
1POS£ANIEC SERCA JEZUSOWEGO STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ 20 20 20 20 201616161616



2 STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ 20 20 20 20 2016 16 16 16 16 POS£ANIEC SERCA JEZUSOWEGO

wspólna publikacja z Posłańcem Serca Jezusa (ukazuje się w USA od 1917 r.)

druk: Z.G. COLONEL s.j., ul. Nad Drwiną 4b, 30-741 Kraków; planowany nakład 14 000

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów.

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ; Nr indeksu 37250

miesięcznik Apostolstwa Modlitwy

ukazuje się w Polsce od 1872 r.

 n
a 

ok
ła

dc
e:

 C
N

S 
ph

ot
o

redaktor naczelny: ks. Stanisław Groń SJ
zastępca redaktora naczelnego: ks. Tomasz Oleniacz SJ
rada programowa: ks. Jakub Kołacz SJ, ks. Ryszard Machnik SJ, ks. Jerzy Sermak SJ
sekretarz redakcji: Katarzyna Kmiecik
redakcja: Grażyna Berger
sekretariat i prenumerata: Katarzyna Kmiecik
współpraca: Zenobia Białas-Świerad, ks. Stanisław Biel SJ, Barbara Cabała, ks. Tadeusz Chro-
mik SJ, ks. Bogdan Długosz SJ, Jan Gać, ks. Robert Janusz SJ, ks. Jan Konior SJ, Helena Lis,
Sylwia Łopatecka, ks. Stanisław Łucarz SJ, ks. Ryszard Machnik SJ, Filip Musiał, ks. Andrzej
Pełka SJ, ks. Józef Polak SJ, ks. Jacek Poznański SJ, ks. Jerzy Sermak SJ, ks. Jacek Siepsiak SJ,
Mikołaj Świerad, ks. Artur Wenner SJ, ks. Dariusz Wiśniewski SJ, ks. Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne: Joanna Panasiewicz; Studiotak.pl
adres redakcji: ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków; tel. 12 62 93 291; fax 12 42 95 003
e-mail: redakcja@poslaniec.co; www.poslaniec.co

Rok 145, nr 1, styczeń 2016
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków; tel. 12 62 93 200, fax 12 42 95 003
Vol. 100, No. 1, January 2016
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520) is published monthly for $35.00 a year in USA
(Canada $45.00), by the POLISH JESUITS, 4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903. Periodi-
cals Postage Paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to „Posłaniec Serca Jezu-
sa”, Jesuit Fathers, 4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
wydawca: Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903; tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517



3POS£ANIEC SERCA JEZUSOWEGO STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ 20 20 20 20 201616161616

od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczęty Nowy Rok 2016 jest czasem duchowych wyzwań. Obcho-

dzimy w nim Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, a więc wspominamy chrzest
księcia Mieszka I w 966 r., kiedy to chrzcielnica stała się kolebką rodzącego
się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość także obecnie.

W tym roku obchodzimy także Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia,
rozumiany jako objawienie się czynnej wiary, potwierdzonej na chrzcie św.
W lipcu zaś w Krakowie gościć będziemy papieża Franciszka na Świato-
wych Dniach Młodzieży.

W nadchodzących miesiącach tym tematom poświęcimy na kartach
naszego miesięcznika wiele miejsca i jak zawsze promować będziemy du-
chowość Serca Bożego, zachęcać do wytrwałej, osobistej i liturgicznej mo-
dlitwy. Co miesiąc będziemy się zapoznawać też z papieskimi intencjami
i wspierać modlitwami Ojca Świętego i Kościół.

 Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odnowili prenumeratę
naszego miesięcznika i rozpoczynają ten rok razem z „Posłańcem Serca Je-
zusowego” –  pismem, które w tym roku ma swoją historię 145 lat.

