
 

 

BIULETYN INFORMACYJNY – WRZESIEŃ 2019 

1. Czas na kolejny Biuletyn naszej Wspólnoty, bo od wakacji, kiedy pisałem do Was po raz 

ostatni wiele się wydarzyło i zmieniło. 

 

2. Pierwsza ze zmian dotyczy dnia naszych medytacyjnych spotkań ze środy na wtorek! 

Nie ukrywam, że zmiany te zostały podyktowane moim przeniesieniem do nowej parafii (św. 

Ojca Pio w Warszawie) i nowymi obowiązkami, którym musze wyjść naprzeciw. Jest to 

stosunkowo młoda parafia ze sporą ilością wspólnot, wymagająca dużo większego 

zaangażowania ze strony duszpasterzy (bo i parafianie są bardziej wymagający  ). 

Niestety liczba duszpasterzy została przez wakacje pomniejszona o jednego, więc muszę 

pracować na dwa etaty  Zadania, które muszę podjąć uniemożliwiają mi towarzyszenie Wam 

na spotkaniach w ciągu tygodnia, choć początkowo wydawało się, że uda mi się 

wygospodarować na nie wtorkowy wieczór, stąd pomysł przeniesienia spotkań na ten dzień. 

Niestety radość okazała się przedwczesna, ale mimo to pozostaliśmy przy tej zmianie, bo 

wtorek to dzień, w którym siostra Rachel będzie mogła Wam towarzyszyć w medytacjach (w 

przeciwieństwie do środy, która to z kolei dla Niej była nie do pogodzenia z innymi 

obowiązkami klasztornymi). A nie chcieliśmy Was zostawiać w ogóle bez duchowej opieki. Ja 

będę Wam towarzyszył duchowo we wtorki a fizycznie w drugie soboty miesiąca, które to 

pozostają jako dzień comiesięcznych sesji medytacyjnych. Przepraszam, za te przydługie 

wyjaśnienia, ale otrzymuję e-maile, które wymagały tego wyjaśnienia, gdyż mam świadomość, 

że wielu osobom ta zmiana dani może zburzyć plany i sprawić, że we wtorki nie uda im się 

bywać na medytacji. Proszę zatem o wybaczenie zamieszania, którego niechcący stałem się 

przyczyną, ale wierzcie mi, że starałem się do końca walczyć o najlepszy z możliwych 

wyborów dla Wspólnoty a jednocześnie o moją możliwość bycia z Wami, ale obiektywna 

sytuacja nie pozwoliła, aby udało się wygrać wszystko. Wszystkich, którym te zmiany 

pomieszały szyki proszę o wyrozumiałość i wybaczenie. Tak więc spotkania wtorkowe 

rozpoczynamy od przyszłego tygodnia tj. 17 września 2019 r o godz. 19.30. Wcześniej 

czujcie się zaproszenia na niespory o godz. 18.00 a następnie na Eucharystię o godz. 18.30 

do kościoła Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. 

 

3. Na najbliższą sobotę medytacyjną zapraszamy 14 września 2019 r o godz. 9.30 do dolnego 

kościoła przy ul. Łazienkowskiej. To też wyjątkowy dzień ogólnopolskiej akcji „Polska pod 

Krzyżem”, w którą przez nasze uczestnictwo możemy się duchowo włączyć. 

 

4. Jak wszyscy wiedzą w czerwcu pożegnaliśmy Brata Benedykta – dotychczasowego 

przełożonego wspólnoty Braci Jerozolimskich w Warszawie. Kto nie był może sobie z tego 



wydarzenia obejrzeć film, a kto był też może sobie obejrzeć by z sentymentem powspominać 

to piękne wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=1yWQbK9ikmI&feature=youtu.be) 

 

Czujcie się zaproszeni do ciągłego wspierania Brata Benedykta modlitwą. Najbliższe dwa lata 

spędzi w pustelni. Istnieje możliwość zamawiania u Niego Mszy św. gregoriańskie za zmarłych 

(to 30 mszy za jednego zmarłego odprawianych codziennie przez miesiąc) a także 

dobrowolnymi datkami. Wszystkie możliwości wsparcia i numery kont są tu  https://wspolnoty-

jerozolimskie.pl/kalendarz-mszy-gregorianskich-brata-benedykta/ 

 

Pamiętajmy o Bracie Benedykcie. Każdy wyraz pamięci będzie dla niego bez wątpienia 

wielkim wsparciem zarówno duchowym jak i materialnym, jak i pięknym wyrazem 

wdzięczności i pamięci z naszej strony. 

Oczywiście Msze święte w intencjach bliskich sercu każdej i każdego z nas można zamawiać 

tez u Braci na Łazienkowskiej. 

 

5. Kolejna cenna inicjatywa, do której chcemy Was zachęcić, to spotkania z ks. prof. Robertem 

Woźniakiem, teologiem z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, świetnym 

rekolekcjonistą. Ks. Robert był osobistym tłumaczem papieża Franciszka podczas Światowych 

Dni Młodzieży w Polsce. Wspólnoty Jerozolimskie zaprosiły go na pięć spotkań w 

nadchodzącym roku. Czujcie się zaproszeni. Bliższe informacje tutaj: https://wspolnoty-

jerozolimskie.pl/przygoda-z-kosciolem/ 

  

6. Informujemy, że na stronie klasztoru oo. Benedyktynów w Lubiniu pojawił się film 

dokumentalny o początkach powstania lubińskiej wspólnoty medytacyjnej (i o grupie 

poznańskiej ): https://www.youtube.com/watch?v=aa-HSPQifno 

 

 

7. I jeszcze jedno zaproszenie tym razem w ramach dialogu międzyreligijnego, w którym 

niektórzy z nas uczestniczą od lat. Otrzymaliśmy zaproszenie do zaprzyjaźnionej sanghi 

Mikołaja Markiewicza: "medytacja dla klimatu". Wydarzenie będzie maiło miejsce 21 września 

na ulicy blisko Sejmu (skrzyżowanie ul Matejki i al. Ujazdowskich) start o godz. 11.30, 

zakończenie o 12.00. Chodzi o zamanifestowanie przez swoją obecność i medytację na ulicy 

wsparcia dla działań na rzecz ochrony klimatu, którego degradacja wciąż postępuje. Chętni 

niech czują się zaproszeni. Potraktujcie to w wolności serca. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się 

czegoś więcej o tej inicjatywie, to piszcie na maila na naszej stronie medytacyjnej lub pytajcie 

Monikę Figiel o szczegóły. 

 

8. Pomyśleliśmy, że warto podzielić się prośbą o wsparcie modlitewne dla niektórych z nas. 

Westchnijcie do naszego Taty w niebie za: 

  Marcinem Machem i jego rodziną (znajomi z Gdańska związani z naszą Wspólnotą) 

wszystko wskazuje na to, że już we wrześniu całą rodziną znowu wylądują w Chinach. 

Niewtajemniczeni niech pytaja o szczegóły Monikę Figiel. 

 Za Panią Danutę -  mamę naszej Lucyny (Płużyczki), która zmarła 2 września. R.I.P 

 Za Pauliną Wawer z zaprzyjaźnionej z nami wspólnoty medytacyjnej, związana także od lat 

z Lubiniem i Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej, która zmarła nagle w niedzielę 8 

września. R.I.P 

 

Z serdecznym pozdrowieniem Ks. Marek Danielewski wraz ze Wspólnotą Medytacyjną z Warszawy 
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