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Vine dimineața, dar mai este 
încă noapte 

Vine dimineaţa, dar mai este încă noapte. 

Dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi!   
Întoarceţi-vă şi veniţi! 

(Is 21,12) 
Cuvintele pline de tâlc ale străjerului din profeția lui 
Isaia și pe care le citim în așteptarea Crăciunului 
sunt mai actuale ca niciodată. Ele cuprind o 
profeție, o alegere și un îndemn necondiționat. 
Straja păzește și așteaptă. Păzește ce este și 
asteaptă ceea ce trebuie să vină. Păzește împotriva 
primejdiei nopții, însă așteaptă împotriva oricărei 
așteptări dimineața. De aceea începe profețind, dar 
fără să uite realitatea în care trăiește. Iar întrebarea 
deschisă este de fapt o rugăciune: “întrebați și veți 
afla, cereți și vi se va da, bateți și vi se va 
deschide”. Însă acest har de cerut se cere primit iar 
așteptarea lui ne costă o acceptare, căci darul este 
gratuit, dar nu ieftin! 

După ce Thomas Merton a tălmăcit straja focului cu 
cercetarea cugetului și citirea semnelor timpului, 
este posibil să citim recent încheiata Congregație 
Generală a iezuiților mai mult ca pe o adunare de 
străjeri decât ca pe o cohortă de strategi: fără a 
neglija prudența în fața primejdiilor, Societatea lui 
Isus a fost chemată de noul părinte general Arturo 
Sosa să aibă îndrăzneala improbabilului și chiar a 

imposibilului, sperând împotriva oricărei speranțe și 
angajându-se pentru ceea ce speră. Iar în acest sens, 
papa Francisc a adresat confraților săi întru viață 
consacrată o întreită chemare: să ceară insistent 
darul consolării, să se lase mișcați de Domnul de la 
înălțimea crucii Sale și să slujească în Biserică 
inspirați de spiritul cel bun. 

Unde ne sunt atunci “străjile” din țară? Și care este 
“focul” speranței pe care-l păzesc în așteptarea 
aurorei? La Cluj a fost întărită echipa Centrului 
Manresa prin venirea unui preot tânăr, Claudiu Miklós 
(Jani), cu misiunea de a lucra în mod special cu 
tinerii și de a elabora un program de formare a 
formatorilor, colaborând în acest sens cu Centrul 
spiritual al iezuiților maghiari din Dobogókő. La Satu-
Mare, “focul” bisericii Calvaria caută un nou 
“cămin” parohial pentru a putea aprinde la rândul 
său alte focuri în pastorația din localitate și 
împrejurimi. În același timp, la București începe să 
prindă contur noul Centru de formare Pedro Arrupe, 
în care iezuiții și colaboratorii lor se vor alătura 
echipei JRS pentru a propune programe formative și 
de asistență socială unor grupuri țintă cât mai 
variate. 

“Dacă vreți să întrebati, întrebați”: așteptăm 
întrebările tuturora, fie că sunt întrebări de 
clarificare ori propuneri de colaborare, la nivel local, 
dar și internațional, în Biserică, dar și în societatea 
civilă, în locurile unde suntem prezenți, dar și în 
împrejurimile unde putem ajunge într-un fel sau 
altul, prin diferite programe și proiecte. La rândul 
nostru, întrebăm cum putem ajuta, dar vă întrebăm 
totodată și cum ne puteți ajuta! 

Vă asteptăm așadar să veniți ca să înaintăm 
împreună pe drumul comun al întoarcerii: către 
Răsăritul cel de Sus! 

Crăciun fericit și La mulți ani!  

Frățește în Domnul, 

Pr. Marius Taloș SJ 

... apărarea credinței și promovarea dreptății …



Noviciatul ca nouă aventură 
Aventura noastră cu Dumnezeu a început în 
seara zilei de întâi octombrie, odată ajunși la 
Genova în noviciat. Aici am fost întâmpinați într-
un mod călduros și familiar de către P. Agostino, 
Maestrul de novici, precum și de întreaga 
comunitate. A fost nemaipomenit de frumos să 
cunoaștem persoanele și locurile de care știam 
doar din relatările celorlalți sau de pe site-ul 
Noviciatului! 