W styczniowym numerze publikujemy artykuł poświęcony encyklice
Dives in misericordia. Wspomina ją  papież Franciszek w swej bulli Miseri-
cordiae vultus – ogłaszającej Jubileusz. Autor, ks. Marek Wójtowicz SJ za-
chęca do lektury tejże encykliki będącej swoistym przewodnikiem po trwa-
jącym Roku Miłosierdzia.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do praktykowania uczynków miłosierdzia
względem duszy i ciała. Pisze o nich krajowy dyrektor Apostolstwa Modli-
twy w tekście Uczynki Miłosierdzia. Sylwetkę patrona miesiąca poznamy,
czytając biogram św. Jana Bosko Miłosierny wychowawca.

O doświadczeniu ludzi młodych z różnych krajów, którzy zgłębiają
duchowość ignacjańską, dzielą się zdobytym doświadczeniem, świętują ra-
zem i są gotowi na zmiany w swoim życiu, przeczytamy w artykule MAGIS
autorstwa jezuity o. Waldemara Losa.

Ponadto w numerze tekst o drzewach pokoju, tolerancji i jej granicach.
Na kartach naszego miesiącznika znajdziemy również komentarze do nie-
dzielnych Ewangelii i papieskich intencji. Zachęcam do lektury działów:
formacja, historia, terapia duchowa, kult Serca Jezusa i do przeczytania ar-
tykułu Łukasza Burkiewicza Kościół w Islandii oraz tekstu Barbary Cabały
Mały Król.

Wszystkim życzę miłej lektury i zapraszam do odwiedzin naszej strony
www.poslaniec.co i Facebooka. Prenumerujcie i czytajcie nasz miesięcznik! fo
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Świętej Bożej Rodzicielki

Świętych Bazylego Wielkiego

i Grzegorza, biskupów

i doktorów Kościoła

2. Niedziela po Bożym Narodzeniu (C)

Objawienie Pańskie

Św. Rajmunda z Penyafort,

prezbitera

Niedziela Chrztu Pańskiego

2. Niedziela zwykła (C)

Bł. Józefa Pelczara, biskupa

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Bł. Wincentego Lewoniuka

i towarzyszy, męczenników

3. Niedziela zwykła (C)

Nawrócenie św. Pawła

Św. Tomasza z Akwinu,

prezbitera i doktora Kościoła

4. Niedziela zwykła (C)

Św. Jana Bosco, prezbitera

6

Słyszę czasami, że jeśli jakiś ideał jest
nieosiągalny, to należy go odrzucić, po
prostu nie należy się nim przejmować.
Tak mówi się obecnie o ideale małżeń-
stwa, czystości przedmałżeńskiej, nie-
używaniu antykoncepcji, czystości ka-
płańskiej (celibacie). Wymagajmy od lu-
dzi tego, co są w stanie zrealizować – takich
celów, ideałów, które są dla nich osiągal-
ne. To będzie racjonalne, rozsądne. Brzmi
całkiem przekonywająco. A jednak...

Ideały, które prowadzą do smutku
Młoda osoba pisze na jednym z fo-

rów internetowych: Kiedyś miałam mnó-
stwo ideałów, do których uparcie dążyłam.
Dziś, czytając posty w tym wątku, z przy-
krością zdałam sobie sprawę, że w moim
życiu nie ma już ideałów (...). Moje ide-
ały osiągnięte. I co dalej? Nuda? Obecnie
tak... Czas przelatuje przez palce, umyka,
ubywa życia... Starzeję się i tęsknię za moją
nastoletnią wiarą, że świat leży u mych
stóp; że mogę go zmieniać, kreować mój
los. Ideały rozmyły się, rozpłynęły w sza-
rej rzeczywistości, która miała być barw-
niejsza. Ideały, do których – jak pisze –
dążyła, to skończenie dobrych studiów,
zgrabna figura, odpowiedni partner
życiowy, dobrze płatna praca, własne
mieszkanie... W nowoczesnej kulturze
wszystko to są racjonalne, rozsądne, bo
zasadniczo osiągalne ideały. Tymczasem
ludzkie serce i pragnienie pozostają nie-
nasycone, a człowiek zmierza w kie-
runku melancholii, depresji, rozczarowa-
nia życiem. Tak się zdarza, gdy niewła-
ściwie umieści swoje dążenia.

