BIULETYN INFORMACYJNY – WIELKI POST 2019
Kiedy medytujesz to Jezus modli się
w tobie do Ojca w Duchu.
Jesteś niesiony żarem jego miłości.
ojciec Jan M. Bereza OSB

Kochani Medytujący, rozpoczęliśmy kolejny okres Wielkiego Postu. Czas Wielkiego Postu jest
czasem danym 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 stawało 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 i w to, co pragnie mówić nam Jezus.
Medytacja jest modlitwą, która uczy nas także, jak jeszcze lepiej wyciszyć nasze serce, by jeszcze
bardziej było poddane je woli Bożej.
Przynaglony prośbami naszych drogich współpracowników oznajmiam, co następuje:
1. W dniach 24 i 25 marca przypada obchód Święta Zwiastowania, które to święto łączy się z drugą
rocznicą poświęcenia pustelni w Poletyłach – członkowie wspólnot świeckich są zaproszeni w
niedzielę po południu. Wyjazd do Poletył będzie w niedzielę 24 marca po Mszy św. o 11.00. W
programie zwiedzanie pustelni, agapa, nieszpory i adoracja Najświętszego Sakramentu. Trzeba
jednak postarać się o zorganizowanie we własnym zakresie lub dołączyć do którejś z ekip
samochodowych, bo pustelnia znajduje się w odległości 160 km. od Warszawy.
2. Do wszystkich, którzy nie wybierają się do Poletył zwracamy się z gorącą prośbą o włączenie się w
adorację Najświętszego Sakramentu w kościele na Łazienkowskiej (ponieważ Siostry i Bracia ze
Wspólnot wyjeżdżają). Szczególna prośba dotyczy obsadzenia nocy adoracji z 24 na 25 marca (z
niedzieli na poniedziałek już za tydzień!) (link)

3. 26 marca – przypada dzień modlitw za więźniów + 24 godzinna adoracja w ich intencji.
Zapraszamy do zapisywania się i/lub dołączania imion znajomych więźniów, których pragniemy
objąć modlitwą pod adresem mwj.adoracja@gmail.com
4. 30 marca – to dzień sprzątania kościoła przy ul. Łazienkowskiej przed świętami wielkanocnymi.
Poczujmy się wspólnotą odpowiedzialną z tę świątynię, przy której znaleźliśmy naszą przystań i
możemy powiedzieć, że jest naszym kościołem. Sprzątanie jak poprzednio będzie odbywało się w
dwóch turach: Tura przedpołudniowa od 10.00 do 14.00. Tura popołudniowa od 15.00 do
18.00. Poranną turę zaczynamy jutrznią i mszą św. o 8.00. Śniadanie i obiad w pakiecie.
Dokładny plan porządków przedświątecznych jest na stronie www.wspolnoty-jerozolimskie.pl
5. 7 kwietnia po niedzielnej Mszy św. o 11.00 zapraszamy na film – spektakl – w ramach spotkania
poświęconego tematyce cierpienia. W programie m. in. teatr Exit z Krakowa (niepełnosprawni) i
film Hiob.
6. Z radością informujemy, że w dniach 10/11/12 maja – będziemy gościć w kościele
Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich o. Maksymiliana Nawrę OSB, opata prezesa
benedyktyńskiej kongregacji Zwiastowania i duchowego opiekuna wspólnot medytacyjnych
zrzeszonych przy Lubińskiej Wspólnocie Grup. Rezerwujcie czas, program spotkań z ojcem
Maksymilianem prześlemy wkrótce w odrębnej wiadomości.

Życzymy zatem Wam i sobie błogosławionych owoców Wielkiego Postu a zwłaszcza błogosławionych
owoców modlitwy. Ks. Marek Danielewski wraz z Warszawską Wspólnotą Medytacji Chrześcijańskiej.

