
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY – JESIEŃ 2018 

 

Drodzy Medytujący i Przyjaciele, 

Z radością witamy Was po wakacyjnej przerwie na Łazienkowskiej, dobrze Was znowu widzieć na 

naszych medytacyjnych spotkaniach w dwunastym już roku istnienia naszej Wspólnoty. 

Przed nami kilka ważnych wydarzeń w zawiązku z którymi pragniemy przekazać Wam informacje: 

1. Pierwsza kwestia dotyczy jubileuszu 100-lecia powstania parafii, która początkowo mieściła 

się w kościele przy Łazienkowskiej 14. Z tej okazji jesteśmy zaproszeni, aby wraz z Siostrami 

i Braćmi ze Wspólnot Jerozolimskich włączyć się w misje, które będzie głosił Ks. Robert 

Grzybowski – opiekun Pustelni Zwiastowania w Poletyłach. Misje będą odbywały się od 6 do 

14 października. Miejsca, do których jesteśmy zaproszeni to: Kościół Matki Boskiej 

Częstochowskiej ul. Zagórna 5 (obecna siedziba parafii) i Kościół Matki Boskiej 

Jerozolimskiej ul. Łazienkowska 14.  

Wydarzenia, które dotyczą przede wszystkim naszej Wspólnoty Medytacyjnej to: 

a) Areopag – spotkania w formie dyskusji, dawania świadectwa etc. Otwarte dla osób 

niewierzących i poszukujących, które chciałyby porozmawiać z osobami wierzącymi. Stąd 

neutralne miejsce spotkania jakim będzie Biblioteka Publiczna leżąca nieopodal kościoła 

Matki Bożej Częstochowskiej. Termin spotkania: wtorek 9. października ok. 19.00. Liczymy 

na Waszą obecność i zaangażowanie, choć nie wiemy ile osób odpowie na to zaproszenie. 

b) Wielka Cisza - to nocna adoracja ze środy na czwartek z 10 na 11 października. Jako 

Wspólnota Medytacyjna mamy do obstawienia całą tę noc (poza tym  dodatkowe 

zaproszenie obejmuje cały tydzień między 6 a 14 października, gdzie modlitwą pragniemy 

wspierać Misje i wypraszać ich owoce). W związku z powyższym Siostra Anne-Catherine 

zaprasza wszystkich na nieustanną adorację w czasie misji. Pod tym linkiem może sprawdzić 

jakie godziny pozostały wolne i adres mailowy pod którym można się zapisywać: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZrlEzNHAMcTTuLM4JLmW68HeVvPqEVyQm

ShAkheE--g/edit#gid=0  

c) 13 października ( II sobota miesiąca) planujemy medytację, która będzie miała charakter 

otwarty. W ramach Misji Parafialnych chcemy zaprosić wszystkich chętnych, którzy pragną 

zapoznać się z tą forma modlitwy. Miejsce i czas jest jeszcze do ustalenia. Są głosy, które 
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proponowały spotkanie medytacyjne w plenerze, ale nie wiemy czy pogoda dopisze. 

Konkretne informacje pojawią się odpowiednio wcześniej na stronach 

www.medytacja.waw.pl,  i www.boskieterytorium.pl,  

Misje  z Przewodniczką  można śledzić w Internecie na stronach: www.boskieterytorium.pl, 

www.facebook.com/boskieterytorium,  www.instagram.com/boskieterytorium 

2. Dla chętnych podajemy link do konferencji Siostry Rachel: konferencje z zeszłego roku 

2017/18: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wgHPB0IRPwc7JHYm4LB9cgF5uU4HoYzw?usp=

sharing   

 i tegoroczne 2018/19: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JsEbzRO7YDBpjtfvh8sV2kwfNTgNpQE2?usp=sh

aring  Pojawią się również na naszej stronie.  

3. Szybkimi krokami zbliża się wyjazd naszej Wspólnoty na sesję medytacyjną w dniach 5-7 

października. Ze względu na nieobecność na tej sesji ojca Maksymiliana Nawary istnieje 

prawdopodobieństwo, że sesja zostanie przeniesiona z Lubinia do Mrągowa koło Lichenia 

do klasztoru sióstr Anuncjatek (lepsze warunki, niższe koszty i bliżej do stolicy). Osoby 

zapisane zostaną zawiadomione osobnym mailem. Sesję tę poprowadzi siostra Rachel. 

4. Informujemy, że 20 października w Atelier św. Eliasza będzie można posłuchać wykładu na 

temat związany z ikonografią. Bliższe informacje na stronie Wspólnot Jerozolimskich.  

5. 21 października w niedzielę wspólnota Nowe Jeruzalem zaprasza chętnych na kolejną 

„Niedzielę dla Pana”. W programie o 11.00 Eucharystia, po niej… niespodzianka…, która 

wkrótce będzie ogłoszona w aktualnościach na stronie http://wspolnoty-jerozolimskie.pl/    

Każdy jest zaproszony! Nasza Wspólnota też! Szykujcie siły i czas! 

