Ja jestem Światłością Świata
Centrum Duchowości
Kapucyński Klasztor w
JEROZOLIMIE
Inaugurowane we wrześniu 2010 centrum wznosi się w nowej części
Jerozolimy, tuż przed zachodnim murem, w rezydencjalnej dzielnicy
nowego miasta (Talbiye), ze wspaniałym widokiem na zachodni
odcinek murów starego miasta, z opactwem Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny na górze Syjon na pierwszym planie i z dzwonnicą
rosyjskiego kościoła na Górze Oliwnej w tle, mając na horyzoncie
góry Jordanii. Nasza posiadłość obejmuje obszerny ogród z gajem
oliwkowym. W dwadzieścia minut można dojść pieszo do Grobu
Świętego (jak mówił o. Pasquale Rota, to odległość „jednego
różańca”), pokonując schody komunalne i wchodząc przez Bramę
Jaffy do Starego Miasta. Dom dysponuje jedno- i dwuosobowymi
pokojami z łazienkami i jest w stanie przyjąć do 25 osób.
Wspólnota zapewnia braterską gościnność, umożliwiając
uczestnictwo we wspólnej modlitwie, w posiłkach i domowych
posługach. Bracia ze wspólnoty pozostają do dyspozycji gości, braci,
pielgrzymów, starając się odpowiedzieć na wszelkie ich potrzeby.
Po uprzednim zapowiedzeniu się, można indywidualnie sprawować
Eucharystię przy Grobie Świętym / na Kalwarii, w kościele Narodzenia
Pańskiego w Betlejem, itp.
Bracia ze wspólnoty służą pomocą przy odwiedzaniu miejsc świętych
w Jerozolimie i w okolicy (Betlejem, Ain Karim, Emaus, Jerycho itd.),
zależnie od możliwości i pragnień naszych gości. Możliwe jest także
zorganizowanie dwu lub kilkudniowego wyjazdu w okolice Galilei
(Nazaret, Góra Tabor, Góra Błogosławieństw, Tabga, Kafarnaum,
Magdala itp.). W przypadku grup przekraczających 6 osób,
wynajmujemy minibus z kierowcą.
Odpowiednio do zapotrzebowania możliwe będą spotkania mające
na celu pogłębienie wiedzy i znajomości (według tematów i czasu
do dyspozycji) w zakresie Pisma Świętego i Archeologii.
Istnieje wiele możliwości uczestnictwa w codziennej i świątecznej
Liturgii, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, oraz w różnych
inicjatywach organizowanych przez Patriarchat, Kustodię Ziemi
Świętej i przez poszczególne rodziny zakonne obecne w Jerozolimie.
Oferujemy możliwość odwiedzin w chrześcijańskim ośrodku pomocy
społecznej (Caritas Baby Hospital, Żłóbek Betlejemski itp.)
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