INSTYTUT DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ
Prowadzi refleksję interdyscyplinarną
nad duchowością ignacjańską.
Przybliża duchowość ignacjańską przez wykłady,
publikacje i współpracę z Centrami Duchowości.
Zajmuje się pracą formacyjną liderów
życia duchowego.

PODYPLOMOWE STUDIA
DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ
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Program
2019-2020

Program
2020-2021

Szukać i znajdować Boga we wszystkim –
teologia duchowości ignacjańskiej

Drzwi wiary – wprowadzenie
do duchowości chrześcijańskiej

Podróż z serca do rąk – duchowość
miłosierdzia (papież Franciszek)

Czerpać ze Źródła – duchowość biblijna
(Stary i Nowy Testament)

Pokochać siebie w głębi serca –
psychologia i duchowość ignacjańska

Modlitwa Psalmami – wprowadzenie
w modlitwę chrześcijańską

Zrozumieć bliźniego – sztuka
towarzyszenia duchowego

Chrześcijańskie doświadczenie duchowe –
dialog teologii z psychologią

Sztuka komunikacji – odkrywana
z Ignacym Loyolą

Mistyczne drogi człowieka – antologia
mistyki chrześcijańskiej

Wspólnota, rozeznanie i działanie –
inspiracje dla wszystkich (każdego)

Przekraczanie samego siebie – duchowy
rozwój człowieka dorosłego

Żywe Słowo Boga – biblijne źródła
duchowości Ćwiczeń ignacjańskich

Pomagać innym – chrześcijańska pomoc
psychologiczna i duchowa

Organizuje Podyplomowe Studia Duchowości:


Każdego roku proponuje roczny cykl studiów.



Posiadający dyplom ukończenia
jakichkolwiek studiów wyższych mogą
uczestniczyć w pełnym programie i otrzymać
świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych.





Wszyscy zainteresowani, niezależnie
od posiadającego wykształcenia, mają
możliwość uczestniczyć w wybranych
przez siebie zajęciach.
Zajęcia są prowadzone przez jezuitów
i innych wykładowców
oraz współpracowników
PWTW Collegium Bobolanum.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Kim jesteśmy?
Uczelnia posiada wielowiekową tradycję sięgającą 1580
roku i działalności ks. Piotra Skargi SJ.
Prowadzona jest przez zakon jezuitów, który pod koniec
XVI wieku ustanawiał światowe standardy nowoczesnego
szkolnictwa wyższego stosowane do dziś, np. w kształceniu
jezuitów.
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Jezuicki model edukacji troszczy się o całościowy rozwój
osoby nie ograniczając się do sfery intelektualnej. Wiele
wykładów prowadzą ojcowie jezuici uformowani w zakonie
i wykształceni na najlepszych światowych uczelniach.
Uczelnia prowadzi działalność naukową i dydaktyczną,
pogłębiając i promując rozumienie duchowości
św. Ignacego Loyoli rozwijanej w sposób szczególny w
założonym przez niego zakonie Towarzystwa Jezusowego.

PWTW Collegium Bobolanum

Zapisy na Podyplomowe Studia Duchowości są
przyjmowane do dnia pierwszych zajęć danego roku
akademickiego.
Studia trwają dwa semestry,
7 spotkań w semestrze w soboty w godz. 9-16.
Terminy zajęć dostępne na stronie bobolanum.edu.pl

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
(wejście od ul. św. Andrzeja Boboli)
 22-542-8717, fax 22-849-0272
e-mail: sekretariat@bobolanum.edu.pl

bobolanum.edu.pl
bobolanum.edu.pl/IDI

Podyplomowe
Studia
Duchowości
2019-2020
2020-2021

