Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni
idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”.
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi – to znaczy:
Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział
im: „Chodźcie, a zobaczycie”.

Nowy projekt Podyplomowych Studiów
Duchowości Chrześcijańskiej składa się
z trzech części tworząc jedną całość,
z których każda jest propozycją na kolejny rok studiów.

J 1,38-39

„Czego szukacie?” To znaczy: Jakie jest
Twoje największe pragnienie? Czego
najbardziej pragniesz od życia? […] Jezus
ocala wielkość naszych pragnień, ocala
pragnienia od depresji, od minimalizmu,
od banalizacji. Staje się manną na naszych pustyniach. […] Podobnie jak płomień szuka w powietrzu źródła żywiołu,
tak nasza dusza szuka Ciebie, swojego
jedynego źródła żywiołu, swojego początku i końca. Wszystko zaczyna się
od powrotu do serca, które słucha, od
powrotu, gdzie nie mają znaczenia stanowiska, tytuły, urzędy, tam gdzie jesteś
żywy tak jak twoje pragnienie, gdzie
masz tyle siły, ile mają twoje ideały.

Ermes Ronchi

Każda z tych części tryptyku charakteryzuje spójną całością, będąc zarazem
otwarta na dwie pozostałe. Można rozpocząć od jakiekolwiek i bez pośpiechu
przejść do kolejnej…

Zapraszamy na pełną pasji przygodę wiary poprzez pogłębioną refleksję i drogę osobistego doświadczenia,
w przyjaznej i otwartej przestrzeni jezuickiej uczelni w Warszawie.
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02-532 Warszawa

Bóg szukający człowieka

Człowiek poszukujący Boga

„Było to zdziwienie, oszołomienie spotkaniem. Wtedy dotarło do mnie, że ktoś na
mnie czeka. Tym właśnie jest religijne doświadczenie: zdumieniem spowodowane
spotkaniem z osobą, która na ciebie czeka. Od tamtej chwili Bóg jest dla mnie tym,
który wyprzedza. Szukasz Boga, a potem
okazuje się, że On pierwszy ciebie szuka.
Chcemy Go spotkać, ale to On pierwszy
wychodzi nam naprzeciw”.

„Człowiek pragnie więcej, pragnie czegoś
większego. W ostatecznym rachunku nie
pragnie wiecznego rozproszenia, ale tęskni
za zjednoczeniem z samym sobą, z innymi i światem. Pragnie większego szczęścia,
chce zakosztować większej radości. Odczuwa głód wielkiej miłości, nieskończonego
ukojenia, głód Boga. Jeśli zaś nie zostanie
on zaspokojony, człowiek na dłuższą metę
nie może żyć, bo nie znajduje odpowiedzi
na to, co najbardziej istotne”.

Jorge Bergoglio SJ

2022/2023
Teologia i praktyka chrześcijańskiej
duchowości
Rozeznawać czas przychodzenia Boga
Odkrywanie Boga w sytuacjach
egzystencjalnych
Psychologia spotkania z Bogiem
Przychodzenie Boga w drugim
człowieku
Świadkowie wiary biblijnego Izraela
Świadkowie wiary Nowego Testamentu

Joseph Ratzinger

2023/2024

Szukać i znajdować Boga
we wszystkim
„W sercu duchowości ignacjańskiej dochodzi do przemieniającego spotkania z miłosierdziem Bożym w Chrystusie, skłaniającym nas do osobistej hojnej odpowiedzi.
Doświadczenie miłosiernego spojrzenia
Boga na naszą słabość i grzeszność czyni
nas pokornymi i napełnia nas wdzięcznością, pomagając nam stawać się szafarzami
miłosierdzia dla wszystkich.
Rozpaleni płomieniem Chrystusowego
miłosierdzia, możemy zapalać wszystkich,
których spotykamy”.

36. Kongregacja Generalna
Towarzystwa Jezusowego

2024/2025

Człowiek w poszukiwaniu sensu

Duchowość miłosierdzia

Chrześcijańskie poszukiwanie Boga

Mistagogia „Ćwiczeń duchowych”

Modlitwa Psalmami

„Pomaganie innym” w tradycji
ignacjańskiej

Rozwój człowieka dorosłego
Drogi człowieka mistycznego
Poszukiwanie Boga w cierpieniu,
chorobie i słabości
Biblijne drogi człowieka

Szukać i znajdować Boga
w codziennym życiu
Sztuka komunikacji z Ignacym Loyolą
Współczesne odczytanie „Ćwiczeń
duchowych”
Biblijne źródła duchowości „Ćwiczeń”
ignacjańskich