Regulatywne idee
We właściwie rozumianym pojęciu

ideału zawiera się to, że nigdy nie będzie
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on możliwy do zrealizowania przez
skończone ludzkie istoty. Takie są ideały
moralne. Niemiecki filozof Immanuel
Kant (zm. 1804 r.) w swojej Krytyce prak-
tycznego rozumu stwierdza: Doskonałość
moralna jest rzeczą, którą żadna racjonal-
na istota nie jest w stanie nigdy osiągnąć.
Jezus mówi: Sam tylko Bóg jest dobry!
(Mk 10, 18). I mimo to zachęca: Bądźcie
więc wy doskonali, jak doskonały jest Oj-
ciec wasz niebieski (Mt 5, 48). A ponie-
waż Jezus jest Bogiem, zapewnia: Jam
jest Pasterz dobry. Dobry pasterz życie daje
za swoje owce (J 10, 11). Stawia siebie jako
wzorzec. Ideały moralne ukazywane są

często w postaci wyidealizowanego
wzorca osobowego: mędrca, męża spra-
wiedliwego, świętego.

Po co ideały?
Stawiamy sobie ideały nie dlatego,

że potrafimy je zrealizować, ale dlatego,
że są użyteczne (sic!). Tak, ideały nie tyle
są dla idealistów, co dla ludzi żyjących
praktycznie. W innej książce I. Kant za-
uważa: musimy przyznać, że rozum ludzki
zawiera nie tylko idee, lecz także ideały,
które wprawdzie nie posiadają, jak platoń-
skie, siły twórczej, lecz przecież posiadają
siłę praktyczną (jako zasady regulatywne)

Odrzucić
nieosiągalne ideały?
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i leżą u podstaw możliwości doskonałości
pewnych działań (Krytyka czystego rozu-
mu). Ideały moralne to przykłady kantow-
skich zasad czy idei regulatywnych. Regu-
latywność polega tutaj na kierowaniu na-
szymi praktycznymi wyborami i swoistym
pobudzaniu nas do coraz pełniejszego zre-
alizowania naszych ludzkich możliwości
w sferze poznania czy moralności.

Przyjęcie i zachwycenie się ideałami
wyznacza kierunek w naszym życiu. Ideał
motywuje nas, uruchamia ukryte w nas
potężne zasoby inspiracji i energii. W ten
sposób pozwala nam przekraczać to, co
zastaliśmy i już osiągnęliśmy w kierunku
więcej. Nieosiągalność ideałów pozwala
człowiekowi stawać się człowiekiem, gdyż
podążanie za nimi wciąż wymaga prze-
kraczania, transcendowania siebie (zwie-
rzęta tego nie potrafią). Dzięki temu roz-
wijamy się i stajemy lepszymi ludźmi.

Potrzeba tu ostrzeżenia. Zapomnie-
nie o tym, że ideały są nieosiągalne, może
prowadzić do utraty radości życia, rado-
ści z tego, co się ma. W życiu nic nie jest
i nie będzie perfekcyjne, doskonałe, bezbłęd-
ne. Sens dążenia do prawdziwych ideałów
polega nie na ich osiągnięciu, dotarciu,
lecz na samym dążeniu, stawianiu kolej-
nych kroków w ich kierunku, cieszeniu
się każdym postępem. Takie ideały poma-
gają nam być realistami, gdyż dostarczają
kontrastowego tła. Ukazują, jakie jest
miejsce i jakie są ograniczenia naszych
osiągnięć Dzięki temu nie popadniemy
w nadmierny optymizm ani pesymizm.

Problemy z ideałami
Ideały są często kompromitowane

i ośmieszane. Z jednej strony są kompro-

fo
t. 

Jo
an

na
 P

an
as

ie
w

ic
z



9POS£ANIEC SERCA JEZUSOWEGO STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ 20 20 20 20 201616161616

formacja

mitowane przez tych, którym wydaje się,
że nieosiągalne ideały osiągnęli, a w rze-
czywistości brakło im pokory, prawdy o so-
bie i pędzili podwójne życie. To jest hi-
pokryzja. Z drugiej strony, ideały są
ośmieszane przez tych, którzy podejrze-
wają – mniej lub bardziej słusznie – że
ktoś posługuje się ideałami nie dla zdo-
bycia ważnych i wzniosłych wartości, do
których się odnoszą, lecz w celu zdoby-
cia innych, niższych wartości: władzy,
pieniędzy, prestiżu społecznego... Jesz-
cze inni z kolei ośmieszają ideały, bo nie
chce im się do nich dążyć; to taki sposób
na samousprawiedliwienie.