Aventura noastră a început să se adâncească 
odată cu ceremonia plină de semnificație a 
intrării efective în noviciat. Cu această ocazie 
fiecare dintre noi a primit scrierile Sfântului 
Ignațiu, ca semn al adeziunii noastre la stilul de 
viață al Pelerinului căutător al lui Dumnezeu și 
al Voinței sale. În perioada ce a urmat am 
studiat – și vom continua să studiem  – 
Autobiografia (Istorisirea Pelerinului), unde am 
întrevăzut modul în care Dumnezeu a lucrat în 
viața Sfântului Ignațiu. Această pedagogie divină 
a rezonat și cu propria noastră viață, făcându-ne 
să trăim momente de bucurie și de consolare. 

De la lucrurile spirituale am coborât la cele 
vremelnice, dar la fel de importante pentru 
bunul mers al comunității: astfel Cornel a primit 
îndatorirea de a se ocupa de «evanghelizarea» 
găinilor, iar Andrei a devenit «paharnicul» celor 
ce pot bea vin. Pe lângă acestea s-au adăugat 
apostolatele prin diferite parohii ale Genovei: la 
San Siro unde merge Cornel și la San Marcellino 
Andrei. O lună pare puțin din punct de vedere 
temporal, dar în noviciat ni se pare că am fi fost 
de o viață, atât de bine ne-am obișnuit cu 

mersul lucrurilor: sperăm din toată inima ca de 
la «entuziasmul începătorului» să trecem la 
constanța unei vieți dăruite cu totul lui 
Dumnezeu. De aceea ne î nc red in țăm 
rugăciunilor voastre. 

Cornel-Ioan Barna, novice 
Andrei Roman, novice 

Așa am trăit… Magis România 
2016 

Timpul trece, darul rămâne... 

În perioada 30 august-4 septembrie, circa 50 de 
tineri din toate părțile țării s-au întâlnit la 
Centrul Spiritual Manresa pentru a lua parte la a 
șasea ediție a Festivalului Magis România. Tema 
propusă în acest an a fost una curioasă și 
profundă: timpul trece, darul rămâne. 
Programul celor 5 zile a cuprins printre altele, 
momente de rugăciune dimineața și seara, 
diferite ateliere de creație, momente de dans și 
jocuri, Sf. Liturghie în fiecare seară și, nu în 
ultimul rând, momente de împărtășire în cadrul 
Cercului Magis. 

O bună parte dintre participanți luaseră parte cu 
o lună în urmă la Întâlnirea internațională Magis 
ce a avut loc în Polonia, chiar înaintea Zilelor 
Mondiale ale Tineretului. Ca un ecou al 
experienței poloneze, ei au vrut însă să guste și 
din Magis-ul românesc, alături de alți tineri 
care, fie vin an de an la această întâlnire, fie au 
venit acum pentru prima dată. Scopul întâlnirii 
este acela de a petrece un timp de calitate cu 
Dumnezeu și cu ceilalți tineri de aceeași vârstă, 
într-o atmosferă de sărbătoare dar și de 
angajament în diferite activități manuale, 
culturale, sportive și ludice. 

... apărarea credinței și promovarea dreptății …



Conform spiritualității ignațiene, Dumnezeu 
poate fi găsit în toate lucrurile, atât în cele 
spirituale, precum rugăciunea și celebrările 
liturgice, cât și în activitățile veacului acestuia, 
precum munca sau jocul. Mulți dintre tineri au 
rămas profund marcați, într-un fel sau altul, de 
conferințele dinamice ținute de pr. Claudiu 
Miklos, de liturghiile viu animate de echipa 
muzicală, de atelierele propuse, de noile 
prietenii prin care s-au îmbogățit, precum și de 
cunoașterea mai vie și personală a lui Isus. 

Mărturiile entuziaste din timpul serii și 
mulțumirile din cadrul Liturghiei finale au arătat 
că tinerii au reușit, în aceste puține zile, să se 
îmbogățească spiritual într-un mod profund, 
personal și comunitar. Într-adevăr, timpul 
întâlnirii Magis a trecut repede, însă darurile pe 
care le-a prilejuit rămân vii în sufletele tuturor. 

Căci fiecare Magis este o minune unică și 
incomparabilă, iar anul acesta a fost una la 
înălțime. 

Adina Doiciar  

Sărbători mari pentru cei mici 
Oricât ar părea de ciudat în ordinea universului, 
sunt zile din an care mobilizează adulți și copii, 
făcând să conveargă o grămadă de emoții și 
așteptări. Copiii din zilele noastre au mult mai 
multe dulciuri la dispoziție decât odinioară. 
Totuși dulciurile, fenomenale sau nu, primite din 
mâna Sfântul Nicolae par să aibă altă savoare 
atât pentru cei tineri cât și pentru cei mai copți. 

