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REORGANIZAREA - O NOUĂ 
CHEMARE LA CONVERTIRE 

După cum probabil ați aflat deja, Părintele 
General Arturo Sosa SJ a semnat la 5 noiembrie 
Decretul prin care Regiunea Română a Societății 
lui Isus (ROM) devine Misiune a Provinciei Euro-
Mediteraneene (EUM), cuprinzând în prezent 
Italia, Malta și Albania. Cu aceeași ocazie, 
părintele Michael Bugeja SJ, Delegatul teritorial 
al Maltei, a fost numit și Delegat al iezuiților din 
România. Acest decret va intra în vigoare la data 
de 6 ianuarie 2018. 

Intervalul dintre cele două date, care cuprinde 
inevitabil timpul Adventului și al Crăciunului, 
arată că reorganizarea comunităților și a operelor 
iezuiților de pe teritoriul României este mai mult 
decât o simplă măsură administrativă, este 
înainte de toate o chemare la convertire: dacă pe 
5 noiembrie celebram Sărbătoarea tuturor 
Sfinților și Fericiților din Societatea lui Isus, pe 6 
ianuarie vom sărbători Botezul Domnului, prilej 
pentru a ne reînnoi – personal și comunitar - 
propriile făgăduințe de la Botez. 

Ce înseamnă atunci această restructurare și ce 
presupune concret chemarea la convertire? 
Administrativ vorbind, „misiunea” semnifică un 
proces de integrare treptată a iezuiților din 

România în Provincia Euro-Mediteraneeană. 
Spiritual vorbind, aceasta presupune o renunțare 
și o deschidere, deopotrivă: scade autonomia 
gestiunii interne, însă crește solidaritatea dintre 
diferitele comunități și opere ale aceleiași 
Provincii. Într-un context socio-politic, religios și 
confesional din ce în ce mai fragmentat, ni se 
cere să devenim mai puțin autorefențiali și mai 
deschiși la mâini și la inimi, pentru a primi mai 
mult, dar și pentru a dărui mai mult. De 
asemenea, această deschidere presupune să ne 
rugăm, să lucrăm și să trăim mai mult în echipă, 
nu doar cu iezuiți din alte țări, ci și cu toți 
oamenii de bunăvoință însuflețiți de spiritul 
magis-ului ignațian! 

Iată de ce, Sărbătorile de iarnă ne învață cum să 
sfârșim și cum să reîncepem, cum să mulțumim și 
cum să sperăm, cum să ne abandonăm asemenea 
bătrânului Simeon, dar și cum să cerem asemenea 
lui Nicodim darul „nașterii din 
nou”! 

Crăciun binecuvântat și An Nou 
fericit! 

Pr. Marius Taloș SJ 

Superior Regional 
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Bucuria unei cafele împărtășite   

Unul dintre momentele cele mai frumoase din 
noviciat, care-mi lasă mereu un gust dulce și mult 
dorit e cafeaua de după prânz băută împreună cu 
toată comunitatea. Un gest simplu, însă plin de 
sens, care-mi dă o adevărată bucurie a inimii. 

Îmi aduc aminte cu emoție de prima cafea băută 
anul trecut, pe 2 octombrie, chiar în prima 
duminică din noviciat. O minunăție!!! Eram atât 
de uimit, încât acel prim gust nu-l voi uita 
niciodată. Mi-am dat seama că acea cafea e 
rezultatul unui îndelung proces de muncă, îmbibat 
cu o răbdare personală și comunitară. Primul an 
de noviciat, abia terminat, e ca o cafea de după 
prânz, de la care am rămas cu multe experiențe 
profunde, ajutându-mă să cresc în drumul meu și 
să pășesc cât mai bucuros în pelerinajul vieții 
mele. 

Observând și învățând din practică, am înțeles că, 
pentru a fi excelentă, cafeaua trebuie să aibă trei 
calități: să fie ”fierbinte, așezată și dăruită” (n.t. 
”scottente, sedente, per niente”). La fel și pentru 
mine, acest an a fost un timp ”fierbinte”, 
deoarece am trăit cu mare intensitate experințe 
adânci, plecând de la Exercițiile Spirituale și până 
la pelerinajul ignațian, înfruntând chiar și 
provocările zilnice. Este foarte important să fie 
pregătită la foc mic, pentru ca apa împreună cu 
zațul să se transforme într-o cafea ca la carte și 
astfel să devină bogată în frumusețe, parfum și 
savoare. Rodul acestor trăiri se maturizează în 
mine fără grabă, cu calm, la foc mic, dar foarte 
”fierbinte”, pentru ca mai apoi să dau tot ce-i 
mai bun.  