Warto pamiętać, że ta sama kultura,
która dezawuuje wielkie ideały moralne,
promuje inne: „ideały” budowy ciała ko-
biecego czy męskiego, sprawności seksu-

alnej, pozycji społecznych. Te „ideały”,
tak hołubione w mediach, w rzeczywi-
stości również są nieosiągalne. Ileż one
sprawiły poczucia nieakceptacji siebie,
chorób psychosomatycznych, nerwic czy
życiowych tragedii! Na tym przykładzie
dobrze widać, że nowoczesna kultura
jest pełna sprzeczności. Bezrefleksyjne
poddanie się jej trendom, modom, pro-
mowanym stylom życia, to ryzyko po-
padnięcia w życie pełne sprzeczności,
które pozostawi niesmak. Dlatego tak
ważne jest zaufanie temu, co dla bycia
człowiekiem najistotniejsze – ideałom
ugruntowanym w wielowiekowych,
sprawdzonych tradycjach, takich jak
chrześcijaństwo. I zachwyt nimi.

ks. Jacek Poznański SJ
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Czym to zbadać?

słowo życia

Biblia ukazuje Boga jako stwórcę świata, roślin, zwierząt i wreszcie czło-
wieka. Przez długi czas odczytywaliśmy ten opis jako szczegółowy dziennik
powstawania świata. Wraz z upływającym czasem i rozwojem naszej świado-
mości poznaliśmy sens tych opisów, który dotykał istoty (u początku wszyst-
kiego jest Stwórca), nam zaś pozostawił poszukiwanie wytłumaczenia zja-
wisk, tak abyśmy realizowali polecenie Boga – czyńcie sobie ziemię poddaną.

Zgłębiając skomplikowane mechanizmy panujące w świecie makro i mi-
kro, jedni zbliżają się do Tego, który mógł nadać taki kształt i taki kierunek
rozwoju, inni wręcz przeciwnie – umacniają w sobie przekonanie, że coraz
bardziej zbliżamy się do „stworzenia” życia i zrozumienia mechanizmów
panujących w świecie, i do powolnej kontroli nad wszystkim. Pomimo zbliża-
nia się ciągle jednak końca nie widać, a wręcz przeciwnie wydaje się, że koniec
odsuwa się, i to, co miało być ostatnimi otwartymi drzwiami, okazuje się kory-
tarzem pełnym nowych zagadek.

W Ewangelii czytamy, że przez Słowo wszystko się stało. W świecie przy-
rody opisujemy to, co widzimy. A dostrzegamy coraz więcej, bo posiadamy
coraz bardziej precyzyjne instrumenty badawcze. Fascynujemy się odkrywa-
nymi mechanizmami, ale pozostaje obszar niewidzialny, do którego poznania
nasze doskonałe instrumenty badawcze są nieużyteczne. Jest to obszar du-
chowy. Jak trudno dostrzec jedność Eucharystii z tym, co wydarzyło się na
krzyżu. Dostrzegamy znak oleju, kilku kropel wody, stuły wiążącej ręce mał-
żonków... To „tylko” zewnętrzny znak tego, co dokonuje się w obszarze du-
cha. Co więcej, słyszymy o zmianie ontologicznej (w przypadku sakramentu
kapłaństwa), która dotyka podstaw naszego człowieczeństwa, a jednak pozo-
staje niewidzialna. Kawałek chleba podczas Mszy św. staje się ciałem Jezusa.
Skoro takie rzeczy się dzieją, to czy również codzienne „drobniejsze” sprawy
nie są powiązane ze światem niewidzialnym i nie zależą od Niego? Pismo
Święte mówi, że przez Niego wszystko się stało i Słowo zamieszkało pośród
nas. Ale jakim instrumentem badawczym to sprawdzić? Może zatrzymanie
się nad żłóbkiem będzie użyteczną kontemplacją tego co niewidzialne...

ks. Bogdan Długosz SJ

10 STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ 20 20 20 20 2016 16 16 16 16 POS£ANIEC SERCA JEZUSOWEGO

C
N

S 
ph

ot
o

2. Niedziela Bożego Narodzenia; 3 I 2016
Ewangelia: J 1, 1-18
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dzieła

Łacińskie słowo magis oznacza wię-
cej, bardziej, mocniej. Ignacy Loyola uży-
wał go do podkreślenia możliwości roz-
woju w tym, co robimy i przeżywamy.

