V zadnjih par letih smo bili aktivni še v nekaterih
dejavnostih: izgradnja Ignacijevega doma duhovnosti in
poučevanja duhovnosti na Teološki fakulteti v Ljubljani,
oblikovanje kapel, v Ljubljani angleška maša in
asistenca gibanju Prenova v Duhu, delo z
razporočenimi, komunikacijske in novinarske študije,
sodelovanje pri TV Eksodus, pomoč pri reviziji na
gospodarskem svetu mariborske nadškofije.
V letih 2009–2011 nastaja nov načrt delovanja na
podlagi vrednotenja novih razmer in spodbud k
poglabljanju jezuitske karizme. Značilen del načrtovanja
je refleksija o nekaterih držah oz. načinu ravnanja:
služenje Cerkvi, redovna skupnost kot poslanstvo,
mednarodno sodelovanje, sodelovanje z laiki in dialog s
svetom, delo za poklice. Prihodnja prednostna področja
dela pa se kažejo na treh stopnjah:
na najvažnejši duhovne vaje ter intelektualno delo
in kultura,
na drugi vzgoja oz. delo z mladino, družine in
socialno delo,
-

na tretji župnije ter tisk in mediji.

Kot služabniki Kristusovega poslanstva smo povabljeni,
da pomagamo Kristusu, ko poravnava naše odnose
z Bogom, z drugimi ljudmi in s stvarstvom.

Tudi nas pošilja nebeški Oče, kakor je
poslal Ignacija Lojolskega in prve tovariše, skupaj s
Kristusom, vstalim in poveličanim, vendar še vedno s
križem na rami, ko se trudi v svetu, ki še ni v polnosti
izkusil njegove sprave. V svetu, ki je ranjen zaradi
nasilja, sporov in delitev, smo torej skupaj z drugimi
poklicani, da postanemo orodje Boga, "ki je v Kristusu
spravil svet s seboj, s tem da ljudem ni zaračunal
njihovih prestopkov." Ta sprava nas kliče, naj gradimo
nov svet pravičnih odnosov, ko bodo presežene vse
delitve in bo Bog spet vzpostavil svojo pravičnost za vse.
S temi besedami je 35. generalna kongregacija leta
2008 povzela cilj in razloge vsega našega delovanja.
Jezuiti v Sloveniji to poslanstvo opravljamo z delom na
župnijah, vodenjem duhovnih vaj, spremljanjem
zakoncev in družin, izobraževalnim in kulturnimi
programi.
- * Generalna kongregacija Družbe Jezusove je dogodek,
ko se srečajo predstavniki jezuitov z vsega sveta, da

odločajo o pomembnih zadevah za jezuitski red. Več
iz dokumentov 35. generalne kongregacije

