
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY – WAKACJE 2019 

 

1. Zwykle nie pisałem Biuletynu w czasie wakacji, bo jak mniemam są ciekawsze rzeczy do 

poczytania w sezonie ogórkowym, ale w związku z tym, że te wakacje przynoszą trochę zmian w 

naturalnym porządku naszych spotkań, więc chcąc nie chcąc piszę do Was a Wy chcąc nie chcąc 

poczytajcie   

 

2. Jak zwykle zacznę od podziękowań: Pierwszym powodem do wdzięczności jest Wasz 

niesamowity udział w pożegnaniu Brata Benedykta! DZIĘKI za obecność, cudowną atmosferę, 

jaką stworzyliście, za teksty piosenki - dzięki, dzięki (szczególnie Marcinowi!); DZIĘKI za zrzutkę 

na hulajnogę, poduszkę i matę ... z których Benedykt bardzo się ucieszył. Film – krótka relacja z 

pożegnania + tekst wyśpiewany wspólnie wkrótce pojawi się na stronie Wspólnot Jerozolimskich 

– będzie można z sentymentem powspominać. Polecamy oczywiście Brata Benedykta Waszej 

nieustannej modlitwie w nowym miejscu i w nowej roli do której Pan Bóg go wyznaczył i do której 

od września będzie się przygotowywał. 

 

3. Drugie i WIELKIE DZIĘKI za Wasz wkład w pięknie wyremontowaną Betanię przez "Anielską 

Ekipę"! Wszystkim, którzy się zaangażowali, poświęcili czas, wysiłek i środki materialne dla 

odnowienia naszego wspólnego domu i miejsca spotkań składamy SERDECZNEI BÓG 

ZAPŁAĆ!!! 

 

 

4. Zapewne piękna i czysta Betania jest jednym z powodów, dla których zdecydowaliście, że nie 

chcecie przerywać w tym roku spotkań medytacyjnych. Za to kolejne DZIĘKI! Okazją do tego, że 

Kościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich nie będzie zamknięty w sierpniu jest oczywiście 

stała adoracja Najświętszego Sakramentu. Z powodu nieobecności Sióstr i Braci (którzy  

przeżywają swój miesiąc pustyni) nie będzie w sierpniu Liturgii (ani Nieszporów, ani Eucharystii), 

więc musicie się zadowolić jedynie patrzeniem na obecnego w Najświętszej Hostii Pana Jezusa, 

który jak ufam Waszą wytrwałą obecność stokrotnie Wam wynagrodzi. Zapraszamy zatem do 

udziału w adoracji. Szczególna prośba dotyczy dwóch nocy adoracji:  z 7 na 8 sierpnia i  z 

21 na 22 sierpnia. Szczegółowe zaproszenie wraz z linkiem do zapisów na te noce otrzymacie 

jeszcze w oddzielnym mailu od Ani. Dzięki za zrozumienie i dobre serca, ale jak wiadomo z 

powodu nieobecności Sióstr i Braci ze Wspólnot a także z racji wakacji obsadzenie adoracji jest 

nieco większym wyzwaniem niż w czasie roku. Ufamy jednak, że sprostamy mu z Bożą i ludzką 

pomocą. 

 



5. Z racji trwającej adoracji i tego, że kościół przy Łazienkowskiej jest otwarty cały czas, nie ulegają 

także zawieszeniu nasze medytacyjne spotkania. Zapraszamy jak zwykle w każdą środę o 

godz. 19.30 do wspólnej medytacji i spotkań. Również odbędzie się spotkanie medytacyjne w 

drugą sobotę miesiąca – 11 sierpnia (w dolnym kościele). Będzie też konferencja lub coś w 

tym rodzaju. Startujemy jak zwykle o 9.30. Prośba żeby przyjść nieco wcześniej i pomóc 

przygotować przestrzeń do medytacji (rozłożyć maty i poduszki). Dzięki!  

 

 

6. Jak ktoś nie ma pomysłu na to czego by tu posłuchać przy wakacyjnej kawie, to polecamy homilię 

(mocna!!!) nowego Przeora Braci Ireneusza Marii z 21 lipca: https://soundcloud.com/homilie-

jeruzalem/niedziela-21072019. I oczywiście Brata Ireneusza w Jego nowej roli Przeora Wspólnoty 

Braci przy Łazienkowskiej także polecamy serdecznej modlitewnej pamięci. I za tę pamięć też 

dziękujemy. 

  

7. Stary rytm liturgiczny wraca na Łazienkowską od 1 września (niedziela). W związku z tym 

zapraszamy też przed medytacją we środę 4 września do udziału w nieszporach o godz. 18.00 i 

we Mszy świętej o godz. 18.30. Medytacja jak zwykle o 19.30.  Zaś w drugą sobotę września - 14 

września ufamy że do zobaczenia na kolejnej sobotniej sesji medytacyjnej. 

 

 

8. Zapewne większość z Was wie, jeśli nie to uprzejmie donoszę, że po dziewięciu latach mojej 

posługi w parafii św. Wojciecha na Woli zostałem skierowany decyzją ks. kardynała na nową 

placówkę. Tym razem będzie nią parafia św. Ojca Pio na warszawskich Kabatach. Nie wiem 

jeszcze, jakie obowiązki mnie tam czekają. Ufam, że praca w nowym miejscu pozwoli mi nadal 

towarzyszyć Wspólnocie medytacyjnej we środy, ale to zależy już od decyzji moich przełożonych i 

od obowiązków, które podejmę w nowym miejscu posługi. Opuszczając Wolę, bliską memu sercu 

z racji tego, że to moja rodzinna dzielnica (gdzie zaczęła się też moja przygoda z powołaniem do 

kapłaństwa) zachowuję w sercu wszystkich, których dobry Bóg postawił na mojej drodze przez te 

minione dziewięć lat, szczególnie dziękując za moc dobroci i życzliwości, jaką otrzymałem i super 

duchowe wsparcie. Nowe obowiązki przejmuję od września i bez względu na to, co mnie tam 

czeka mówię z całego serca: „za to co było – DZIĘKUJĘ, na to co będzie – TAK”.  Dziękuję Wam 

też za modlitwę, której owoców nieustannie doświadczam. 

 

 

I wyszło tego wakacyjnego Biuletynu więcej niż można się było spodziewać po wakacyjnym 

Biuletynie, ale miejcie wyrozumiałość.   

 

 

Polecając Waszej modlitwie dzieło, którego Pan Bóg dokonuje przy kościele Monastycznych 

Wspólnot Jerozolimskich, życzymy pięknego i owocnego czasu reszty wakacji! 

 

Ks. Marek wraz ze Wspólnotą Medytacyjną z Łazienkowskiej 
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