
Jedną z pokus w życiu mężczyzny jest poku-
sa niezależności. „Sam sobie poradzę, nie
potrzebuję niczyjej pomocy, sam umiem zro-
bić wszystko najlepiej”… I często to działa.
Głodni sukcesu (zawodowego, towarzyskie-
go i jakiego tam jeszcze innego) samce zdo-
bywają świat prezentując swoje trofea.
Ludzie sukcesu, którzy w głębi swego serca
pozostają samotni i niezaspokojeni. I tak jak
długo się tylko da, zakładają maskę, aby
nikt tego głodu prawdziwego szczęścia się
nie domyślił, aby nikt niczego nie podejrze-
wał.

Inni nie mają tyle „szczęścia” i w oczach
świata uchodzą za przegranych. Myślę
o  tych, których kariera się nie powiodła,
którym urodziły się chore dzieci, którzy bo-
rykają się z problemami finansowymi, któ-
rzy pochodzą z „patologicznych” środowisk
lub doświadczyli (tudzież  wciąż doświadcza-
ją) wszelkiego rodzaju sytuacji powszechnie
odbieranych jako nieszczęście. Myślę
o  tych, których złamało życie – odarło ich
z  poczucia samowystarczalności.

To pismo, które trzymasz w ręku, adresowa-
ne jest do tych, którzy już zderzyli się ze
swoimi ograniczeniami i są skłonni przyjąć
wsparcie. Wielu z nas odkryło w swoim ży-
ciu Boga oraz siłę wsparcia wspólnoty – ma-
łej męskiej grupy dzielenia się i modlitwy.
W  tym doświadczeniu chcemy wzrastać,
tym doświadczeniem chcemy się dzielić,
także za pośrednictwem słowa pisanego.

Oddaję w wasze ręce pre-wydanie nowego
projektu lokalnego męskiego pisma pt.
„Sprzymierzeniec”. Oczekuję Waszych reak-
cji, które potwierdzą bądź zaprzeczą potrze-
bie zainicjowania takiej służby na rzecz
naszego środowiska. Jeśli potrzeba zostanie
potwierdzona, to będę potrzebował konkret-
nej pomocy, konkretnego zaangażowania,
aby rozpoznaną potrzebę zaspokoić.

Dlaczego właśnie SSPPRRZZYYMMIIEERRZZEE--
NNIIEECC? Przymierze to chyba naj-
ważniejsza idea biblijna. Cała
Biblia jest historią o  tym, w jaki
sposób Bóg zawierał przymie-
rze z ludem, i  w jaki sposób lud
to przymierze łamał. Przymie-
rze to coś znacznie więcej niż
umowa, kontrakt handlowy,
więź rodzinna czy dane komuś
słowo. Przymierze zawierane
przez krew, braterstwo krwi, to
zobowiązanie do wszelkiej możliwej pomocy
w każdej sytuacji, to deklaracja poświęcenia
wszystkiego dla sprzymierzeńca, gdy znaj-
dzie się on w potrzebie. Takie przymierze
krwi rozciągało się na całą rodzinę, na ko-
lejne pokolenia. Dochowanie przymierza
jest kwestią honoru.

Jakie to szczęście, że jesteśmy uczestnikami
takiego przymierza, i że nasz Sprzymierze-
niec ma wszelką moc, potęgę i władzę. Na
mocy zawartego z ludźmi przymierza, Bóg,
który zawsze jest wierny złożonym obietni-
com, posłał swojego Syna, aby przez dosko-
nałą ofiarę przelania Krwi niewinnej
wyciągnął nas z bagna grzechu, śmierci
i  beznadziei. Czy teraz, po tym wszystkim,
co Jezus zrobił dla mnie i dla Ciebie Bóg
mógłby z nas zrezygnować?

On wciąż wyciąga do nas pomocną dłoń, On
wciąż napomina i wciąż wylewa łaskę na
każdego, kto powołuje się na więzy przymie-
rza.

