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Bogu Jedynemu

Ojcu. Za to, że stworzył mnie mężczyzną.

Jezusowi. Za to, że uczy mnie męskości.

Duchowi. Za to, że każdego dnia ją wzmacnia i uświęca. 
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Tych kilkadziesiąt  stron nie jest kolejnym pod-
ręcznikiem pouczającym o tym, co znaczy być 
mężczyzną .  Jest na ten temat wiele wartościo-
wych książek, z których i ja w ciągu swojego ży-
cia korzysta łem. To,  co trzymasz,  Drogi Czytelni-
ku,  w swoich d łoniach,  jest  świadectwem mojego 
doświadczenia,  którym dzieli łem się  z innymi, 
pisząc krótkie komentarze do Litanii  do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa,  którą  odkry łem 
jako skarbnicę  inspiracji  dla mężczyzny.

Jezus jest mężczyzną ,  ja też  nim jestem. Od Nie-
go chcę  się  uczyć ,  co znaczy „być  mężczyzną” 
i  jak dobrze przeżyć  swoją  męskość .  Pope łniam 
w swej wędrówce wiele b łędów, uczę  się  na nich, 
ale też  s łucham i obserwuję  innych mężczyzn. 
Jednym z nich jest Jezus.

Często w kościele powtarzamy zwrot :  „Jezu 
cichy i pokornego serca,  uczyń  serca nasze we-
d ług serca Twego!” .  Zazwyczaj  kojarzy ł  mi się 
on z czymś  bardzo dewocyjnym (w negatywnym 
tego s łowa znaczeniu).  Wreszcie dotar ło do mnie, 
że skoro On by ł  mężczyzną  w pe łni,  to i Serce 
mia ł  bardzo męskie.  I dlatego litania do Jego 
Serca jest niesamowicie męską  modlitwą  o to, 
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by moje serce by ło takie jak Jego.  A jakie ono 
jest? I tu przychodzi z pomocą  l itania.

W tej  książce proponuję  wspólną  wędrówkę 
przez coś ,  co mnie samemu wydawało się  relik-
tem przesz łości ,  dobrym dla ludzi starszych 
ode mnie,  a sta ło się  nową  inspiracją .  A może 
stanie się  nią  i dla Ciebie? 

Po prawie czterdziestu latach życia dochodzę 
do przekonania, że męskość  jest czymś ,  co jest 
i co się  staje.  Jest ona nie tylko fascynującą 
przygodą ,  ale i trudnym zadaniem. Wielu z nas 
gubi się  w tej wędrówce, upadamy, ale właśnie te 
momenty są  ważne w odkrywaniu prawdy o sobie. 

Zapraszam do wspólnej  wędrówki przede wszyst-
kim mężczyzn,  dlatego że do nich pisa łem i sta-
ra łem się  przekazać  przede wszystkim nasze – 
męskie – myś lenie.  Zapraszam zarówno silnych, 
jak i s łabych,  „po łamanych” i pewnych swojej 
męskości ,  a także tych,  którzy ź le się  czują 
ze swoją  męskością  albo sobie z nią  nie radzą . 

Zapraszam również  kobiety,  które tęsknią  za 
miłością  kogoś ,  komu męskość  nadał  sam Ojciec, 
które tęsknią  za uzdrowionym męskim sercem. 
Niech te rozważania i modlitwy inspirują  Was, 
Drogie Panie,  do wspierania bliskich Wam mężów, 
synów, braci w wypełnianiu ich osobistej misji .

Zapraszam każdego z Was 
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Serce Jezusa, 
Syna Ojca 
Przedwiecznego

1
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Jezus jest Synem Ojca.  Ty jesteś  Jego synem.

W Liście do Galatów jest taki tekst :   „A zatem nie 
jesteś  już  niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli  zaś 
synem, to i dziedzicem z woli  Bożej”  (Ga 4,  7) . 
Jesteś  Jego synem, nie poddanym, nie niewolni-
kiem kogokolwiek i czegokolwiek.  Bóg uwalnia 
Cię  nie ze względu na Twoje niesamowite zdol-
ności ,  zas ługi czy wiarę .  Dwa wersy wcześniej 
Pawe ł  mówi,  że to mocą  Jezusa podnosi Cię  do 
tak wielkiej  godności. 

Ojciec staje przed Tobą  i bez względu na to, 
w jakiej  sytuacji  życiowej obecnie się  znajdu-
jesz,  bez względu na Twoje grzechy i s łabości , 
mówi do Ciebie:  NIE JESTEŚ  JUŻ  NIEWOLNIKIEM. 
Jednak,  żeby nie by ło to tylko s łodkie szeptanie, 
chciej  najpierw przypomnieć  sobie konkretną 
sprawę ,  która czyni cię  niewolnikiem. Przyznaj 
się  do czegoś ,  co sprawia,  że czujesz się  związa-
ny.  I patrząc na to,  us łysz,  może wbrew nadziei 
i swojej  wierze,  że już  TERAZ nie jesteś  niewol-
nikiem. Ta sprawa,  rzecz,  nie ma już  w ładzy pa-
nowania nad Tobą ,  nie ma już  takiej  w ładzy, 
by móc odbierać  Ci  wolność . 

Bóg idzie  dalej  i mówi Ci  więcej  – nie  tylko to , 
że nie  jesteś  niewolnikiem,  ale  to ,  że JESTEŚ 
SYNEM. JEGO SYNEM. Otwórz swoje ucho w łaś-
nie  teraz i pomimo wszystko us łysz w łaśnie 
to :  JESTEŚ  MOIM SYNEM, JESTEM Z CIEBIE 
DUMNY.
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Wiem, jakie to trudne pozwolić  swoim uszom 
i sercu usłyszeć  to zdanie. W naszej codzienności 
jesteśmy naznaczeni obrazem nie najlepszych re-
lacji między ojcem a synem. Jest w nas niewiara 
i podejrzliwość  skierowana ku Bogu. 

Mimo to wsłuchaj się  w swoje pragnienia i zobacz, 
że w Twoim męskim sercu tkwi głęboko ukryte 
pragnienie bycia Jego synem. 

Bóg mówi to dziś  Tobie.

Panie Jezu,  proszę  Cię ,  pomóż  mi 
dziś  mocno doświadczyć  tego, 
że jestem synem Ojca.  Daj  mi dziś 
us łyszeć ,  że moje męskie serce 
jest sercem Jego syna.  Zapraszam 
Cię  do swojego życia i proszę ,  byś 
uczy ł  mnie,  co znaczy,  że moje 
serce jest sercem syna Bożego. 

Jezu cichy i pokornego serca, 
uczyń  serca nasze wed ług Serca 
Twego!
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Serce Jezusa, 
w łonie 

Matki Dziewicy 
przez Ducha Świętego 

utworzone
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