
Przed nami kolejne Męskie Oblężenie Jasnej Góry. To już piąte 
spotkanie tego typu zaplanowane na 18 września 2021.  

Przeżywamy Rok Świętego Józefa. Kościół stawia przed nami 
bohatera wiary, który pomimo trudów, z jakimi przyszło mu 
się mierzyć dochował wierności Bogu wykazując się twórczą 
odwagą. To ta odwaga pozwoliła mu uchronić Świętą Rodzinę 
przed niebezpieczeństwami czyhającymi na Bożego Syna i 
Mesjasza Izraela.  
Również dzisiejsze czasy niosą ze sobą wiele wyzwań, z 
którymi jako Boży mężczyźni musimy się mierzyć. Dlatego 
coraz mocniej odkrywamy jak bardzo nasze rodziny 
potrzebują mężczyzn wykazujących się twórczą odwagą, 
biorących odpowiedzialność za życie całej rodziny. 

Oblężenie ma budować mężczyzn w rolach, jako duchowych liderów, obrońców i żywicieli. Sposobem na to 
są męskie środowiska w Parafiach. Oblężenie służy gromadzeniu mężczyzn w parafiach, którzy poprzez 
wspólnie doświadczenie inspirowane z jasnogórskiego szczytu są w stanie budować grupy męskie wsparcia. 

Bóg zawierzył świętemu Józefowi swój najcenniejszy skarb. Jezusa – Swojego Jednorodzonego Syna i Jego 
Najświętszą Matkę. Był na tyle wiarygodny, że mógł wypełnić tą misję i nie zawieść zaufania Bożego. 
My również otrzymaliśmy od Boga najcenniejsze skarby. Potrzebujemy rozwijać w sobie taką odwagę, która 
pozwoli nam nie zawieźć zaufania, którym obdarzył nas Bóg Ojciec. 

Plan Oblężenia 

Zakładamy 3 przestrzenie, w których będzie się ono odbywało. 
Pierwszą z nich będzie przestrzeń modlitwy za mężczyzn i za samo spotkanie na Jasnej Górze. Podobnie jak 
Izraelici zdobywali Jerycho przez 7 okrążeń miasta – chcemy by nasza modlitwa trwała przez pełne 7 dni. 
Przez pierwsze 6 – w parafiach i poszczególnych męskich środowiskach. Zapraszamy do podjęcia tej 
modlitwy wszystkie wspólnoty, które angażowały się w poprzednie Oblężenia. 

Drugim wymiarem Oblężenia będą spotkania warsztatowe w formie online. Zaplanowaliśmy je na wieczory 
poprzedzające sobotnie spotkanie. Planowane warsztaty to: 

• 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 

Warsztaty te będą prowadzone poprzez platformę zoom. Warsztaty będą również transmitowane na 
kanałach Oblężenia Jasnej Góry. 

 
Oferta warsztatów i spotkań modlitewnych będzie tworzyła formę „szwedzkiego stołu online”, z którego 
mężczyźni będą mogli wybierać to, co najlepiej trafia w ich potrzeby i oczekiwania. 

Sobotnie Spotkanie 



Kulminacją „Oblężenia” będzie sobotnie spotkanie na Jasnej Górze, na które zapraszamy mężczyzn zarówno 
osobiście na Jasnogórskie Błonia, oraz tych zebranych w parafiach i w lokalnych centrach duszpasterskich. 
Mamy nadzieję, że warunki epidemiczne pozwolą na spotkanie na jasnogórskich błoniach. Gdyby nie było 
takiej możliwości – przekaz z Jasnej Góry będzie docierał do parafii i miejsc, gdzie zgromadzą się mężczyźni.  
 

Program 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 

Planujemy również wyposażenie parafialnych i diecezjalnych centrów Oblężenia w materiały związane z 
wydarzeniem, oraz w propozycje formacyjne dla mężczyzn, którzy będą zainteresowani dalszą formacją. 
Po przedstawieniu tej wizji tegorocznego Oblężenia ośmielamy się prosić o współtworzenie tej inicjatywy. 
Bardzo prosimy o zaangażowanie poprzez docieranie do parafii, kapłanów i świeckich liderów działających w 
Waszych środowiskach. Prosimy Was o podjęcie się przygotowania grup mężczyzn uczestniczących w tym 
wydarzeniu w Waszych parafiach i środowiskach. Prosimy pomoc w rozesłaniu do nich pakietów informacji i 
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia tego spotkania. 

Może dobrą ideą byłoby zorganizowanie w łączności z Jasną Górą lokalnych spotkań mężczyzn 
w diecezjalnych sanktuariach? Pozwoliłoby to mężczyznom odkryć te miejsca jako źródła formacji i duchowej 
inspiracji. 

Zachęcamy również do finansowego wsparcia Oblężenia. Niech to wydarzenie przemienia mężczyzn, niech 
tworzy kulturę męskiej odwagi, na wzór Świętego Józefa – patrona Kościoła Świętego i wszystkich mężczyzn.  

Pozostajemy (jako komitet organizacyjny Oblężenia) do pełnej dyspozycji. 
Z wyrazami wdzięczności 
Andrzej Lewek 

 