O tym chcę przede wszystkim przypominać
i  zachęcać do wytrwania w przymierzu.
Chcę także informować w przystępny spo-
sób o tym, co ważnego dzieje się w  Kościele
powszechnym i co dzieje się w  naszej
rybnicko-wodzisławsko-jastrzębskiej okolicy.
Chcę pisać o męskich sprawach – o zmaga-
niu się ze Słowem Bożym, o  budowaniu Ko-
ścioła, o  odpowiedzialności za rodzinę i za
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osobistą świętość. Chcę przypominać waż-
niejsze treści nauczań, które były do nas
kierowane, abyśmy nie przegapili czegoś
istotnego. Chcę dać możliwość dzielenia się
świadectwem – czy to w formie wywiadu,
czy zwartej wypowiedzi. Chcę dać Ci okazję
i przestrzeń, w której będziesz mógł się wy-
powiedzieć, a Twój głos dotrze do grupy
czytelników tego pisma. Chcę także, aby-
ście sami zaproponowali jakich tekstów wy
oczekujecie i potrzebujecie.

Panie, jeśli ta inspiracja pochodzi od Ciebie
i  jest zgodna z Twoją wolą to pobłogosław to
dzieło i daj nam siły i umiejętności, aby je do-

prowadzić do końca.
Jeśli to tylko kolejny nasz pomysł lub za-

chcianka, która rozprasza nas od rzeczy waż-
niejszych, to powstrzymaj nas przed

angażowaniem się w ten projekt. Amen.

Robert

Boża inwestycja w Kościół jest mocno zaawan-
sowana, ale nie jest jeszcze zakończona. Pro-
jekt jest wciąż w budowie, choć już na
obecnym etapie prac, na tle tego, co nas ota-
cza w świecie, wydaje się nam piękny i wspa-
niały. Nie wszystko nam wychodzi tak,
jakbyśmy tego oczekiwali, dlatego bywamy
rozczarowani i smutni, a   czasem pełni złości
na samych siebie lub na innych. Wtedy często
pojawia się krytyka.. . nie zawsze konstruktyw-
na. Dobrze wówczas zajrzeć w dokumentację
projektową lub udać się na osobiste spotka-
nie z Pomysłodawcą-Projektantem, Inwesto-
rem i Generalnym Wykonawcą w jednej
Osobie, i zapytać Go, o  co chodzi, co poszło
nie tak? Dobrze pytać jak On chce, aby to wy-
glądało.. .

Jest jednak coś ważnego, co trzeba wyraźnie

podkreślić. Ważny jest fakt czy jestem w  Ko-
ściele na dobre i na złe, czy świadomie podją-
łem taką decyzję (i jakie były moje motywacje,
gdy ją podejmowałem)? Jezus powiedział kie-
dyś przypowieść o budowaniu na skale i na
piasku. Czy mój wybór ma trwałe fundamen-
ty? Trwałym fundamentem jest osobiste na-
wrócenie, spotkanie z Jezusem Chrystusem
i  poddanie Mu swojego życia. On wówczas
prowadzi do swojej Oblubienicy - do wspólno-
ty Kościoła. Takie doświadczenie przetrwa
zgorszenia ze strony innych braci i  sióstr, bo
przecież w Kościele mam Jezusa i  sam siebie
tego przywileju nie zamierzam pozbawić.

Fundamentalne doświadczenie prowadzi da-
lej do odkrywania pola do pracy, zgodnego
z  otrzymanym obdarowaniem, aby Kościół ja-
śniał i błyszczał na chwałę Tego, który jest
w  nim obecny i udziela przez niego swojej ła-
ski. To wymaga codziennego wysiłku i  przy-
gotowania. Najpierw trzeba poznać założenia
i cel projektu, w którym uczestniczymy. Naj-
ważniejszą częścią dokumentacji projektowej
jest Słowo Boże. Bóg się objawił ludziom i Bi-
blia zawiera najistotniejszą część tego obja-
wienia - koniecznie zaangażuj się, aby ją
poznawać i  odkrywać.

