
 

BIULETYN INFORMACYJNY – CZERWIEC 2018 

 

Kochani Medytujący, Sympatycy medytacji i Przyjaciele, 
 
Szybkimi krokami zbliża się czas wakacji, ale my trwamy na posterunku 
medytacyjnym zarówno w czerwcu jak i w lipcu. Przed nami kilka wydarzeń, o 
których chcemy poinformować lub przypomnieć. 
 
1. Przypominamy o comiesięcznych adoracjach Najświętszego Sakramentu. Do 
włączania się w nie jesteśmy serdecznie zaproszeni. Najbliższa adoracja, ostatnia 
przed wakacyjną przerwą z piątku na sobotę 6/7 lipca. Szczegóły na stronie 
Wspólnot Jerozolimskich. 

 
 

2. Z radością informujemy, że kapituła generalna Instytutu Braci z Monastycznych 
Wspólnot Jerozolimskich dnia 30 maja 2018 roku wybrała na kolejną siedmioletnią 
kadencję dotychczasowego przeora generalnego br. Jean-Christophe Calmon. 
Jego posługę jak i cały instytut Sióstr i Braci polecamy Waszym modlitwom! 
 
 
3. W dniach 9 i 10 czerwca czeka nas Święto Domu w Jeruzalem: 
 

9 CZERWCA – 1 DZIEŃ: 
  
10.00 – podsumowanie roku pracy Atelier św. Eliasza  
11.00 – wykład końcowy: Twórczość pierwszych rosyjskich ikonografów po 
upadku Związku Radzieckiego – Betania) 
12.30 –  Msza św. 
13.30 – Agapa 
18.30 – Nieszpory 
19.30 – konferencja bp. Michała Janochy + adoracja 
20.30 Wigilie  
 

10 CZERWCA – 2 DZIEŃ: 
 
9.15 –  Lectio Divina (z siostrą i bratem MWJ) 
10.30 – Medytacja w ciszy, 
11.00 – Msza św. w intencji „domowników” 
12.30 – Agapa i wspólne świętowanie (w ogrodzie) a wśród atrakcji: 



 

 wystawa ikon czynna od 12.30 do 18.20 – przygotowana przez uczniów i 
nauczycieli z Atelier św. Eliasza 

 prezentacja projektu podziemi przygotowanego przez architektów (Monika + 
Architekci) 

 prezentacja fragmentów nagranej przez Braci i Siostry płyty ( Marcin – 
organista, s. Joanna; 

 jam session ;)) – wspólne muzykowanie – wszyscy chętni przynoszą 
instrumenty 

 i oczywiście agapa – wszyscy przynosimy co możemy na wspólny stół, po 
uczcie – sprzątamy wszyscy – jak w domu :) 

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich domowników i przyjaciół do wspólnego 
świętowania! Zatem medytujący, niemedytujący i Przyjaciele czujcie się 
zaproszeni! 
 
4. Czekają nas jeszcze dwie sobotnie sesje medytacyjne przed przerwą 
wakacyjną (która zawsze ma miejsce w sierpniu, kiedy to Siostry i Bracia ze 
Wspólnot Jerozolimskich udają się na pustynię a kościół jest w tym czasie 
zamknięty).  
Na najbliższą sesję w czerwcu (przesuniętą o tydzień za względu na Święto 
Domu) zapraszamy 16 czerwca (a zatem tym razem trzecia sobota miesiąca), zaś 
w lipcu zapraszamy już normalnie w drugą sobotę czyli 14 lipca. Jak zawsze 
zaczynamy o godz. 9.30. W programie sesji: medytacja, metanie, konferencja i 
Eucharystia.  
Czerwcową sesję poprowadzi ks. Marek, zaś w lipcu siostra Rachel, która 
zakończy całoroczny cykl swoich konferencji dla naszej wspólnoty.  
 
5. Spotkania medytacyjne we środy będą odbywały się do końca lipca (ostatnie 
przed wakacyjną przerwą 25 lipca 2018r). Kolejne dopiero we wrześniu. 
Zapraszamy! 
 
6. Po udanym i owocnym wyjeździe na sesję medytacyjną do Klasztoru 
Benedyktynów w Samporze na Słowacji przypominamy, że kolejny wyjazd na 
jesienną sesję medytacyjną będzie maił miejsce 5-7 października do Klasztoru 
Benedyktynów w Lubiniu. Wstępne zapisy - mailem na aders: 
monika.figiel@gmail.com (do 17 czerwca).  
Również w wakacje już tradycyjnie tydzień z medytacją (Modlitwą Jezusową) 
organizuje siostra Stefania Janiak – opiekunka zaprzyjaźnionej wspólnoty 
medytacyjnej przy klasztorze Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Szczegóły 
wyjazdu na naszej stronie: www.medytacja.waw.pl 
 

 
 

Z modlitwą i Chrystusowym pozdrowieniem: 

Ks. Marek, Siostra Rachel wraz ze wspólnotą medytujących przy Jeruzalem 