Życie św. Ignacego było pielgrzymo-
waniem w stronę magis, w stronę działa-
nia na większą chwałę Boga i wierną
służbę potrzebującym. A wszystko
to na sposób apostolski.

Osoba, która wprowadziła
w swoje życie zasadę magis i po-
zwala, by było nią przesiąknię-
te, jest kimś, kto nigdy nie za-
dowoli się obecnym stanem rzeczy.
Przeciwnie, odczuwa nieustanną
potrzebę, aby odkrywać ota-
czającą rzeczywistość, defi-
niować ją na nowo i przez to
osiągnąć magis. Ten, kto chce

żyć magis, musi szukać, odkrywać i po-
dejmować ryzyko wyjścia poza to, co już
zna i osiągnął. Jednakże poszukiwania te
zawsze muszą mieć na celu większe do-
bro, miłość i sprawiedliwość.

Program MAGIS to duchowe, kul-
turowe, duszpasterskie, społeczne i mi-

syjne doświadczenie młodych lu-
dzi, którzy pragną kultywować
ignacjańską duchowość. MAGIS

odbywa się w dniach poprzedza-
jących Światowe Dni Młodzieży.
W roku 2016 będzie w Polsce.

Stanowi ono zarówno du-
chowe, jak i typowo ludzkie

wyzwanie, którego uczestni-
cy MAGIS doświadczą, by
następnie przenieść je do
swojego życia codziennego.fo
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dzieła

MAGIS to zaproszenie do wyruszenia
w pielgrzymkę. Zaproszenie w podróż po
świecie, by dotknąć własnych granic i sta-
nąć w obliczu pytań, które będzie zada-
wać otaczająca rzeczywistość i Bóg. Jed-
nym słowem – doświadczyć tego, czego
doświadczył Pielgrzym, św. Ignacy. Wę-
drowanie to zbliża także do ludzi żyjących
obok. W pielgrzymowaniu Chrystus staje
się przewodnikiem, ludzkość – adresatem
miłości, a świat miejscem, w którym moż-
na naśladować Jezusa. Co więcej, świat jest
tu miejscem szczególnie ukochanym przez
Boga, który stał się człowiekiem, a także
miejscem doświadczania bycia chrześcija-
ninem. W czasie trwania programu MA-
GIS i eksperymentów uczestnicy stają
przed różnymi wyzwaniami i pytaniami:
czy potrafię się dzielić, świętować, uczest-
niczyć, poświęcać siebie, a tym samym być
gotowym na zmiany?

Historia
MAGIS jest częścią działalności To-

warzystwa Jezusowego w świecie, mającą
na celu wykorzystanie okazji, jaką są
Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) do tego,
aby być z młodymi ludźmi, którym bliska
jest duchowość ignacjańska, oraz przygo-
tować ich do lepszego przeżywania ŚDM
i uczestniczenia w nich. Już od pierwszej
edycji MAGIS współistnieje ze ŚDM, któ-
re są spotkaniem młodych ludzi z całego
świata w celu wspólnego celebrowania
wiary i tworzenia społeczeństwa będące-
go znakiem Bożego Królestwa. Tym sa-
mym zgromadzenie to staje się potężnym
doświadczeniem Kościoła.