Nie wystarczy jednak sama lektura, trzeba
zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświad-
czenie. Potrzeba wiele osobistych spotkań
z  Projektantem i Inwestorem, potrzeba zain-
westować swój czas i wysiłek w wyrobienie
dobrych nawyków, potrzeba spędzać czas
z  Mistrzem i uczyć się od Niego codziennie
czegoś nowego. Nie można tego zaniedbywać
- On wie jak nas skutecznie kształtować, by-
śmy pasowali doskonale do Jego planu. Po-
mocni są także Ci, którzy mają już
doświadczenie, bo nauczyli się sztuki życia
duchowego wcześniej niż my. Taka pomoc, ta-
kie towarzyszenie duchowe jest bezcenne. Po-
za tym na placu boju rzadko jesteśmy
wysunięci na samotną placówkę - o wiele sku-
teczniejsi będziemy, jeśli przyłączymy się do
którejś z istniejących brygad budowlanych.. .

Czy wiesz, że bez Ciebie Kościół nie będzie
taki sam. Jesteś potrzebny! Masz swoje
miejsce w  Bożym planie zbawienia i swoje

zadanie w budowaniu Kościoła. . .
Przeczytaj i rozważ:

1Kor 3,8-17 oraz 1P 2,1 -10

PS. Bardzo proszę o kontakt ochotników,
którzy chcą się podjąć współredagowania
tego pisma, i  tych, którzy chcą się w jego po-
wstawanie w dowolny sposób zaangażować.
Warunkiem ukazania się kolejnych numerów
jest ukonstytuowanie się minimum kil-
kuosobowej redakcji.



Któż z nas nie zmierzył się z tym problemem?
Boże, czy mnie słyszysz? Boże, gdzie jesteś?
Ilu z nas ma przekonanie, że Bóg milczy, że nie
ma nam nic do powiedzenia… a jeżeli już coś
mówi to tylko do swoich wybranych, co są od-
powiednio przeszkoleni i doświadczeni w me-
dytacjach, kontemplacjach i innych duchowych
ćwiczeniach…

A co jeżeli to nieprawda – jeżeli Bóg mówi do
mnie cały czas, tylko ja mam problem z rozpo-
znaniem Jego głosu? Może Go nawet słyszę,
tylko nie wiem, że to On i ignoruję Jego szept?
Może jestem głuchy duchowo i potrzebuję
otwarcia uszu, a może tylko pouczenia jak roz-
poznawać głos Boga i jak Mu odpowiadać? To
ważna umiejętność, której trzeba się uczyć, bo
przecież Jezus powiedział: nie samym chlebem
żyje człowiek, ale każdym słowem, które po-
chodzi z ust Bożych…

Jak się tego uczyć? Poznając lepiej Boga! Jak
Go poznawać? Na różne sposoby.. . Jedną z naj-
pewniejszych dróg jest regularne czytanie li-
stu, który nam zostawił: listu, w którym może-
my przeczytać wiele o Nim samym, o tym, jak
się objawiał w historii pojedynczych osób i ca-
łych narodów, o tym, czego pragnie… Listu,
w  którym możemy rozpoznać różnych podo-
bnych nam świadków wiary, tych, którzy także
mieli problemy ze zrozumieniem czy rozpozna-
niem woli Bożej. Listu, w którym czytamy tak-
że o tych, którym się nie udało, którzy
popełnili błędy, źle wybrali… To też cenna dla
nas lekcja.

