BIULETYN INFORMACYJNY – ZIMA 2018
Kochani Medytujący,
z Bożą pomocą rozpoczęliśmy kolejny Rok Pański 2018. Raz
jeszcze pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy trwają z
nami już kolejny rok w naszym medytacyjnym pielgrzymowaniu,
zarówno
uczestniczącym
regularnie
w
spotkaniach
medytacyjnych, jak i tym, którzy towarzyszą nam duchowo i za
pośrednictwem Internetu. Informuję również, że naszą stronę w
roku ubiegłym odwiedziło 27089 osób. Polecamy nasze
medytacyjne dzieło Waszej modlitwie, jak również naszych
Wspaniałych Gospodarzy - wspólnotę Sióstr i Braci z
Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, u których kolejny rok
znajdujemy życzliwą przystań i akceptację, aby to dzieło mogło
przynosić błogosławione owoce na Bożą chwałę i dla pożytku
tych, którzy tam przychodzą.
1. Zbliża się druga sobota miesiąca. Jak zwykle zatem
zapraszamy na sobotnią, pierwszą w nowym roku, wydłużoną
sesję medytacyjną 13 stycznia 2018 r. Rozpoczynamy o godz.
9.30. W programie medytacja, metanie, konferencja i Eucharystia
o godz. 12.30.
2. Informujemy też wszystkich sympatyków kościoła Matki Bożej
Jerozolimskiej, że w nadchodzącym tygodniu: od 15 do 20
stycznia kościół będzie zamknięty ze względu na rekolekcje, na
które udają się Siostry i Bracia ze Wspólnot. W związku z tym nie
będzie też spotkania medytacyjnego w środę 17 stycznia 2018 r.
3. Ponawiamy nasz gorący apel w kwestii wsparcia da rodzin
chrześcijan z Aleppo. Pragnieniem naszym jest uzbieranie
(jednorazowo) sumy ok. 3500 zł ( to kwota, która wystarcza na pół
roku utrzymania rodziny!). Na dobry początek mamy już 1220 zł i

prosimy i jeszcze. Przyjęliśmy zasadę, że do końca lutego
zbieramy pieniądze osobiście we środy (Małgosia) lub po
mailowym kontakcie (mjuchnikowska@op.pl ) na Jej numer konta.
4. Ponownie gorąco zachęcamy do włączenia się w adorację
Najświętszego Sakramentu w „Jeruzalem”. Adoracja jest
codziennie, może warto jedną godzinę w miesiącu poświęcić na
osobiste trwanie przed Panem Jezusem. Bez wątpienia wiąże się
to z pewnym wyrzeczeniem, ale owoce dla ducha są
nieprzecenione i w końcu to zaproszenie do trwania przed
Jezusem Eucharystycznym. Nie chcemy, abyście czuli się do tego
przymuszeni, ale by był to gest naszej miłości do Jezusa i
włączenia się w budowanie wspólnoty przy Łazienkowskiej.
Szczególna prośba ze strony Sióstr i Braci dotyczy 24 godzinnej
adoracji w każdy pierwszy piątek miesiąca. Marzeniem Siostry
Edyty – koordynującej adorację jest to, aby lista osób adorujących
Pana Jezusa zapełniła się bez szczególnej zachęty a nawet, aby
każdy wybrał sobie jedną stałą godzinę. Może uda nam się spełnić
to marzenie Siostry i zapewne Pana Jezusa? W tym celu trzeba
się do Niej mailowo zgłosić (siostry.warszawa@wspolnotyjerozolimskie.pl ) Siostra Edyta zaś każdorazowo wyśle
zaproszenie, przypomnienie lub niezbędne informacje.
5. Informujemy, że planujemy w tym roku dwa wyjazdy
medytacyjne 2-6 maja do Klasztoru Benedyktynów na Słowacji
(Sampor) oraz 5-7 października w Lubiniu. Terminy rezerwujcie!
Zapisy będą na 2-3 miesiące przed wyjazdami!
DODATEK – ZAPROSZENIE NA EKUMENICZNĄ WĘDRÓWKĘ:
Zbliża się czas ekumenicznych i międzyreligijnych spotkań. Dla
chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w tym szczególnym
rodzaju modlitwy o jedność Kościoła zamieszczamy terminy
poszczególnych nabożeństw.
17 stycznia 2018 (środa) – dzień judaizmu. Archikatedra
Warszawska (o 17.00)
18 stycznia 2018 (czwartek) godz. 18.00 – kościół ewangelickoreformowany, Al. Solidarności 74
19 stycznia 2018 (piątek) godz. 18.00 – kościół ewangelickometodystyczny, ul. Mokotowska 12

20 stycznia 2018 (sobota) godz. 18.00 – kościół polskokatolicki, ul.
Szwoleżerów 4
21 stycznia 2018 (niedziela) godz. 19.00 – kościół ewangelickoaugsburski, pl. Małachowskiego 1
22 stycznia 2018 (poniedziałek) godz. 18.00 – kościół chrześcijan
baptystów, Radość, ul. Szczytnowska 35/39
23 stycznia 2018 (wtorek) godz. 18.00 – kościół prawosławny, Al.
Solidarności 52
24 stycznia 2018 (środa) godz. 18.00 – kościół starokatolicki
mariawitów, ul. Wolska 186
25 stycznia 2018 (czwartek) 17.30 – kościół rzymskokatolicki Św.
Marcina, ul. Piwna 9/11
26 stycznia 2018 (piątek) – dzień islamu, Akademik Praski, ul
Floriańska 3 a
27 stycznia 2018 (sobota) godz. 19.00 –Stowarzyszenie Pokoju i
Pojednania „Effatha”, kościół rzymskokatolicki Św. Orione, ul.
Lindleya 12
28 stycznia 2018 (niedziela) godz. 18.00
rzymskokatolicka Św. Floriana, ul. Floriańska 3

–

katedra

Z modlitwą i Chrystusowym pozdrowieniem:
Ks. Marek Danielewski wraz ze wspólnotą medytujących przy
Jeruzalem

