
Przed nami kolejne oblężenie Jasnej Góry. Mimo 
ograniczeń spowodowanych pandemią wierzy-
my w liczne zgromadzenie mężczyzn u stóp Maryi. 
Nieobecni fizycznie są zachęceni do jedności za po-
mocą łączy internetowych, najlepiej w braterskiej 
wspólnocie w swoich parafiach. Okoliczności zwią-
zane z sytuacją epidemiczną wyzwoliło w organiza-
torach Oblężenia jeszcze większe zaangażowanie, 
co zaowocowało tygodniowym programem mo-
dlitewno formacyjnym dostępnym na stronie 
www.oblezenie.mezczyzni.net 
Chciało by się powtórzyć za papieżem Franciszkiem 
słowa skierowane do młodych podczas Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie: „Sądzimy, że abyśmy 
byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, 
która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem 
bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowocze-
sne, łącznie z masażami usypiającymi; które gwaran-
tują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier 
wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. 
Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa spra-
wiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc 
się ani też nie martwiąc. Nie przyszliśmy na świat, aby 
„wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, przyszliśmy 
z innego powodu, aby zostawić ślad. To bardzo smut-
ne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając 
śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z kon-
sumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to 
bardzo wysoka: tracimy wolność. Nie, jesteśmy wolni, 
abyśmy mogli pozostawić ślad. Aby pójść za Jezusem, 
trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na 
zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci cho-
dzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło” 

Temat tegorocznego oblężenia jest niezwykle cieka-
wy: „Mężczyzna kapłan w rodzinie”. Proponuję jak 
zwykle kilka tekstów wprowadzających w misterium: 
fragmenty Konstytucji o Kościele Soboru Watykań-
skiego II, oraz adhortacji św. Jana Pawła II o świec-
kich, a także jedno z rozważań księdza Adama Rybic-
kiego przygotowanych do refleksji przed Oblężeniem. 
Istotą kapłaństwa jest składanie ofiar, uwielbienie 
Boga i wstawiennictwo za powierzony lud. Wszyst-
kie te elementy mogą być realizowane zarówno przez 
mężczyzn żyjących w małżeństwie jak i nie zwią-
zanych sakramentem małżeństwa. Oblężenie ma 
wszystkim mężczyznom dopomóc w jeszcze głęb-
szym zanurzeniu się w misterium. Pozdrawiam
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Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi nowy 
lud „uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu 
swemu”. Ochrzczeni bowiem poświęcani są przez 
odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, 
jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez 
wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki skła-
dać ofiary duchowe i głosić moc Tego, który we-
zwał ich z ciemności do swego prawdziwego świa-
ta. Toteż wszyscy uczniowie Chrystusowi, trwając 
w modlitwie i chwaląc wspólnie Boga, samych 
siebie składać mają na ofiarę żywą., świętą, miłą 
Bogu, wszędzie mają głosić świadectwo o Chrystu-
sie, a tym którzy się tego domagają, zdawać sprawę 
z nadziei życia wiecznego, która jest w nich.
Kapłaństwo zaś powszechne wiernych i kapłaństwo 
urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się isto-
tą a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie 
przyporządkowane, jedno i drugie bowiem we wła-
ściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłań-
stwie Chrystusowym. Kapłan urzędowy mianowi-
cie, dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci 
lud kapłański i kieruje nim, sprawuje w zastępstwie 
Chrystusa (in persona Christi) Ofiarę euchary-

styczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu, 
wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa 
współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii, pełnią 
też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramen-
tów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia 
świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość. 
(KK 10)
„…oto świeccy otrzymują, w sobie właściwym wy-
miarze, udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chry-
stusa — kapłańskim, prorockim i królewskim… Ze 
względu na swoje kapłaństwo Jezus samego siebie 
wydał na krzyżu i nieustannie ofiarowuje się w Eu-
charystii na chwałę Ojca, dla zbawienia ludzkości. 
Ludzie świeccy uczestniczą w  urzędzie kapłań-
skim Chrystusa, gdyż jako wcieleni przez Chrzest 
w Chrystusowe Ciało łączą się z Nim w tej ofierze, 
ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczyn-
ki (por.  Rz  12, 1-2). Oto co o nich mówi Sobór: 
„Wszystkie (...) ich uczynki, modlitwy i apostolskie 
przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, co-
dzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli od-
bywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli 
cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami 
miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2, 5); 
ofiary te składane są zbożnie Cjcu w eucharystycz-
nym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego. W ten 
sposób i ludzie świeccy, jako zbożnie działający 
wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęca-
ją” (Jan Paweł II Christifideles laici 14). 

