
 

BIULETYN INFORMACYJNY – JESIEŃ 2016 

 
Kochani Medytujący, 
 

1. Z Bożą pomocą rozpoczęliśmy jedenasty rok istnienia naszej wspólnoty 
medytacyjnej. Jubileusz dziesięciolecia za nami, został uczczony sesją 
medytacyjną, Mszą świętą w intencji naszej Grupy, uroczystą agapą i 
koncertem jubileuszowym w wykonaniu Marcina Stycznia. Ci, którzy 
uczestniczyli w tych obchodach wiedzą, że było pięknie. Ci, których nie było 
niech żałują, co nie oznacza oczywiście, że nie byliście i nie pozostajecie w 
naszych sercach.  
Raz jeszcze pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się 
do uświetnienia naszego jubileuszu. Dziękujemy także za każda ofiarę 
złożoną przy okazji tego spotkania i za każde modlitewne westchnienie 
przed Bogiem i prosimy pamiętajcie dalej o nas w modlitwie, aby to dzieło, 
które znalazło swoje miejsce na Łazienkowskiej, przy wspólnocie Sióstr i 
Braci ze Wspólnot Jerozolimskich mogło trwać i przynosić błogosławione 
owoce. 
 

2. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, który 
przypada we środę. Z tej racji informujemy, że spotkania medytacyjnego we 
środę 2 listopada nie będzie. Pamiętajmy w tym dniu o wszystkich, którzy 
poprzedzili nas w pielgrzymce wiary i nawiedzając cmentarze wspomnijmy 
także tych, którzy odeszli już do wieczności a którzy to przed nami 
przecierali ścieżki medytacji chrześcijańskiej. 
 

3. W drugą sobotę listopada (12.XI.2016) zapraszamy jak zwykle na kolejną 
sesję medytacyjną. Rozpoczynamy o godz. 8.00 wspólną modlitwą 
brewiarzową wraz Siostrami i Braćmi ze Wspólnot Jerozolimskich, po czym 
przenosimy się do dolnego kościoła na medytację. O godz. 10.30 będzie 
konferencja zaś o 12.30 – Eucharystia, po której zapraszamy na skromną 
agapę. 
 
Informujemy także, że tego samego dnia w Muzeum Azji i Pacyfiku na ul. 
Solec 24 będzie spotkanie o dialogu międzyreligijnym w Lubiniu, którego 
uczestnikami będą o. Maksymilian Nawara OSB i Dariusz Hybel. 
 

4. Tereska Gręziak (organistka i dyrygentka z Jeruzalem) pisze do nas o 
próbach, które musi odbyć we środy wieczorem przed koncertem 10 
grudnia. Z tej racji w dwie środy przyjdzie nam przenieść się na spotkanie 



medytacyjne do dolnego kościoła. Chodzi dokładnie o terminy: 16 listopada 
i 7 grudnia. Dzięki za zrozumienie! 
 

5. Informujemy także wstępnie, że sesja medytacyjna w grudniu (10.XII.2016) 
jest jednocześnie dniem, w którym odbędą się kolejne warsztaty 
organizowanych przez Grupę Wsparcia Duchowo-Psychologicznego 
P+SYCHAR działającą przy Kościele Wspólnot Jerozolimskich i 
współpracują z Fundacją Jeruzalem Urbs beata. Sesja ta będzie jak 
poprzednie odwoływała się do tekstów Ewargiusza z Pontu i tym razem 
będzie dotyczyła zagadnienia nieczystości. Na spotkanie składają się: 
modlitwa, konferencje, warsztaty, oraz odwołanie się do Pisma Świętego i 
tekstów Ojców pustyni i Ojców Kościoła. Celem spotkania jest pogłębienie 
naszego zrozumienia duszy i ducha w świetle Ewangelii i nauczania Ojców 
Kościoła. Warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowych w dolnym 
kościele przy ul. Łazienkowskiej. 
 

6. WCCM prosi o przekazanie informacji o organizowanej w dniach 9 – 11 
grudnia 2016 w Dzięgielowie k. Cieszyna Szkole Medytacji.  
 
Podtytuł szkoły brzmi „Jak dzielić się darem?” i nad odpowiedzią na to 
pytanie będziemy pracowali w czasie tego weekendu podczas wykładów i 
warsztatów. Najważniejszym celem spotkania będzie doświadczenie 
wspólnej medytacji w grupie, która odbywać się będzie kilka razy dziennie. 
Prezentowane wykłady posłużą pogłębieniu wiedzy na temat medytacji jako 
formy modlitwy ciszy, tak jak jej nauczał o. John Main OSB. Szkoła jest 
również okazją dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swą wiedzę i 
praktykę medytacji chrześcijańskiej lub przygotować się do prowadzenia 
grupy medytacyjnej. Bliższe informacje na stronie www.wccm.pl, lub u 
współprowadzącej szkołę medytacji Malwiny Okrzesik tel.: 502 127 588, po 
godz. 17.00 
 

7. Na ostatniej wyjazdowej sesji medytacyjnej w Lubiniu zrodził się pomysł na 
wyjazd w marcu 2017 roku na sesję medytacyjną na Słowację do klasztoru 
Benedyktynów w Samporze. Otrzymaliśmy informację od tamtejszych 
benedyktynów, że mają do dyspozycji dla nas 20 miejsc. Zgłosiło się już 
trzynaścioro chętnych na ten wyjazd. Towarzyszył nam będzie o 
Maksymilian Nawara OSB.  
W związku z tym przesyłamy informację o możliwości dołączenia do grupy. 
Szczegółowe informacje będą przesyłane w późniejszym okresie, gdyż 
organizacja tego wyjazdu (m. in. transport) wymaga trochę więcej pracy niż 
zwykły wyjazd do Lubinia. 
Termin wyjazdu to 16 – 19 marca 2016 roku (od czwartku do niedzieli). 
Koszt od osoby za 3 dni pobytu to 50 euro + koszty dojazdu i 
ubezpieczenia. 

 

Z modlitwą 

Ks. Marek Danielewski wraz ze wspólnotą medytujących przy Jeruzalem 

http://www.wccm.pl/

