
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY – WIELKI POST 2018 

1. Kochani Medytujący, rozpoczęliśmy kolejny okres Wielkiego Postu. Czas Wielkiego Postu jest 

czasem dany nam po to, abyśmy w postawie głębokiego nawrócenia odnowili czy odkryli na nowo 

wartości, na których pragniemy opierać nasze życie w tym celu, aby ono stawało się pełniejsze i 

dojrzalsze, aby stało się jeszcze lepszym wyrazem naśladowania Chrystusa. Jednym z narzędzi 

jakie mamy do tego wykorzystywać jest modlitwa a zwłaszcza medytacja, która uczy nas w 

pierwszej kolejności wsłuchiwać się w słowo Boże. Jest ona modlitwą, która uczy nas także, jak 

jeszcze owocniej wyciszyć nasze serce, by bardziej poddać je woli Bożej. Życzymy zatem Wam i 

sobie błogosławionych owoców Wielkiego Postu a zwłaszcza błogosławionych owoców modlitwy. 

 

2. Pragniemy poinformować, że dobiegła końca zbiórka ofiar dla rodziny w Aleppo, której się 

podjęliśmy. Miło nam także donieść, że uzbieraliśmy całą potrzebną kwotę konieczną do 

utrzymania takiej rodziny przez 6 miesięcy. Kwota ta wyniosła 3060 zł, rodzina będzie 

otrzymywać miesięcznie równowartość 510 zł z Caritas, który tę pomoc pilotuje. Dziękujemy 

wszystkim, którzy wzięli udział w tej kweście składając dar serca na ten szczytny cel i wspierając 

go modlitwą. JESTEŚCIE WSPANIALI! Aby rodzina, która otrzyma wsparcie nie była anonimowa, 

poniżej podajemy kilka informacji na jej temat przysłane nam przez Caritas:                                                                                      

 



3. Informujemy, że nasza marcowa – sobotnia sesja medytacyjna będzie włączona w 24-godzinną 

adorację Najświętszego Sakramentu organizowaną przez Wspólnoty Jerozolimskie, na prośbę 

Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza w intencji Ojca Świętego Franciszka z 

okazji piątej rocznicy Jego pontyfikatu. Oczywiście jesteśmy zaproszeni do włączenia, w to 

czuwanie. Adoracja trwać będzie z piątku na sobotę 9/10 marca ( rozpoczęcie w piątek po Mszy 

świętej o 19.30, zakończeni w sobotę nieszporami o 18.30). Na konkretne godziny czuwania 

przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie zapisać się można zapisy u siostry Anne Catherine. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlnsavNt3RQ1PWgPgpEsBMCx6CR09FMCPtvcB7

xL4z8/edit#gid=0  

Jest to także dzień (piątek), w którym do północy bracia będą posługiwać w konfesjonale. 

 

4.  Jak zwykle zachęcamy tez do wzięcia udziału w adoracji pierwszo-piątkowej z 2 na 3 marca 

(podobnie rozpoczęcie adoracji w piątek po Mszy świętej o 19.30, zakończeni w sobotę 

nieszporami o 18.30). Na tę adorację można zapisać się jak zwykle u siostry Edyty: w tym celu 

trzeba się do Niej mailowo zgłosić (siostry.warszawa@wspolnoty-jerozolimskie.pl ) 

 

5. 24 marca (sobota) będzie w Kościele Wspólnot Jerozolimskich akcja „Sprzątanie kościoła”. Do 

tego pospolitego ruszenia w celu przygotowania świątyni na święta wielkanocne są zaproszeni 

przedstawiciele wszystkich wspólnot obecnych przy Jeruzalem! Dobrze byłoby gdyby od nas 

znalazło się kilku/kilkunastu chętnych (10 - 15 osób?). Prac nie zabraknie i w kościele, i w 

podziemiach, i w ogrodzie ;))). Ręce do pracy potrzebne bardzo. Monika Żurek z naszej wspólnoty 

będzie prowadzić zapisy chętnych: monikazurek@poczta.fm Dzięki za dobra wolę i chęć wsparcia 

tych prac! 