A doua calitate a unei cafele bune este să fie 
”așezată”. Acest an a fost un timp în care am 
renunțat atât la unele obișnuințe și proiecte 
personale de viață, cât și la anumite activități din 
trecut, pentru a gusta cât mai mult din darurile 
pe care Dumnezeu mi le dăruiește în fiecare zi. 
Câteva dintre aceste daruri sunt bucuria 
împărtășirii momentelor de sărbătoare, a muncii 
de fiecare zi din comunitate, bucuria care se 
naște dintr-o privire plină de încredere sau dintr-o 
îmbrățișare de încurajare. 

În sfârșit, a treia calitate, care m-a mișcat și mă 
mișcă cel mai mult, este aceea de a fi ”dăruită”, 
ceea ce vrea să zică: gratis. Cea mai bună cafea  
este pregătită cu o inimă plină de iubire și de 
gratuitate. Da, iubirea se manifestă în mod 
concret și atunci când stai lângă cafea și ești 
atent să nu se afume! 

În acest an, gratuitatea din partea lui Isus este 
inestimabilă, deoarece mi-am dat seama că harul  
lui nu este ieftin sau la jumătate de preț, ci are 
un preț întreg, prețul crucii. 

Cel de-al doilea an de noviciat a început deja, iar 
odată cu acesta continuă și desfășurarea muncii 
pentru „cafeaua“ excelentă a vieții mele, adică 
pentru magis-ul trăit zi de zi. 

Cornel Barna (novice anul II) 

„Cântarea Cântărilor“ 

Și în acest an, în luna august s-a ținut la Centrul 
Spiritual Manresa din Cluj cursul biblic, avându-l 
ca și coordonator pe Pr. Pino Di Luccio SJ, Decanul 
Facultății de Teologie din Napoli, în colaborare cu 
Pr. Iosif Șandoru SJ, student la Universitatea 
Pontificală Gregoriană din Roma.  
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În timpul desfășurării cursului, participanții și-au 
manifestat interesul față de temă și au fost 
ghidați, puțin câte puțin, în lecturarea pe diferite 
nivele a cărții Cântarea Cântărilor.  

Astfel, prin reflecție, meditație personală și 
împărtășire în grup, participanții au putut savura 
și experimenta cum în spatele acestui Cuvânt, pe 
deplin uman – de o lirică, o melodie și de o poezie 
măreață - se află toată forța, frumusețea și 
armonia Cuvântului Divin, cât și întreaga istorie a 
poporului lui Dumnezeu.   

Pornind de la o lectură a textului pur umană și 
poetică a iubirii, în special a celei conjugale, am 
început să ne lăsăm atinși de misterul iubirii lui 
Dumnezeu.  

După această aprofundare putem spune că am 
înțeles mai bine ceea ce vrea să spună: “Căci tare 
ca moartea este iubirea  şi gelozia, teribilă ca 
locuinţa morţilor. Văpaia ei este ca văpaia focului 
și ca flăcările Domnului”( Cant. 8,6). 

Experiența pozitivă, confirmată de toț i 
participanții ne provoacă să continuăm să 
propunem săptămâna de studiu biblic și pentru 
viitor. 

Pr. Olivo Bosa SJ 

Exerciții Spirituale cotidiene  

Adesea, cei care ne frecventează vin şi ne 
împărtășesc dorința de-a face Exerciții Spirituale, 
dar apoi se plâng că nu au timp, că nu reușesc, 
sau că nu-şi pot permite trei sau opt zile libere. 
Alte persoane ne vorbesc despre dorința de-a fi 
mai constanți în viața spirituală și că au nevoie de 
însoțire, de încurajare și de sprijin în rutina vieții 
de zi cu zi.  

Din 2016 am început să propunem tinerilor 
Exercițiile Spirituale în viața cotidiană în timpul 
Adventului şi al Postului Mare. A fost o experienţă 
deosebită, care a marcat începutul unui nou mod 
de-a face exercițiile. S-a simțit ajutorul punctelor 
de meditație pentru fiecare zi, al grupului care te 
susține şi te ascultă, precum și al colocviului cu 
îndrumătorul spiritual. Acestea conferă o 
dinamică de depășire a nevoilor şi de descoperire 

mai mare a vitalității pe care Dumnezeu o dă 
celui care îl caută și face efortul de-a rămâne 
constant. 

 

Anul acesta am mărit grupul acceptând și adulţi 
pentru ca în viitor, din aceste grupuri de Exerciţii 
Spirituale să se nască CVX-ul. Mă bucur mult să 
observ iubirea acestora față de iezuiți şi față de 
spiritualitatea ignaţiană, ceea ce mă face să fac 
lucrurile din inimă. 

Vă mulţumim pentru rugăciunile voastre şi vă 
invităm pe cât mai mulți să intrați cu noi în 
această dinamică de a-l găsi pe Dumnezeu în 
cotidian! 

