - Dorastanie do odpowiedzialności
Michał Grzanka + Janek Grzanka + Krzysztof Sowiński
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