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Odgovaramo na mnoga pitanja

Poštovani i dragi čitatelji! 

Pitate se kako određujemo teme časopisa? Uredništvo čuje ili pret-
postavlja vaša pitanja i daje odgovore. Nadam se da smo i ovaj put 
pogodili što vas posebno zanima i da prilozi ovoga broja odgovaraju 

na vaša izgovorena i neizgovorena pitanja. 
Je li sjećanje na vlastitu prošlost u Bogu molitva? Papa Franjo kaže da jest. 
Može li mašta pomoći u molitvi? Isusovac John Veltri tumači kako. Može li 
čovjek razgovarati s Bogom? Sv. Ignacije kaže da može. Tko su članovi Za-
jednice Injigo? U ovome broju upoznajemo Anu Knežević. Što se dogodilo 
u pet mjeseci u Zajednici i Programu Injigo u zemlji i inozemstvu i koliko 
je sudionika bilo iz koje države u Programu Injigo 2014./15. god., čitajte 
u kronici. Što o Programu Injigo misli isusovac, franjevac i jedan župnik, 
čitajte u njihovim svjedočenjima, a isusovac koga je nedavno papa Franjo 
oduševljeno pozdravio u sarajevskoj katedrali čestita blagdan sv. Ignacija 
svima oko »Injiga«.
Ima li isusovaca koji djeluju u Katoličkoj karizmatskoj obnovi i vode igna-
cijanske duhovne vježbe s karizmatskim elementima, tema je to simpozija 
u Manresi. Je li sv. Ignacije počivao u Duhu, čitajte u opisu kapele Ignaci-
jeve ekstaze. Je li duhovni život penjanje k Bogu (»ja ću to učiniti«), ili pri-
manje Boga koji silazi k nama (»neka mi bude«), tumači isusovac Herbert 
Alphonso. 
Na području ljudske ljubavi odgovaramo na pitanja: Kako hodanje utroje 
usrećuje dvoje? Kako naći ljubav svojega života? Kako je plašljiva djevojka 
sigurno zakoračila u brak? Pod kojim se uvjetima brak može razvrći? Kako 
postaviti granice u odgoju i odnosima, kada i kako reći ne? Što se dogodilo 
na kolodvoru? 
Što se nalazi u ruksacima sportaša? Treba li domovinu braniti u miru? Kako 
priroda može biti Knjiga Mudrosti? Zašto joga nije za kršćane? Kako ide 
pjesma Gorući grm? Tko je sveti div umjetnosti riječi? Što sada zna jedan 
vježbatelj? Čemu se smijemo u duhovnim vježbama? S kojim se svetima 
družimo? S Terezijom, Edith, Rafaelom, Monikom i Ivanom čiji zagovor 
molim za sve vas.
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Nadam se da 
smo i ovaj put 
pogodili što vas 
posebno zanima 
i da prilozi 
ovoga broja 
odgovaraju na 
vaša izgovorena 
i neizgovorena 
pitanja.