 

6. Wszystkich sympatyków i przyjaciół pustelni w Poletyłach zapraszamy do rozpoczynających się 

tam po sezonie zimowym prac. Najbliższa okazja do tego, aby móc wesprzeć Siostry i Braci ze 

Wspólnot przy pracach w pustelni będzie: 5-8 marca oraz 20-22 marca. Siostry i Bracia wyrażają 

ogromną wdzięczność za każdą godzinę Waszej pracy, bez której to wielkie dzieło nie mogłoby 

powstać. Dziś mamy już gotową kaplicę, wieżę z mieszkaniem ks. Roberta – opiekuna pustelni, 

kotłownię oraz zamknięty budynek bramy. Powstała też pierwsza z małych jednoosobowych 

pustelni. Wymaga ona jednak jeszcze dużego nakładu pracy, do której Pan nas dzisiaj powołuje. 

Kolejnym zadaniem jest dalsze oczyszczanie lasu. Prace takie jak wycinka oraz wywiezienie 

połamanych gałęzi nie zostaną wykonane bez pomocy wielu chętnych rąk. 

Dlatego po raz kolejny Siostry i Bracia ze Wspólnot Jerozolimskich zwracają się z apelem o 

pomoc w realizacji tych zadań. Zapraszamy do pracy na wyłączną chwałę Pana! Każdy, kto w 

powyższych terminach mógłby się włączyć w prace przy pustelni proszony jest o kontakt z Asią po 

nr. Telefonu: 500 031 328 lub mailowo joanna.strus@poczta.fm 

 

 

7. Informujemy też, że 18 marca, tj. w niedzielę o 11.00 będzie odprawiona Msza św. przed 

świętem św. Józefa – z udziałem zaproszonych bezdomnych do Jeruzalem. Mszy św. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlnsavNt3RQ1PWgPgpEsBMCx6CR09FMCPtvcB7xL4z8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qlnsavNt3RQ1PWgPgpEsBMCx6CR09FMCPtvcB7xL4z8/edit#gid=0
mailto:monikazurek@poczta.fm


Przewodniczył będzie ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC; po mszy agapa pod kolumnadą. Czujcie 

się również zaproszeni do wspólnej modlitwy i dzielenia się miłością!!! 

 

8. Informujemy też, że w długi weekend majowy (2 - 6 maja). nasza Wspólnota wybiera się do 

zaprzyjaźnionego klasztoru na Słowacji w Samporze w celu pomedytowania. Po konkretne 

informacje należy się zgłosić do Moniki Figiel: monika.figiel@gmail.com 

 

9. I jeszcze koncert pasyjny naszych medytujących artystów!!! 5 marca 2018 (poniedziałek) o 

19.00 - Warszawa - Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66 - "Golgota 

Jasnogórska" - Ernest Bryll, Joanna Lewandowska, Marcin Styczeń, wstęp wolny!!! 

Modlitwa i poezja – „Golgota Jasnogórska” to poemat Ernesta Brylla zainspirowany obrazami 

Drogi Krzyżowej z Częstochowy autorstwa Jerzego Dudy-Gracza. Wiersze w wykonaniu zarówno 

samego poety, jak i śpiewane przy akompaniamencie gitary przez Joannę Lewandowską i 

Marcina Stycznia, doskonale oddają surowy klimat zadumy nad cierpieniem Jezusa i nad 

trudnymi wyborami człowieka. Jednak ten utwór prowadzi nas także do zmartwychwstania i 

wniebowstąpienia Chrystusa, dzięki czemu w pasyjnych obrazach dostrzegamy drogę nadziei. 

Płyta z nagraniem „Golgoty” otrzymała nagrodę FENIKS w kategorii muzyki chrześcijańskiej. 

Wybierzcie się koniecznie! 

 

10. Każda środowa medytacja gromadzi ku naszej radości nowe osoby. Bardzo cieszymy się każdym, 

kto włącza się w praktykę medytacji i znajduje na tej drodze swoją ścieżkę duchowego rozwoju. 

Zawierzamy te wszystkie osoby w naszej modlitwie. Informujemy też, że osoby, które chciałyby 

otrzymywać aktualne informacje na temat działalności naszej Wspólnoty proszone są o zapisanie 

się do listy mailingowej (na newsletter) w okienku na prawym marginesie naszej strony: 

www.medytacja.waw.pl Dziękujemy też tym, którzy przed z dobre świadectwo wydawane o naszej 

Wspólnocie sprawiają, że informacje o niej docierają do innych, poszukujących takiej formy 

modlitwy. 

 

Życzymy Wam wszystkim pięknych duchowych owoców Wielkiego Postu! 

 

Z modlitwą i Chrystusowym pozdrowieniem: 

Ks. Marek Danielewski wraz ze wspólnotą medytujących przy Jeruzalem 
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