BIULETYN INFORMACYJNY – CZERWIEC 2019

1. Niech wolno mi będzie zacząć od podziękowań za Wasze zaangażowanie w dwa ważne
dla nas wydarzenia:
 spotkanie z ojcem Maksymilianem Nawarą OSB w majową sobotę medytacyjną (i promocję
książki „Medytacja. Droga miłującej obecności”)
 urodziny Siostry Joanny w dniu 25 maja.
Dzięki za obecność, włożone serce i wspólna modlitwę!
2. Szybkimi krokami zbliżają się wakacje. W tym roku ze względu na wieczystą adorację
Najświętszego Sakramentu, która ma miejsce w kościele Monastycznych Wspólnot
Jerozolimskich kościół będzie otwarty przez cały okres wakacji. Zapraszamy zatem do
udziału w adoracji – jeśli możecie zapisujcie się na listę (mailowo lub na karteczkach w
kościele) – Siostry i Bracia będą jak zawsze na pustyni więc liczą, że nie zostawimy Pana
Jezusa samego! (Zarówno w dzień jak i w nocy!) Zapraszamy także do udziału w
spotkaniach medytacyjnych w każdą środę o godz. 19.30 (przynajmniej w Lipcu, co do
sierpnia jeszcze zobaczymy). Również sobotnia sesja medytacyjna w Lipcu będzie
normalnie tj. 13 lipca (zapraszamy jak zwykle na 9.30). Poprowadzi ją siostra Rachel.
3. 15/16 czerwca przypada kolejne Święto Domu w Jeruzalem. Czujcie się zaproszeni
szczególnie na niedzielną Mszę świętą o godz. 11.00 i spotkanie po niej. W programie
tradycyjnie składkowa agapa – zachęcamy do przyniesienia małego co nieco (np. sałatki!)
Udział wezmą jak zwykle przedstawiciele wspólnot zakotwiczonych przy kościele
Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich oraz Gospodarze Domu. Program wkrótce na
stronie www.wspolnoty-jerozolimskie.pl
4. 20 czerwca (czwartek) przypada Boże Ciało – o godzinie 11.00 będzie Msza święta i
procesja w Domu Chleba na ul. Gniewkowskiej 50. Gospodarze, osoby bezdomne, Bracia
Jerozolimscy serdecznie zapraszają do udziału we wspólnym świętowaniu. Po Mszy św.
agapa (obiad będzie ale deser/ciasta przywieźć trzeba ze sobą). Bliższe informacje u
Moniki monika.figiel@gmail.com
5. 28-30 czerwca nasza kilkuosobowa reprezentacja będzie uczestniczyć w sesji
medytacyjnej w Klasztorze Benedyktynów na Słowacji. Powodzenia! Pozostajemy z nimi
oraz z Braćmi z zaprzyjaźnionego klasztoru w duchowej łączności.

6. 29 czerwca (sobota) podczas Nieszporów o godz. 18.30 i po nich (w klasztornych ogrodach
na Łazienkowskiej) będziemy dziękować i cieszyć się ostatnimi chwilami obecności z nami
Brata Benedykta – przeora warszawskiej Wspólnoty Braci Jerozolimskich. Brat Benedykt
po dziewięciu latach posługi w Warszawie kończy swoją misję w Polsce by najpierw w
Rzymie a potem w Strasburgu objąć nowe obowiązki powierzone przez międzynarodową
Wspólnotę Braci Jerozolimskich. Dla wielu z Was jest spowiednikiem i duchowym
przewodnikiem. Pozostawił także swój niezapomniany ślad w naszej wspólnocie głosząc
nam przez cały rok konferencje w czasie sobotnich sesji medytacyjnych. Z żalem Go
żegnamy. Będziemy jednak w nowej misji wspierać Go modlitwą. Pożegnalny prezent
szykujemy! Zachęcamy do dorzucenia się! Szczegóły w najbliższą środę.
7. W lipcu będzie jeszcze jedna niepowtarzalna okazja do wspólnego działania. Czas odnowić
nieco po latach nasz wspólny Dom, z którego korzystamy, czyli Betanię – dokładnie cztery
pomieszczenia na dole, które od kilku są przestrzenią naszych spotkań a wcześniej i
medytacji. Spadła nam z nieba Anielska Ekipa do zasadniczego szpachlowania i
malowania…, ale trzeba Im pomóc. Wstępny kalendarz jest taki:




8-13 lipca przygotowanie pomieszczeń do malowania
15-20 lipca zasadnicze prace remontowe i malowanie
22-27 lipca – porządki
Każde nasze zaangażowanie – zarówno osobiste jak i finansowe – będzie mile widziane. Co
kto może niech ofiaruje z serca! Każda godzina pracy i każda złotówka są bezcenne! W
czerwcowe środy po medytacjach będziemy domawiać szczegóły, gdyby ktoś nie mógł w
środy dotrzeć a chciał się zaangażować pytajcie Monikę monika.figiel@gmail.com

Polecamy się Waszej modlitwie i życzymy pięknego i owocnego czasu wakacji!
Ks. Marek wraz ze Wspólnotą Medytacyjną z Łazienkowskiej

