
 

 

SPOTKANIA 
  
Styczeń – „Zawierzenie Józefowi” 
Idąc za słowami Papieża Franciszka, który 8 grudnia 2020 ogłosił specjalny „Rok Św. 
Józefa”, dokonaliśmy osobistego aktu zawierzenia św. Józefowi i oddaliśmy się w 
opiekę swojemu patronowi. Na spotkaniu Snajper swoim świadectwem wprowadził 
nas w kwestię bezdomności. Bezdomność to nie dar, marzenie, czy sposób na życie. 
Nikt tego nie planuje, nie chce tak żyć. Każdy z nas może się znaleźć w takiej 
sytuacji bez względu na aktualny status społeczny. Wystarczy utrata pracy i brak 
możliwości spłaty kredytu hipotecznego. 
  
Luty – „Mężczyzna w Piśmie Świętym i nauczaniu Jana Pawła II” 
Człowiek który kocha zawsze cierpi. Jest narażony na zranienia, upokorzenia, 
odrzucenia, niesprawiedliwości, oskarżenia… Logika przebaczenia i miłosierdzia 
zawsze zwycięża i daje nadzieję. Serce powinien wypełnić Jezusowy pokój. Kto żywi 
nieustannie urazę, to niszczy się sam, rujnuje sobie życie. Członkowie wspólnoty 
wspierają się wzajemnie w rozwiązywaniu swoich problemów. W nich rozwijają się 
dary, charyzmaty, tworzą się bliskie relacje i jeden członek wspólnoty bierze na 
siebie grzechy drugiego. Należy nauczyć się słuchania świętego głosu Bożego na 
wzór św. Józefa. Boga nie trzeba rozumieć ale należy go słuchać. 
  
Marzec – „Quo vadis, katoliku” 
Mężczyzna może kroczyć przez życie drogą św. Józefa, męża sprawiedliwego i 
posłusznego Bogu albo drogą św. Piotra, który 3 razy wyparł się Jezusa, upadał i 
wstawał. Obie drogi prowadzą do świętości i Domu Ojca. 
  
Kwiecień – „Biblia "po katolicku", czyli...dlaczego nie sola scriptura” 

Wg protestantów Pismo Św. to jedyna nieomylna reguła wiary, Pismo rozumie się 
samo przez się, tzn. swoim własnym interpretatorem. Dla nas, katolików istotne jest 
Pismo, tradycja i życie kościoła… 

  
Maj – „Wzrastanie mężczyzny w sakramencie małżeństwa” 

Sakrament małżeństwa to więź między żoną i mężem, na którą oddziałuje Jezus 
Chrystus. To relacja która powinna być symetryczna, tzn. każda z osób jest równa 
sobie a nie podwładna, zależna czy zniewolona. Dobrze gdy rozwój duchowy 
małżonków idzie w tym samym kierunku i tempie. 
  
Czerwiec – „Pojednanie mężczyzny z samym sobą” 
Najważniejsze pytania, na które stale trzeba sobie odpowiadać to: „Kim jestem”. „Kim 
jestem” po roku, 5, czy 28 latach małżeństwa. Trzeba to wiedzieć, aby właściwe 
budować więzi: małżeńskie, rodzinne, z dziećmi, przyjaciółmi… Trzeba umieć 
przyjmować prawdę o sobie z miłością, i mówić prawdę z miłością. Sama prawda 
może zabić. Trzeba umieć sobie wybaczać ale nigdy nie można wybaczyć sobie złej 
teraźniejszości. Bo TERAZ mam zmienić swoje życie. 
  
Wrzesień – „Wierzę, więc jestem”. 
Najcenniejsze co mamy w życiu to wiara. Człowiek wierzący powinien stale pragnąć 
być jeszcze bardziej wierzący i chcieć lepiej poznać Chrystusa. Trzeba stale za nim 
wędrować, nawet przez znużenie, ciemności duchowe, pustynie, ponieważ On tam 



 

 

stale przy nas jest. Wiara daje wolność, w przeciwieństwa do tego świata, który 
głownie oferuje zniewolenie. 
  
Październik – „Nie bój się, wierz tylko” 
Nie bój się, wierz tylko ale nie wierz tylko lecz również działaj, bo wiara bez 
uczynków jest martwa. I nie chodzi o byle jaką wiarę. Stań w prawdzie i zadaj sobie 
pytanie o jakość Twojej wiary. 
  