Jezuicka inicjatywa przygotowania cze-
goś szczególnego przed ŚDM została zapo-
czątkowana w 1997 r. w Paryżu. W Roku
Jubileuszowym w Rzymie ponownie odby-
ło się spotkanie młodych ludzi kultywu-
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ło formę pielgrzymki o nazwie Horizon
2000. W roku 2005 w Kolonii inicjatywa
rozrosła się i przyjęła nazwę, którą nosi
do dzisiaj. Program został tak przygoto-
wany, by łączyć duchowość ignacjańską
z szerokim wachlarzem aktywności prze-
prowadzanych na podstawie wspólnej me-
todologii. W 2008 r. w Sydney, w Australii,
MAGIS zostało zorganizowane w ten
sposób, by czerpać z doświadczenia po-
przedniej edycji, która odbyła się w Kolo-
nii, oraz by uczynić krok w stronę umoc-
nienia i rozwinięcia programu. W roku
2011 w Madrycie, w Hiszpanii, spotkanie
zgromadziło młodych ludzi z pięciu kon-
tynentów, z pięćdziesięciu krajów z całe-
go świata. Zaproponowano wtedy ponad
sto eksperymentów, co wraz z faktem, że
spotkanie odbywało się w miejscach szcze-
gólnie związanych z życiem św. Ignace-
go Loyoli, uczyniło z programu MAGIS

jedno z najważniejszych spotkań mło-
dzieży ignacjańskiej na świecie. Kolejna
liczna edycja odbyła się w 2013 r. w Brazy-
lii, jej motto brzmiało: Narody oczekują nas.

Kto jest organizatorem?
MAGIS 2016 organizowane jest przez

Towarzystwo Jezusowe. W Polsce orga-
nizatorami są polskie prowincje Towarzy-
stwa Jezusowego, które współpracują
z prowincjami w całej Europie, a także in-
nymi zgromadzeniami zakonnymi i gru-
pami świeckimi.

Program koordynuje grupa jezuitów
we współpracy z licznymi wolontariusza-
mi podzielonymi na zespoły pracujące nad
różnymi elementami przygotowań w róż-
nych częściach Polski. Co więcej, MAGIS
2016 powstaje dzięki licznej grupie ludzi
z różnych krajów, którzy organizują i mo-
tywują grupy młodych ludzi do wzięcia
udziału w tym doświadczeniu.
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MAGIS 2016
W roku 2016 MAGIS odbędzie się

w Polsce. Pragniemy dzielić się z uczest-
nikami naszym polskim dziedzictwem
wiary. Chcemy zatem zaprosić ich do po-
znania kultu Maryi, Matki Boskiej, i pod-
kreślić Jej troskę o Jezusa i cały Kościół.
Motto MAGIS 2016 zaczerpnięte zostało
z modlitwy o hojność św. Ignacego: Da-
wać, a nie liczyć. Ponieważ motto Świato-
wych Dni Młodzieży brzmi: Błogosławie-
ni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią (Mt 5, 7), chcemy zachęcić mło-
dych do podróżowania z Maryją, by uczyć
się od Niej, jak być miłosiernym. Spotka-
nie rozpocznie się w Łodzi – mieście,
które leży w centrum Polski i w którym
Jezus po raz pierwszy objawił się św. Sio-
strze Faustynie.

Zakończenie MAGIS 2016 odbędzie
się w Częstochowie, gdzie pielgrzymi
będą mogli podsumować swoje doświad-
czenia przed obliczem Czarnej Madon-
ny, czyli w miejscu szczególnego kultu

maryjnego w Polsce. Następnie cała spo-
łeczność MAGIS 2016 przejedzie do Kra-
kowa, aby wziąć udział w Światowych
Dniach Młodzieży.

o. Waldemar Los SJ

Harmonogram MAGIS 2016
15-17 lipca – zawiązanie wspólnoty
i rozpoczęcie MAGIS 2016 w Łodzi
17-23 lipca – eksperymenty
ignacjańskie
23-25 lipca – podsumowanie
MAGIS 2016 w Częstochowie
26-31 lipca – Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie

Jak możesz nam pomóc?
Rozpowszechniaj informacje
o MAGIS 2016 wśród młodych
ludzi z jezuickich duszpasterstw.
Pomóż nam dotrzeć do ludzi,
którzy chcieliby pomóc w organiza-
cji MAGIS 2016.
Wesprzyj nas modlitewnie i finansowo.
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