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  Savo kasdienybėje norėtum labiau gyventi pagal Dievo
valią? Trokšti išmokti pritaikyti tikėjimo išmintį savo gyvenime
ir tapti sąmoningesniu krikščionimi? Tada turime tau ką
pasiūlyti! 
  Vasaros MAG+S yra unikali galimybė rasti Dievą visuose
dalykuose ir išgyventi tikėjimo bendrystę su kitais žmonėmis.
18-35 m. jaunimas yra kviečiamas pasirinkti vieną iš keleto
skirtingų, iššūkį keliančių eksperimentų ir kartu išmokti
atpažinti Dievo vedimą įvairiose situacijose. Prieš
eksperimentams prasidedant ir jiems pasibaigus, planuojami
atidarymo ir uždarymo renginiai, kurie padės dar geriau
įsisavinti įgautą patirtį bei įgalins tarpusavio bendrystę.
MAG+S vasara yra kvietimas leistis į nuotykį su Dievu.



ATIDARYMO RENGINYS LIEPOS 3-4 D.
Vasaros MAG+S patirtis prasideda Kaune, visiems dalyviams ir
koordinatoriams susirinkus į vieną vietą. Šis laikas yra skirtas susipažinti
vieniems su kitais, susitaikyti su Dievu vakaro pamaldų metu ir išgirsti
liudijimų apie tikėjimo vaidmenį įvairiose profesinėse srityse. 

- Šiemet yra siūlomi net 6 skirtingi eksperimentai, kurių vieną dalyviams
reikės pasirinkti per visas penkias dienas. Lietuvoje laukia trys skirtingos
piligriminės kelionės, tylos rekolekcijos, teatro patirtis ir meno 
 eksperimentas. Kiekvienas eksperimentas yra palydimas kunigo jėzuito.
- Kiekviena eksperimento diena yra pradedama malda ir dvasiniu impulsu,
o užbaigiama – šv. Mišiomis, dvasiniu pasidalinimu ir dienos peržvalga. Ši
dienos dinamika padeda įsijausti į dvasinio gyvenimo idealą, išreikštą
žodžiais “kontempliatyvūs veikloje”.  

IGNACIŠKIEJI EKSPERIMENTAI LIEPOS 4-9 D.

Vasaros MAG+S užsibaigia Kaune, kur visų skirtingų eksperimentų dalyviai
ir koordinatoriai susirinks draugėn švęsti tikėjimo džiaugsmo ir reziumuoti
turėtos patirties. 

UŽDARYMO RENGINYS LIEPOS 9-10 D.
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PILIGRIMYSTĖ: „PARTIZANŲ DIENORAŠTIS“
Partizaninis karas priešinantis Sovietų Sąjungos okupacijai yra vienas
reikšmingiausių ir tragiškiausių įvykių Lietuvos istorijoje. Ne vieno (-s)
partizano (-ės) viltis ir stiprybė karo metais kenčiant sunkias gyvenimo
sąlygas, nuolatinį nesaugumą ir netekties skausmą dėl prarastų
bendražygių, buvo malda. Kviečiame į kelionę pėsčiomis, kurios metu
lankysime svarbiausias Dainavos apygardos vietas (Alytus, Merkinė,
Varėna ir etc.), įvairiais būdais prisiminsime šiuos įvykius ir visame kame
sieksime įžvelgti, kur Dievas buvo anuomet ir kaip Jis veikia dabar.   

„Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau Tavo talentą žemėje“ (Mt 25, 25)
Kviečiame išdrįsti ieškoti savo kūrybiškumo per skirtingus menus. Šiame
eksperimente galėsi atrasti paslėptus savo talentus ir naujai sutikti dosnųjį
Kūrėją savo gyvenime. Tau nereikia mokėti šokti, groti, dainuoti, piešti,
vaidinti, rašyti… Esi laukiamas toks, koks esi! 

MENŲ EKSPERIMENTAS: „ATSIKASK TALENTĄ“

Norėtum gabalėlio Ispanijos Lietuvoje? Kviečiame ieškoti Dievo
žygiuojant drauge dalį Camino Lituano piligriminio kelio Kauno link.
Eidami džiaugsimės vieni kitų bendryste, grožėsimės nuostabia Lietuvos
gamta ir taip pat stiprinsime dvasią malda sakralinėse vietose.

PILIGRIMYSTĖ: „CAMINO LITUANO“

M A G + S  E K S P E R I M E N T A I



MAG+S TYLOS REKOLEKCIJOS
Šiose Tylos rekolekcijose turėsi erdvę, progą ir įrankius gilinti savo
asmeninį santykį su Dievu. Rekolekcijos vyks nuostabiuose, ramybės ir
dvasingumo kupinuose Palendriuose. Čia galėsi atitrūkti nuo kasdienių
rūpesčių, atsiriboti nuo socialinių tinklų, pasinerti į maldą ir iš tikrųjų
„surinkti save“ šioje Dievo pilnos gamtos apsuptyje.

Per teatro užsiėmimus ir žaidimus išmoksi pasitikėti savo instinktyvumu ir
spontaniškumu. Ieškosime autentiško klouno savyje. Galbūt taip atrasime
kažką ypatingo ir apie gyvenimą, kitus bei Dievą? Teatro ir scenos
patirtis visiškai nebūtina. 

TEATRO EKSPERIMENTAS: „DIEVAS, MANO
VIDINIS KLOUNAS IR AŠ“
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Kviečiame į tvarią piligrimystę nuostabios mūsų šalelės takais! Galbūt
norėtum kelias dienas žygiuoti ir keliauti kitaip? O gal domiesi tvarumo
bei ekologijos temomis ir džiaugtumeis susitikti bendraminčių? Šis
eksperimentas tinka visiems, kuriems prie širdies būti gamtoje ir ją tausoti.
Čia galėsi giliau pažinti ir išmokti mylėti mus visus supančią Dievo
Kūriniją. 

EKO-PILIGRIMYSTĖ

 
Nedelsk ir užsiregistruok į šią nepaprastą savaitę su MAG+S.
Registracijos forma: https://forms.gle/cGA33yruzjr9YrW89

REGISTRACIJA

https://forms.gle/cGA33yruzjr9YrW89?fbclid=IwAR3NLj9tQyu85IGkgyTWBv-_aemk0zu1YoZJ0wg_Ifvg_tB1xlq7pgB1Cbw