Listopad – „Siła męskiej wiary” 
Świadectwo Wojtka Bartnika. Jego nawrócenie łączy się z rozpoczęciem uprawiania 
boksu w latach 80 tych. Od pierwszych walk nie wstydził się swojej wiary, żegnając 
się w ringu przed ich rozpoczęciem. Żaden medal, żadne sukcesy nie byłyby możliwe 
bez Ducha Św. Jego wiara daje mu siłę, aby wspierać samotnych, potrzebujących, 
bezdomnych, skazanych. Odwiedza np. zakłady karne, aby mówić więźniom, że Bóg 
ich kocha. 
  
24H DLA PANA 
  
Wiosna - „Życie po burzy” 
Jezus idzie po Ciebie tam, gdzie jesteś Ty. Jeśli jesteś w grzechu, to idzie do 
grzechu, jeśli w rozpaczy, to idzie do Twojej rozpaczy a nawet beznadziei, idzie do 
Twojej największej burzy. A Ty módl się, kiedy najbardziej cierpisz… A po burzy 
Twoje męstwo, ojcostwo, braterstwo niech będzie Eucharystyczne. Istniejesz taki jaki 
jesteś, bo Pan Bóg Cię zaplanował a potem w łonie matki utkał. I Bóg kocha Cię 
bezwarunkowo, bo zasługujesz na jego miłość, dlatego, ze jesteś jego dzieckiem, 
dzieckiem Bożym. 
  
Jesień – „Testament św. Józefa” 
Testament to coś, co zostawiamy po sobie. Co zostawił św. Józef? Jezusa. W Nim 
widać ojcowską mądrość Józefa, jego ziemskie wychowanie i miłość do dzieci. W 
przypowieściach Jezusa można dostrzec, jakim wychowawcą był jego ziemski ojciec 
i jakie wartości Mu przekazał: miłość, szacunek, wyrozumiałość , przebaczenie, 
zrozumienie, empatia …  
  
REKOLEKCJE 
  
Marzec – „Nauczanie Św. Józefa na kartach Ewangelii” 

Życie Józefa to życie trudnej wiary, stale narażonej na upokorzenia i codzienną 
walkę ze zwątpieniem. A jednak Józef nigdy nie cofa swojego pierwszego „tak” 
danego Bogu i jego synowi. Ojcostwo Józefa nie pochodziło ze zrodzenia, jednak nie 
było tylko pozorne czy zastępcze. Być ojcem znaczy podjąć odpowiedzialność za 
rodzinę jako całość ale też za każdą z osób w tej rodzinie. Bez słów można zostać 
świętym, bez czynów nie, jak pokazuje św. Józef. 
  
Maj – „Męskość i tożsamość” 
Nie ma męskości bez tożsamości, bez dobrej odpowiedzi na pytanie „kim jestem”. 
Męskość się buduje, czerpiąc z autorytetu Jezusa Chrystusa, który jest jej źródłem, w 
relacji z drugą osobą, we wspólnocie. Męskość i tożsamość ojca buduje męskość i 
tożsamość jego synów. Każdy mężczyzna nosi w sobie 



 

 

trzy ojcostwa: ojcostwo własnego ojca, osobiste ojcostwo i Boże ojcostwo. I kiedy 
jedno z nich jest zaburzone, skrzywione bądź odrzucone, wtedy pojawiają się 
poważne zachwiania tożsamości, co ma jednocześnie wpływ na charakter męskości 
jego i jego potomków. Dlatego ważne jest, aby mężczyzna oddał się całkowicie w 

Boże ręce i nie myślał, że jest samowystarczalną jednostką, która wszystko może i 
ze wszystkim sobie poradzi. 
   
Wrzesień – „Mojżesz, dorastanie mężczyzny do przywództwa” 
Mojżesz zawierzył Bogu całkowicie, bez względu na okoliczności. Nie poddawał się 
zwątpieniu, niepewności, lękowi, szemraniom, bo jego tożsamość była zbudowana 
na Bożym fundamencie. Podążał wytrwale, konsekwentnie i cierpliwie za wolą Boga, 
aż dorósł do bycia przywódcą swego narodu. 
  

 


