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Förord

Förenade med Jesus Kristus och hans intressen i 
världen

Adolfo Nicolás, sj

En hälsning till Polancos läsare

Mikael Löwegren

»Med Sonen som bär sitt kors« 
Kring en ikon som för många blivit en synlig bild av sambandet 
mellan bön och handling. 

Magnus Malm 

Bönen har nyckeln till arbetet
Hur ser den genetiska kod ut som låter vårt personliga möte 
med Jesus gestaltas i vårt sätt att vara kyrka, i en enda obruten 
rörelse? 

Tomas Pettersson

Struktur med utrymme för överraskningar
Ett samtal med Ulla och Hans Johansson om bönens betydelse i 
det sociala arbetet med Arken i Lysekil. 

Hilde Reinertsen Myhrer 

I stillheten får vi nya ögon
Personliga reflektioner över sambandet mellan bön och 
handling, utifrån egna erfarenheter av kontemplativ bön och 
ignatiansk andlig vägledning. 
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Susanne Carlsson

Kallade att leva i gemensam överlåtelse till Gud
Kan det ökade intresset för de andliga övningarna leda till ett 
behov av kommuniteter, sammanhang där människor kan ge 
sina liv för att tjäna Kristi Kyrka? 

Juan Ramón Moreno, sj

Bryt mig Herre
Bön av en jesuit som mördades i El Salvador 1989.

Daniel Berrigan, sj

Kyrkans profetiska uppdrag
Två texter av den legendariske amerikanske jesuiten och freds
aktivisten. Tidigare i år firade han sin 90årsdag. 

Dean Brackley, sj

»Downward Mobility« 
Meditationen över de två banéren är en bärande del av Ignatius 
av Loyolas andliga övningar. Vad betyder valet mellan Guds rike 
och världens rike i dag?

Peter Mc Verry, sj

Gåvor och gensvar
Två texter av en irländsk jesuit som i många år verkat bland 
Dublins hemlösa. Detta arbete har förändrat hans bild av såväl 
samhället som Gud. 

Leif Ekevi

Påskvandring
Dikt.

Mikael Löwegren 

Att stå i samklang med kyrkan
Tankar kring brevet från Adolfo Nicolás. 
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