Ignacijansko leto 2021-2022
VSEJ DRUŽBI
Dragi bratje!
Leta 1521 je Ignacij okreval v domači hiši v Loyoli, po tistem, ko je bil ranjen v nogo med bitko
v Pamploni. Tedaj je Bog v njem izvršil spreobrnjenje, ki ga je usmerilo na pot proti Manrezi.
Univerzalna Družba z vsemi svojimi prijatelji in vso Cerkvijo se želi spomniti tega odločilnega
trenutka, ko je Sveti Duh vodil enega človeka v njegovi odločitvi, da sledi Kristusu, in ponovno
najti osnovni namen Ignacijevega romanja, »da bi od tega imel kakšno korist«.
Zato se bo Ignacijansko leto začelo 20. maja 2021 (na ta dan je bil Ignacij ranjen v Pamploni)
in se končalo 31. julija 2022. V tem letu bo središčni dogodek 12. marca 2022, ko bo
praznovanje 400- letnice kanonizacije sv. Ignacija Lojolskega, skupaj s sv. Frančiškom
Ksaverjem, sv. Terezijo Jezusovo (Avilsko), sv. Izidorjem in sv. Filipom Nerijem.
/…/
Želim, da bi med Ignacijanskim letom usmerili pozornost na klic, da bi se pustili Gospodu
spreobrniti, z navdihom Ignacijeve osebne izkušnje. Kot je rečeno v Avtobiografiji, so med
njegovim bivanjem v Loyoli leta 1521 in 1522 »njegov brat kot vsi domači iz zunanjosti spoznali
spremembo, ki se je zgodila znotraj njegove duše« (10) in sumili »da bržkone namerava svoje
življenje temeljito spremeniti« (12). Ko je prišel v Manrezo, se je Ignacij vprašal: »Kakšno novo
življenje je to, ki ga zdaj pričenjamo?« (21), kar je kasneje prepoznal, »da se mu je vse zdelo
novo« (30). Univerzalne apostolske preference za 2019-2029 so potrdile naš klic k osebni,
skupni in institucionalni spreobrnitvi, ki je potrebna, da bi poglobili našo duhovno in
apostolsko vitalnost. Izkoristimo priložnost, ki nam je ponujena, da bi pustili Bogu, da
preobrazi naše življenje-poslanstvo po svoji volji.
Ko je Ignacij z željo, da bi romal v Sveto deželo, prišel v Manrezo, je živel duhovni itinerarij
vsakega spreobrnjenca, vsakega, ki se poda na pot iskanja Boga. Tak je tudi naš položaj. Zato
izbrano geslo za to praznovanje – Videti vsako stvar novo v Kristusu – nakazuje, da nas ta čas
mora voditi k temu, »da bi bili prenovljeni« po Gospodu samem. Duhovne vaje, ki jih je romar
začel pisati v Manrezi, so eden najpomembnejših sadov njegove poti spreobrnjenja, predane
kot dediščina vsemu človeštvu, kot privilegirano sredstvo poti k Bogu. Naj ponovim tu besede
papeža Frančiška v svojem pismu potrditve Univerzalnih apostolskih preferenc (6. februarja
2019), da »to predpostavlja, kot osnovni pogoj, odnos jezuita z Gospodom in osebno in skupno
življenje, navajeno molitve in razločevanja.«
Uboštvo, ki vključuje osebno prijateljstvo z ubogimi in pomoč ubogim, ki ga je Ignacij tedaj
začel prakticirati, je eno izmed velikih znamenj njegove spremembe življenja. Prepričan sem,
da je prav tu eden najnujnejših klicev, naslovljenih danes na Družbo Jezusovo, jasno vabilo, da
se približamo življenju Gospoda samega. Ignacijansko leto 2021-2022 bo ena izmed izjemnih
priložnosti, da bi slišali klic ubogih in izključenih, tistih, katerih dostojanstvo je bilo prezrto v
različnih socialnih in kulturnih kontekstih, kjer živimo in delamo. Ta posluh se bo dotaknil naših
src in nas lahko vodi, da bi bili bližji ubogim in bi hodili z njimi v iskanju pravičnosti in sprave.
Eden izmed vidikov poti spreobrnjenja, na katero nas bo povabil Duh v času tega leta je skupno

razločevanje, da bi vedeli, kako globlje živeti našo zaobljubo uboštva in bi se tako približali stilu
Ignacijevega življenja in prvih tovarišev, v zvestobi prejeti karizmi, ki so jo želeli za našo Družbo.
Po svojem izvoru se je Družba Jezusova rodila iz Ignacijevih izkušenj, ki se jih bomo spominjali
med Ignacijanskim letom 2021-2022. Izkoristimo to priložnost, da bi seznanili ljudi z duhovnim
temeljem, ki hrani našo plodovitost in našo navzočnost v številnih in različnih krajih. Poglobiti
našo notranjo svobodo in obnoviti napetost, ki nas nosi, da iščemo magis, nas bo odprlo novim
in bogatim perspektivam, ki se lahko pojavijo iz iniciativ, ki jih bomo, podprti z upanjem,
podvzeli, da bi spremljali mlade v sodelovanju pri skupnih naporih, da bi ublažili rane, narejene
stvarstvu in pripravljali boljši svet za bodoče generacije.
Opogumljam vse Konference višjih predstojnikov, Province in Regije, da tesno sodelujejo z
našimi sodelavci v poslanstvu, da bi se z navdušenjem pripravili na praznovanje spreobrnjenja
našega ustanovitelja, »Očeta Magistra Ignacija«. Opogumljam jih, da bi izkoristili to priložnost,
da bi po Ignaciju spoznali, ljubili in bolj služili Gospodu vseh stvari. S svoje strani bo Generalna
kurija podprla te napore, izrecno po delovanju komisije, ki sem jo imenoval za to priložnost.1
Naj bo Marija ob Poti naša vodnica na tej poti spreobrnjenja, kot je bila za našega Očeta
Ignacija, in naj nam navdihne odprtost srca, ki jo potrebujemo, da bi prejeli Svetega Duha, ki
nam bo dal pogum za nemogoče.
Arturo Sosa S.J.
Vrhovni predstojnik
Rim, 27. septembra 2019, Spomin bule Regimini militantis Ecclesiae
(Original v španščini, iz francoščine prevedel F.K., Sporočila 399)
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