Par a avea o umplutură de sfințenie. Sunt 
așteptate cu lacrimi de bucurie sau cu zâmbete 
pline de curiozitate sau, pur și simplu, cu un gen 
de complicitate în ochi. Sfinții par a prinde 
contur și viață, coborându-se din icoane sau din 
poveste atunci când umblă, pun întrebări și 
vorbesc. Realitatea mitică a copilăriei devine un 
fel de normalitate încântătoare. Biserica e vie, 
pruncii par mai mulți decât de obicei și cântă 
plini de suflet. 

Sfântul Nicolae interacționează cu ei. Lumea 
sfinților nu mai e doar poveste. E realitate și ei 
sunt bucuroși să pună întrebări și să ceară. O fi 
doar moșul mic? Poate el vorbi cu Moșul Mare ca 
să pună lângă dulciuri mașinuță, păpușică sau 
frățior… Cei mari par a nu înțelege și totuși, 
sfinții sunt printre noi, la Calvaria, la Homorod 
sau Sâi. Deși părintele Marius, părintele nostru 
regional, îmbătrânește fără să-și dea silința, ca 
noi toți, de altfel, și-a dorit să fie “Moș” în 
filialele de la sate, sclipirile din ochii copiilor și 
interacțiunea cu ei iau răsplătit din plin truda. 
Deși în ochii multora aceste gesturi par a fi 
lipsite de semnificație, acestea fac viu spațiul 
sacru în haosul demitizării contemporane. 

Pr. Iulian Budău  

... apărarea credinței și promovarea dreptății …
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• Despre voturi sau alt fel de alegeri 

Sâmbătă, 24 septembrie 2016, în Biserica 
iezuiților din Genova, la capătul celor doi ani de 
noviciat, doi italieni, un maltez și un român, 
Alexandru Duma, plini de emoție, încredere și 
entuziasm au promis să intre în Ordinul 
Societății lui Isus, oferindu-se cu totul în slujba 
Domnului prin pronunțarea cele trei voturi de 
sărăcie, curăție și ascultare. 

Pentru Alexandru și colegii săi Andrea, Arnold și 
Giuseppe “distracția” nu se încheie aici, fiindcă 
și-au dat seama că viața are gust! Astfel, din 

această toamnă, își 
v o r c o n t i n u a 
etapele de formare, 
m a i î n t â i c u o 
oprire “filosofică” 
l a Roma . Toa te 
acestea făcându-le 
spre mai marea 
Slavă și Cinste al lui 
Dumnezeu și spre 
m â n t u i r e a 
sufletelor. 

Ambrozie Mengheriș  

• Apariții editoriale 

- Exercițiile Spirituale ignațiene și Istorisirea 
Pelerinului la Ratio et Revelatio 

Noua ediție a celor mai 
cunoscute scrieri ale 
s fântu lu i I gna ț i u de 
Loyola în limba română se 
dorește a f i s implă. 
Simplă ca format de 
redactare, simplă ca 
accesibi l i tate pentru 
cititor, adică ușor de 
( răs )c i t i t ș i ușor de 
purtat: dacă se poate, în 

buzunarul de la inima ce se vrea astfel 
plăsmuită. 

- Silvano Fausti SJ: Amintește-ți și istorisește 
Evanghelia. Cateheza narativă a lui Marcu 

După „Prilej sau ispită? 
Școala practică pentru a 
discerne și a decide”, Casa 
de Editură Viața Creștină 
revine cu o nouă lucrare a 
aceluiași pr. Silvano Fausti 
SJ, „o carte emblematică”, 
după cum o numește pr. 
Marius Taloș SJ, care a 
tradus-o alături de Adriana 
Gherasim. Este vorba de 
volumul de cca 650 de 
pagini intitulat „Amintește-ți și istorisește 
Evanghelia. Cateheza narativă a lui Marcu”. 

• În curând se va deschide...  

Centrul Pedro Arrupe din București 

După cum am anunțat, a început la București 
construcția Centrului de formare Pedro Arrupe al 
iezuiților în colaborare cu JRS (Serviciul 
Iezuiților pentru Refugiați). 

F i ind o extens ie a actua lu lu i Cent ru 
multicultural My Place destinat locuitorilor 
extracomunitari din capitală, noul Centru aduce 
cu sine o dublă noutate: în primul rând la nivel 
de inițiatori, iezuiții și colaboratorii lor de 
spiritualitate ignațiană vor colabora cu echipa 
JRS, iar la nivel de benificiari Centrul va fi din 
toamnă deschis și publicului de limbă română 
prin o paletă întreagă de programe socio-
educative. 

Vă așteptăm în curând!
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