6. Informujemy też, bo wiele osób z naszej Wspólnoty jest zainteresowanych udziałem w 

warsztatach psychologiczno – duchowych „P+Sychar”, że w sobotę 27 października o 

godzinie 13.30 odbędziemy kolejną podróż duchową śladami Ewagriusza z Pontu. Tym 

razem wystartujemy w drogę od próżności i sprawdzimy dokąd nas ona zaprowadzi. 

Archiwum poprzednich spotkań w ramach P+Sycharu: https://psychar.wordpress.com/  

7. Mamy jeszcze jedno zaproszenie, i choć odległe w czasie, to jeśli myślicie już o majówce 

2019 propozycja jest jak najbardziej dla Was! Rezerwujcie ten termin 1-5 maja 2019! W tym 

bowiem terminie Siostry i Bracia ze Wspólnot Jerozolimskich planują wydarzenie, jakiego 

jeszcze nie było: WYJAZD INTEGRACYJNY DLA WSZYSTKICH WSPÓLNOT Z 

JERUZALEM NAD MAZURSKIMI JEZIORAMI! W zarezerwowanym ośrodku Caritas w 

Rybakach jest 150 miejsc. Pomysł jest taki, żeby pojechali przynajmniej przedstawiciele 

wszystkich wspólnot. Pod koniec października będziemy próbowali stworzyć listę chętnych. 

Na każdą ze wspólnot póki co przypada ok. 30 miejsc. Można pojechać z rodziną! Ufam, że 

pomysł przypadnie Wam do gustu i nań odpowiecie z entuzjazmem. Cała Rodzina 

Jerozolimskich razem! 

8. I jeszcze jedno zaproszenie – prośba do wspólnej pracy/zabawy – jak kto woli. Oddaję tu 

głos Klementynie: 

Drodzy, 
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z ks. Robertem wpadliśmy na pomysł, żeby w niedzielę podczas Wieczoru Słowa rozdawać 

wszystkim! gliniane miseczki z rozpalonym kadzidełkiem.  

Te GLINIANE MISECZKI TRZEBA ULEPIĆ w ilości 300 (TRZYSTA ) sztuk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

W związku z tym organizuję grupę, kto ma chęć i może polepić ze mną w kościele MWJ, w 

PIĄTEK 28 września. Mogę być od godz. 16 do skutku z przerwą na nieszpory i 

eucharystię. Rozgłoście innym w swoich wspólnotach. Chętnych proszę o zgłaszanie się do 

mnie. klementynakot@o2.pl Jeśli nikt się nie zgłosi do pomocy, trzeba będzie wymyślić coś 

innego. 

Zaproponowana data to jedyny i ostateczny termin, bo trzeba będzie jeszcze je wypalić.  

Pozdrawiam. Klementyna. 

9. I na koniec chcielibyśmy Wam przekazać radosne wieści (jeśli jeszcze do kogoś nie dotarły), 

że nasz Czcigodny Ojciec Maksymilian Nawara OSB (będący również ojcem duchowym 

lubińskich Grup Medytacji Chrześcijańskiej i opiekunem Ośrodka Medytacyjnego w 

Lubiniu) został wybrany Opatem Prezesem Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania 

NMP (po polsku – przełożonym generalnym wszystkich klasztorów benedyktyńskich 

należących do tejże Kongregacji a jest ich ok. 30 od USA po Indie). Pięknie wygląda z 

pektorałem, pastorałem i w mitrze!!! (zobaczcie sami na zdjęciach – link poniżej). Dlatego 

prosimy o to, abyście wspierali Go modlitwą w tej bardzo odpowiedzialnej posłudze, którą 

będzie sprawował przez najbliższe osiem lat (bo tyle trwa kadencja opata) a może i dłużej. 

Dla nas wieść o tym podniosłym wydarzeniu łączy się też z pewnym smutkiem, że nie 

będziemy mogli oglądać Ojca Opata tak często, jak dotąd, bo Jego rola wiąże się z 

nieustannym prawie byciem w podróży (nie tylko duchowej). Nie mniej z całego serca 

życzymy Ojcu Opatowi Prezesowi Bożego błogosławieństwa, wsparcia Matki Bożej – 

opiekunki Mnichów i Królowej Opatów i wielu owoców Jego posługi! Jakby ktoś chciał 

zobaczyć Ojca Opata z insygniami władzy, ale za to ze starym, dobrym i niezmiennym 

uśmiechem na twarzy to tutaj: http://www.benedyktyni.net/node/574  

10. Myślę, że to już wszystkie jesienne ogłoszenia. W październiku życzymy Wam owocnego 

podążania za Przewodniczką po Boskim Terytorium a w nowym roku medytacji wiernego 

podążania za Słowem Bożym, wybrzmiewającym w waszych sercach.  

 

PAX 

 

Z modlitwą i Chrystusowym pozdrowieniem: 

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

http://www.benedyktyni.net/node/574