Listem tym jest Biblia – wydana w największej
liczbie egzemplarzy księga w całej historii
świata. Pytanie jednak brzmi – czy te egzem-
plarze są jedynie posiadane, czy również są
czytane? Czy są czytane regularnie, i z jakim
nastawieniem? Biblia nie jest ani domową de-
koracją, ani podręcznikiem, ani arcydziełem li-
terackim – nie służy ani temu, by dostarczać
nam wiedzy, ani temu, by nas wzruszać. Biblia
ma zmieniać nasze życie! Żywe jest bowiem
Słowo Boże i skuteczne, zdolne rozsądzić za-
miary i myśli serca…

Święty Hieronim mawiał, że nieznajomość Pi-
sma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Dobre znajomości są dziś bardzo cenne. Może
warto się zastanowić czy tej relacji – kontaktu
z Bogiem, Odkupicielem i Królem Wszechświa-
ta – zbytnio nie zaniedbałem? Głupio by było,
gdyby się kiedyś okazało, że On przez całe mo-
je życie czekał pod moimi drzwiami (lub na
półce z książkami), ale ja wiecznie byłem zbyt
zajęty, by się z Nim spotykać.

To była sobota, nieco zimna i deszczowa,
a  przy tym dzień ojca. Właśnie w tym dniu, po
raz drugi, wyruszyliśmy z narodową piel-
grzymką mężczyzn na Jasną Górę. Tam wysłu-
chaliśmy konferencji i przeżyliśmy wspólną
eucharystię. Tak można zrelacjonować to wy-
darzenie w telegraficznym skrócie.

Męskie spotkanie, w którym uczestniczy kilka
tysięcy ludzi. I dużo i mało. Z pewnością zmie-
ściłoby się więcej. Ale wystarczająco dużo by
utwierdzić się w przekonaniu, że świeccy męż-
czyźni są jednak obecni w Kościele, i że męż-
czyznom zależy na duchowym wzroście swoim
i swoich rodzin. I to dotyczy mężczyzn w sze-
rokim przedziale wiekowym: zarówno tych 20-
30 latków, jak i 50+.

Korzystając z okazji chciałbym poniżej przywo-
łać kilka mysli, które dr Jacek Pulikowski zde-
cydował się powtórzyć nam mężczyznom drugi
raz z  rzędu.

Rzeczywistość zmieniają czyny, a nie chęci. Nie
wystarczy mieć dobre postanowienie.
Szczęście nie zależy od losu, od przypadku, ale
jest owocem ciężkiej pracy wspartej łaskami sa-
kramentalnymi. Jeśli widzisz dwa rozwiązania ja-
kiegoś problemu to wybieraj to trudniejsze - na
pewno okaże się lepsze. Tymczasem świat nas
kusi łatwizną.

Aby dążyć do szczęścia należy używać rozumu
i  woli. Szczęście człowiekowi daje bycie sobą.
Celem małżeństwa jest komunia osób.

Rola mężczyzn wg Familiaris Consortio (encykli-
ki Jana Pawła II) przejawia się w:

1 . odpowiedzialności za życie poczęte

2. udziale w wychowaniu dzieci

3. pracy zawodowej służącej rodzinie

4. przykładzie dojrzałej postawy chrześcijańskiej .
Trudna, ale konieczna dla mężczyzn jest decyzja
podporządkowania życia rodzinie. Trudy życia
należy traktować jako siłownię w życiu we-
wnętrznym. Na siłownię nie chodzi się po to,
żeby było łatwo.

Najważniejsze co katolik może dać światu, to
osobista świętość.

Nie byłeś na oblężeniu? Możesz odsłuchać
nagrań wygłoszonych konferencji na stronie

www.oblezenie.mezczyzni.net



Męski weekend - zaproszenie

Raz do roku nasze środowisko przeżywa tzw.
męski weekend. To czas trochę jakby rekre-
acji, trochę jakby rekolekcji, trochę integracji.
Weekend jest otwarty dla wszystkich mężczyzn
– nie tylko tych, którzy uczestniczą w spotka-
nia męskiej grupy lub w  comiesięcznych eu-
charystiach. Ojcowie mogą zabrać ze sobą
nastoletnich synów, którzy w swoich grupach
wiekowych będą mieć odpowiednie dla siebie
zajęcia.