Uczestnicząc 
w urzędzie 

kapłańskim Chrystusa
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I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tyl-
ko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron 
(Hbr  5,4) Nieraz myślimy o czymś i nie może-
my tego zrozumieć. Mówimy: nie rozumiem, jak 
można było postąpić tak czy owak, nie pojmuję, 
jak można tak myśleć. W zrozumieniu bardzo 
pomaga historia, czyli sięgniecie do źródeł tego, 
czego się nie rozumie. Kapłaństwo całkowicie 
wymyka się z naszego rozumienia. Jednak trzeba 
wrócić do źródeł: to sam Bóg – tak wielokrotnie 
poucza nas Słowo Boże – wymyślił kapłaństwo 
i kapłanów, On powołuje, On kształtuje, On 
czyni każde kapłaństwo płodnym i sensownym. 
Bóg chce kapłanów, wyraźnie to widać. To Bóg 
chce Ciebie jako kapłana rodzinnego. Nie zwalaj 
wszystkiego na księży, bądź Ty mężczyzną-ka-
płanem według zamysłu Bożego! Przypomnijmy 
sobie znaczenie naszego chrztu: padły tam sło-
wa: „abyś szedł za Chrystusem kapłanem”. Warto 
dzisiaj sobie przypomnieć, że źródłem naszego 
powszechnego powołania do bycia kapłanem dla 
naszych najbliższych nie są święcenie kapłańskie, 
ale fakt naszego chrztu świętego. To wielki, fun-
damentalny, mistyczny sakrament. Tu narodzi-
ła się nasza duchowość, tu narodziliśmy się na 

nowo, ale tutaj też zostaliśmy w coś wyposaże-
ni i do czegoś powołani. Chrzest to wszczepie-
nie w Chrystusa, a On jest kapłanem. Chrzest to 
początek życia, w którym wszystko jest w Nim, 
przez Niego i dla Niego. Bez względu na to, czy 
tak właśnie wygląda nasze życie (pewnie nie do 
końca), jesteśmy wszczepieni w Kapłana, zato-
pieni w Nim. Słowo „wszczepienie”, podobnie jak 
szczepienie drzewek, oznacza że płyną w nas, jak 
w gałązkach, te same soki, które płyną w pniu ma-
cierzystym. To znaczy, że płyną w nas wszystkie 
duchowe dary („Otrzymaliście już pierwsze dary 
Ducha”), które płyną w Chrystusie kapłanie. To 
jest bardzo dobra nowina, ponieważ zanim bę-
dziemy mówić o wymaganiach nam stawianych, 
koniecznie trzeba sobie uświadomić to wypo-
sażenie. Towarzyszy ci łaska! Przypomnij sobie 
datę swojego chrztu. Tam zostałeś wszczepiony 
w kapłaństwo Chrystusa. Pomyśl nad scenami 
ewangelicznymi, gdy Jezus powoływał uczniów: 
co wtedy do nich mówił? Jak oni reagowali? A jak 
Ty reagujesz? Co myślisz o swoim powołaniu do 
kapłaństwa powszechnego? Jesteś wdzięczny, czy 
szykujesz się do ucieczki? 
Ks. Adam Rybicki

Bóg źródłem każdego powołania, również 
mojego, do bycia „kapłanem rodzinnym”
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Zapraszamy na MBA – Szkołę lidera męskiej grupy.
MBA to skrót od imion 3 prowadzących: 

Michał Grzanka, O. Bogdan Kocańda, Andrzej Lewek.

Szkoła będzie w trybie cotygodniowych spotkań online przez 
kolejnych 7 miesięcy.

Szczegóły wkrótce na stronie mezczyzni.net.
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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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