Pr. Jani Claudiu Miklos SJ 

Pasiune și Compasiune - cale 
ce-l conduce pe om la 
Dumnezeu 

Încă îmi aduc aminte cu mult entuziasm de 
provocatoarea aventură a pelerinajului în sărăcie 
din timpul noviciatului. Zi de zi, am învățat să 
mă  bucur de puținele lucruri pe care le aveam la 
îndemână, sau de cele pe care le primeam din 
cerșit. De ceva vreme, am început să trăiesc o 
nouă aventură fiind alături de cei ce peregrină pe 
meleagurile românești nu din voință proprie ci 
siliți de situațiile lor culturale și socio-politice.  

A fost și este o pasiune pentru mine faptul de a 
lucra în domeniul social, cu persoanele nevoiașe, 
deoarece am găsit un gust deosebit și o profundă 
bogăție interioară în viețile celor pe care i-am 
întâlnit. Această bogăție încerc să o împărtășesc 
și cu cei care nu reușesc să privească realitatea 
vie decât cu ochelari de soare. Totul a început  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destul de lin, prin «experimentarea vieții 
aproapelui», punându-mă în joc cu toată ființa în 
a primi și a da, prin intermediul simplului fapt de 
a împărtăși timp cu cei ce sunt în nevoi și luptă 
pentru supraviețuire. Astfel, prin disponibilitatea 
de a sluji în noua misiune, caut să pătrund tot 
mai adânc în propria-mi inimă pentru a înțelege 
și cunoaște tot mai bine sensul și valoarea vieții. 
Dorința mea este în continuare îndreptată spre 
slujirea celorlalți, căutând să fiu în comuniune cu 
Dumnezeu - fundamentul central al vieții mele, 
fără de care ar fi greu să găsesc un rost în ceea 
ce fac. 

Slujirea pe care am început-o la JRS România 
continuă să fie inspirată de grija și preocuparea 
față de cei în nevoie trăite în timpul studiilor de 
filosofie. Acestea mi-au permis să mă reîntorc la 
experiența providențială de abandon în mâinile 
Aceluia care este «cale, adevăr și viață». 

Fără a fi la fel de numeroși ca cei de la Roma, 
refugiații întâlniți aici trăiesc aceleași încercări, 
sunt mișcați de aceleași speranțe și exprimă 
aceeași nevoie de omenie. 

Mă aflu în acest moment ca între vis și realitate, 
cu speranța ca ziua de mâine să fie mai senină 
pentru cei care și-au pierdut puterea și curajul 
de a persevera în căutarea binelui. Această 
speranță fără limite, trăită cu pasiune și 
compasiune, mă însoțește pe calea ce-l conduce 
pe om la Dumnezeu. 

Ambrozie Mengheriș SJ 

APARIȚII EDITORIALE 
RECENTE 

Ignațiu de Loyola, Benzi desenate, Ed. Surorilor 
Lauretane, 2017. 

O primă incursiune în viața Pelerinului, destinată 
celor mici, dar și celor sătui de prea multe texte 
aride. 

Inimi pe Jar, Carte de rugăciuni ignațiene, Ed. 
Surorilor Lauretane, 2017. 

Un adevărat compendiu de rugăciuni menite să 
însoțească și să continue experiența Exercițiilor 
Spirituale. 

Căile Rugăciunii, de 
Tommaso Guadagno SJ, 
este în curs de apariție 
la aceeași editură a 
Surorilor Lauretane. 

O scurtă introducere în 
p rac t i c a r ugăc i un i i 
meditative cu ajutorul 
Sfintei Scripturi.

ORDINUL CALUGARESC CATOLIC “SOCIETATEA LUI ISUS” (O.C.C.S.I.) Cluj-Napoca,  
   Str. Tudor Arghezi nr. 2, 400363 
     Cod Fiscal 8492090    IBAN RON: RO73RNCB0106026613160001

„Există în zilele noastre mulţi oameni 
care ar vrea să citească Biblia și să înveţe 
să se roage, însă adesea se descurajează 

și capitulează, fiindcă nu știu cum să 
procedeze. Această carte, începând 

cu Lectio Divina, intenţionează să le 
pună la dispoziţie o serie de metode de 

rugăciune, pentru a le putea cunoaște 
și experimenta, până la găsirea căii de 

rugăciune celei mai potrivite pentru 
fiecare în parte. Pentru fiecare metodă 

de rugăciune este propus un exerciţiu 
care poate fi testat în practică.”  

Tommaso Guadagno SJ

To
m

m
as

o G
ua

da
gn

o  
SJ

C
Ă

IL
E

  R
U

G
Ă

C
IU

N
II

•

 ISBN 978-606-8326-94-8

Tommaso Guadagno SJ

 
M

ET
O

D
E 

ȘI
 E

XE
RC

IȚ
II 

PR
A

C
TI

CE

 
METODE ȘI EXERCIŢII PRACTICE

bbb
 

CĂILE RUGĂCIUNII


