
 

Czcigodny Księże Proboszczu 

Od kilku lat męskie środowiska z całej Polski uczestniczą w 
Oblężeniu Jasnej Góry. W tym roku 18 września 2021 po raz 
piąty spotkamy się u Tronu Naszej Królowej.  

Pragniemy, by Oblężenie budowało męskie środowiska w 
parafiach i tak chcemy świętować spotkanie z Panią 
Jasnogórską. Mamy też nadzieję, że taka forma spotkań 
zaowocuje powstaniem stałych męskich grup również w 
Waszej parafii. Deklarujemy również gotowość pomocy w ich 
powstawaniu. 

Czcigodny Księże Proboszczu 

Zapraszamy Cię do pomocy w realizacji tego dzieła. Prosimy o zaproszenie mężczyzn z Waszej parafii na 
V Jubileuszowe Męskie Oblężenie Jasnej Góry. Kulminacją spotkania będzie Szturm, który odbędzie się 18 
września 2021 w godzinach  16:00 – 21:30 na Jasnogórskich błoniach. Bardzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich mężczyzn na Jasną Górę, choć chcemy być gotowi do realizacji planu zapasowego, gdyby 
warunki epidemiczne nie pozwoliły nam na spotkanie na żywo. Przygotowujemy możliwość zorganizowania 
grupy spotykającej się w tym czasie w parafii wokół bezpośredniej transmisji z Jasnogórskiego Sanktuarium.  

Dla ułatwienia realizacji spotkania dobrze byłoby znaleźć osobę obdarzona zmysłem organizacyjnym oraz 
osobę techniczną z terenu Waszej parafii. Ze swej strony zapewniamy pełne wsparcie w procesie 
przygotowania i poprowadzenia przygotowań w Waszej parafii. 

W tygodniu poprzedzającym zapraszamy mężczyzn na warsztaty online. Odbędą się one o codziennie od 
godz. 20:00 do Apelu Jasnogórskiego, którym będziemy chcieli zakończyć spotkania warsztatowe. Jeśli w 
parafii jest przestrzeń na wspólny udział w tych warsztatach – możemy wykorzystać ich wspólnototwórczy 
potencjał. Jeśli jednak nie – można po prostu zachęcić mężczyzn do skorzystania z warsztatów online we 
własnych domach.  

Równocześnie zachęcamy wspólnoty parafialne (a szczególnie istniejące już męskie grupy) do modlitwy za 
Oblężenie w ciągu całego tygodnia warsztatów. Warto odprawić specjalną Mszę Świętą za mężczyzn w 
parafii i zaprosić do skorzystania z bogatej oferty Oblężeniowej.  

Harmonogram tygodnia warsztatów: 

• Niedziela 12 września 2021: Inspiracja św. Józefa - Ojciec w cieniu - Franciszek Kucharczak 

• Poniedziałek 13 września 2021: Ojciec Umiłowany - Męskie synostwo - ks Krzysztof Kralka 

• Wtorek 14 września 2021: Ojciec Czuły - Męska wrażliwość - Wrażliwy Bohater - Michał Grzanka 

• Środa 15 września 2021: Ojciec Przyjmujący - Bóg wie lepiej - bp Artur Ważny 

• Czwartek 16 września 2021: Ojciec posłuszny - Mężczyzna odkrywający Wolę Bożą - Norbert i 
Joanna Dawidczyk  

• Piątek 17 września 2021: Ojciec - człowiek Pracy - Mężczyzna to nie bankomat ks Jerzy Morański 
SDS 

W sobotę 18 września odbędzie się finał Oblężenia (Szturm). 
Sama sobota Oblężenia to wieczorne spotkanie na Jasnej Górze, z bezpośrednim przekazem do 
zainteresowanych parafii i wspólnot zgromadzonych u siebie. Ufamy, że warunki pozwolą i mężczyźni będą 
mogli przybyć osobiście na Jasną Górę.  



Plan sobotniego spotkania: 

16:00 - Uwielbienie 
16:30 - Świadectwo - Przemek Janiszewski 
16:45 - Nauczanie 1 - Ks Adam Rybicki 
17:15 - Świadectwo - Piotr Zworski 
17:30 - Nauczanie 2 - Bp Artur Ważny 
18:00 - Świadectwo - Grzegorz Czerwicki 
18:15 - Świadectwo - Jacek Weigl 
18:30 - Eucharystia 
19:30 - Jasnogórskie śluby mężczyzn 
19:45 - Czas Chwały 
20:00 - Nauczanie 3 - Abp Grzegorz Ryś 
20:30 - Świadectwo - tajemniczy gość specjalny 
21:00 - Apel Jasnogórski 

Gdyby mężczyźni spotykali się w parafii, warto tak zaplanować wieczorną Mszę Świętą w parafii, by odbyła 
się ona w czasie Eucharystii na Jasnej Górze.  Liczymy na możliwość duchowej łączności ze spotkaniem na 
Jasnej Górze również z Waszej parafii. 
Więcej informacji na stronie: http://oblezenie.mezczyzni.net  
Zgłoszenie parafii: https://oblezenie.mezczyzni.net/zapisy-parafii-na-oblezenie  

Pozostajemy w dyspozycji.  

W tematach roboczych prosimy o kontakt poprzez adres email wydarzenia: 
parafianaoblezeniu@mezczyzni.net, lub telefonicznie: 7833777733, 504016097.  
Pozostajemy w pełnej dyspozycyjności współpracy. 

 

 

 

 

Andrzej Lewek 
Koordynator wydarzenia 
alewek@mezczyzni.net 
tel: 783377733 

  

 

http://oblezenie.mezczyzni.net/
https://oblezenie.mezczyzni.net/zapisy-parafii-na-oblezenie
mailto:parafianaoblezeniu@mezczyzni.net
mailto:alewek@mezczyzni.net

