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W każdą 2. niedzielę miesiąca o godz. 19.30 zapraszam na spotkania dla mężczyzn,
natomiast w każdą środę o 19.30 na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w
kaplicy.

  

Dlaczego tak trudno jest nam mężczyznom przyznać się do wiary? Dlaczego, to nie jest żadna
tajemnica - Kościół staje się coraz bardziej kobiecy? Kto nam powiedział, daliśmy sobie to
wmówić, że to co pobożne, modlitwa, sakramenty, chodzenie do kościoła to domena kobiet.
Dlaczego jest nas tak mało? Żydzi, Muzułmanie, buddyści - tam decydującą siłą są mężczyźni.
Ktoś powie, że to kwestia kultury. Racja, to duży wpływ.

  

A może właśnie to w naszej kulturze coś się przestawiło?

  

Gdzie jest ta pozycja mężczyzny, ojca w naszej zachodniej kulturze? Tego, który broni, walczy
o swoją żonę, dzieci? Mimo trudnych czasów wojny, czasów odradzania się państwa, kiedy
czasy do życia były ciężkie – wydaje mi się, że dużo łatwiej było być mężczyzną, było z kim i o
co walczyć. Dzisiaj jest to trudniejsze. Mężczyzna jako wojownik potrzebuje znać wroga,
nazwać go po imieniu. Musi znać cel, do którego dąży. Boję się, że dzisiaj wielu mężczyzn to
utraciło, i pomimo tego, że pracuje, stara się zapewnić wiele dla swojej rodziny, traci cel główny
swojego życia. I można się zgubić, bo można stracić zasięg i wszystko na nic – jak sprawny,
dobrej jakości GPS, bez zasięgu.

  

Panowie, czym jest dla nas ten zasięg, czym dla nas jest cel. Jest to pełnienie woli Ojca! Tego,
który prowadzi! Tego, który nas strzeże, umacnia, dodaje mądrości, który nazywa nas swoimi
synami!

  

Jezus dzisiaj w ewangelii wskazuje właśnie na Niego. „Idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode
Mnie”. To jakaś tajemnica Trójcy Świętej, Ojciec, Syn i Duch Święty są na równi. Ale Jezus w
naszym imieniu staje się Synem, żeby wskazać na Ojca, który ma plan. A naszym zadaniem
jest go wykonać. Matka uczy dziecko miłości i czułości, jako delikatna istota uczy delikatności.
Ojciec natomiast nadaje charakteru! Nikt nie może tego dać tylko On!
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Jeżeli Bóg jest moim Ojcem to charakter jaki mi daje jest wieczny! Tylko przy Nim mogę odkryć
moją siłę, On pokazuje mi, z czym mam walczyć, o co i dla kogo!

  

Mógłbym w tym miejscu skończyć, ale byłbym nieuczciwy. Tak to już jest, Jezus tak to
zaplanował, taki był plan Ojca, że Jezus nie był w tym sam. Jako mężczyzna potrzebował
innych mężczyzn, oni potrzebowali siebie nawzajem. Dzisiejsze pierwsze czytanie: Paweł i
Barnaba; Juda i Sylas. Dla wiary, mężczyzna potrzebuje wspólnoty, partnerstwa, kompani braci,
musi zobaczyć, jak słuchać Ojca, jak żyć wiarą, nie można być w tym sam.

  

Dlatego zapraszam na spotkanie tylko mężczyzn, którzy chcą na nowo odkryć, że Bóg
jest naszym Ojcem. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na godz. 19.30. Wiek bez
ograniczeń. Obiecuję, że nie będziemy trzymać się za ręce, patrzeć sobie głęboko w oczy
i śpiewać. Spotkajmy się obok kościoła, zaczniemy od strzelania z wiatrówki. To będzie
czas spotkania formacyjnego.

  

Natomiast w każdą środę od godz. 19.30 zapraszam do kaplicy na godzinne spotkanie z
Najświętszym Sakramentem, będzie to czas słuchania Boga!
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