BIULETYN INFORMACYJNY – KWIECIEŃ 2018
Kochani Medytujący,
czas biegnie nieubłaganie, niedawno dane nam było przeżywać piękną liturgię
Triduum Paschalnego. Trwamy w radości zmartwychwstania Pańskiego, której
mamy być świadkami. Stąd też większość informacji w tym biuletynie będzie także
radosna.
1. Zacznę od serdecznych podziękowań składanych na ręce tych wszystkich, którzy
włączyli się w prace porządkowe w naszym wspólnym Domu, jakim jest kościół
Wspólnot Jerozolimskich przy ul. Łazienkowskiej. Porządkowanie kościoła (górnego
i dolnego) miało miejsce 24 marca. Dzięki zaangażowaniu 50 osób (w tym 10 z
naszej wspólnoty medytacyjnej) kościół mógł błyszczeć na święta. Raz jeszcze
serdeczne dzięki za trud i włożone w te prace serce!
2. Kolejną radosną informacją jest rocznica poświęcenia pustelni w Poletyłach.
Uroczystość miała miejsce 8 kwietnia. Uczestnicy zaświadczają, że było pięknie, co
można również zobaczyć na zdjęciach zamieszczonych na stronie
Jeruzalem: http://wspolnoty-jerozolimskie.pl/8-kwietnia-rocznica-konsekracjipustelni-zwiastowania-w-poletylach-zaproszenie/ Również tym, którzy włączyli się w
przeżywanie tej uroczystości czy na miejscu, w Poletyłach, czy też duchowo, nie
mogą udać się do pustelni serdeczne staropolskie: „Bóg zapłać!”
3. Teraz ważna informacja i jednocześnie prośba: W najbliższym tygodniu będzie
miała miejsce tygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.
Szczegóły w linku: http://wspolnoty-jerozolimskie.pl/22-29-kwietnia-adoracja-wintencji-powolan/.
Początek adoracji już w najbliższą niedzielę 22 kwietnia. I jak zwykle Siostry i Bracia
kierują do naszej Wspólnoty gorącą prośbę, abyśmy obsadzili noc ze środy na
czwartek!!! 25/26 kwietnia! Gorąco zachęcam, niech to będzie darem naszego serca
włożonym w duchowe budowanie Wspólnoty przy Łazienkowskiej. Poniżej
zamieszczam link z możliwością zapisów dla naszej Wspólnoty:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C1LX0xrLV9umSEn37sLNaXviPzUsrEniN
3UxV81Vars/edit#gid=0
ponadto na stronie internetowej Wspólnot Jerozolimskich (link cztery wiersze wyżej)

znajduje się grafik adoracji całego tygodnia, na którym można sprawdzać wolne
godziny. Z góry Wam dziękuję za dobroć serca i ofiarowanie Waszego bezcennego
czasu!
4. Czekają nas jeszcze dwie sobotnie sesje medytacyjne przed wakacjami. Majowa
sesja w normalnym terminie 12 maja – zapraszamy! Natomiast sesja w czerwcu
zostanie przesunięta o tydzień, na trzecią sobotę czerwca (16 czerwca), ponieważ 9
i 10 czerwca czekają nas inne, nie mniej piękne i radosne atrakcje: Święto Domu, w
tym wystawa ikon i spotkania z innymi wspólnotami "jerozolimskimi" oraz inne
niespodzianki, to prosimy zarezerwujecie sobie już dzisiaj w te terminy i czujcie się
zaproszeni. A żeby nie przychodzić z pustą ręką i każda ze wspólnot coś wniosła do
wspólnej agapy, to na naszą Wspólnotę wypadło że szykujemy też dania na
niedzielną agapę wspólnotową!!!! Wiedziałem, że się ucieszycie z tej wiadomości.
Co do konkretów będziemy się umawiali indywidualnie.
5. Oczywiście zgodnie z tradycją w lipcu we środy i w drugą sobotę medytujemy.
Natomiast sierpień to miesiąc wyjazdu dla Wspólnoty Sióstr i Braci z Jeruzalem,
zatem kościół będzie zamknięty a co za tym idzie będzie także przerwa w
spotkaniach medytacyjnych.
6. Przypominamy też, że planujemy w tym roku dwa wyjazdy medytacyjne 2-6 maja
do Klasztoru Benedyktynów w Samporze na Słowacji (zapisy już zakończone!) oraz
5-7 października w Lubiniu. (Zapisy jeszcze przed nami!) Również w wakacje już
tradycyjnie tydzień z medytacją (Modlitwą Jezusową) organizuje siostra Stefania
Janiak w klasztorze sióstr Nazaretanek w Żdżarach (bliższe informacje na
Łazienkowskiej lub bezpośrednio u siostry Stefanii)

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