Od kilku lat weekend planujemy na wrzesień
ww   oośśrrooddkkuu HH22OO ww KKiicczzyyccaacchh. W tym roku
weekend zapowiada się bardzo ciekawie. Ter-
min to 2211 ——2233 wwrrzzeeśśnniiaa. Konferencje będzie
głosił dla nas GGaarryy SStteepphheennss – ex-bokser i tre-
ner boksu z  Liverpoolu, jednocześnie magister
teologii i   lider tamtejszej katolickiej wspólnoty
charyzmatycznej. Kto wie czy nie przyleci do
nas z jeszcze jednym ciekawym gościem. Te-
matyka wciąż jeszcze się klaruje, ale na pewno
każdy usłyszy i doświadczy czegoś wartościo-
wego dla siebie.

Tradycyjnie w sobotni wieczór będzie Eucha-
rystia i posługa modlitwą wstawienniczą oraz
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
To ten czas, w  którym wielu z nas już doświad-
czyło łaski Bożej oraz uzdrowienia, zarówno
duchowego jak i  fizycznego.

Czas integracji, czy to przez aktywności fizycz-
ne, czy to przy rozmowach, popijając dobrą ka-
wę, to świetna okazja do budowania męskich
relacji, o które tak trudno w  dzisiejszej zabie-
ganej i zwirtualizowanej rzeczywistości.

Ośrodek w Kiczycach nie jest z gumy i nie mo-
że pomieścić więcej niż 1 50 osób. Dlatego
warto zapisać się z wyprzedzeniem. Zapisy już
wkrótce ruszą na stronach:
www.kahal.pl/mezczyzni-swietego-jozefa/
oraz na www.msjsilesia.pl/
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Wkrótce przed nami

Zmiany – w nowym roku formacyjnym przeno-
simy się do rybnickiej Bazyliki św. Antoniego.
Pewnie nie do wszystkich jeszcze dotarło, że
ksiądz Marek dostał dekret i zmienia parafię,
za którą będzie odpowiedzialny. My jesteśmy
przywiązani nie do miejsca, a do człowieka,
więc przenosimy się razem z nim. W sobotę 28
lipca o 1 8:00 ceremonia oficjalnego objęcia
proboszczowania w Bazylice. Czy terminy spo-
tkań będą zachowane? Najprawdopodobniej
będzie zmiana terminu wspólnotowej Euchary-
stii na ppiieerrwwsszzee ppoonniieeddzziiaałłkkii mmiieessiiąąccaa, ale
o  tym dowiemy się niebawem od ks. Marka.

Męskie oblężenie Rzymu – na początku listo-
pada Stowarzyszenie MSJ zaprasza na między-
narodowe męskie rekolekcje w Wiecznym
Mieście, które poprowadzi kaznodzieja domu
papieskiego, o. Raniero Cantalamessa. Zarów-
no koszt jak i czas może być przeszkodą do
uczestnictwa dla wielu z nas, dlatego bardzo
liczymy na to, że w internecie znajdą się udo-
stępnione nagrania z tego wydarzenia i będzie
możliwe duchowe pielgrzymowanie. Szczegóły
na http://rome201 8.info/pl/meskie-oblezenie-
wiecznego-miasta-rzymu/

Mężczyźni Świętego Józefa w Kaliszu –
8  września 201 8. W ramach pielgrzymki MSJ
m.in. warsztaty „Wygraj z czasem” czyli jak za-
rządzać czasem by realizować życiowe cele (od
9:00 do 1 3:00). Zachęcamy do udziału. Więcej
informacji na http://mezczyzni.net/main/ho-
me/201 8-01 -1 0-23-55-08/785-mj-w-kaliszu
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Niniejszy zwiastun pisma SSPPRRZZYYMM II EERRZZEENN II EECC został przygotowany przez Roberta Piątka we współpracy
z Dawidem Drapaczem w lipcu 2018 roku. Uwagi , komentarze i propozycje można przesyłać na

msj_turza@googlegroups.com

Jeżel i chcesz się zaangażować do pracy w redakcj i to pisz na adres ekorob@gmai l .com




