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... apărarea credinței și promovarea dreptății ... 

 

Infinitul celor fără nume  

„10 mai mare  decât  8”  ‐  titlul  celui mai  recent  film 
documentar  al  lui  Florin  Silaghi  SJ  dedicat 
„Marginalizaților  în  centrul  atenției”  ‐  are  toate 
șansele  să  devină  un  viral.  Cuvintele  sunt  rostite  de 
un copil rrom, beneficiar al Centrului de zi din cadrul 

Asociației  Freres  Romania,  care  nu  mai  vrea  să  fie 
„alfabet”  și  de  aceea  se  luptă  să  scrie,  e  drept  cu 
preferințe:  îi  place  să  scrie  „mai  mult  cu  plusurile 
decât cu minusurile”. E puțin probabil  ca acest  copil 
să afle vreodată că „10” face trimitere în numerologia 
biblică  la  sfințenia nemărginită a  lui Dumnezeu și  că 
cifra  „8”  l‐a  inspirat  pe  George  Cantor  pentru  a 
exprima  infinitul  matematic.  Însă  tautologia  lui 
sugerează  de  fapt  taina  dindărătul  unei  evidențe,  și 
anume că întregul este mai mare decât părțile sale: o 
știm  asta  prea  bine  cu  cifrele,  dar  cum  rămâne  cu 
cele ce „contează”?  

Și  noi  ne‐am  obișnuit  să  socotim  ce‐am  făcut  în 
ultimele  luni,  câți  beneficiază  direct  sau  indirect  de 
activitățile noastre, pe câte ajutoare putem conta, să 
estimăm  nivelul  de  sustenabilitate  al  proiectelor 
noastre  în  timp  etc,  dar  până  unde  putem  număra, 
cât  de  mult  putem  măsura?  Pe  de  o  parte 
descoperim că suntem mult mai mulți cei care lucrăm 
împreună  iar  pe  de  alta  că  recolta  depășește  infinit 
puținul semănat de noi! 

În această optică, pe  lângă documentarul menționat 

deja,  evidențiem  în  acest  număr  apariția  Centrului 
multicultural  Myplace  promovat  de  JRS‐Romania, 
precum  și  inițiativa  de  ultimă  oră  a  experiențelor 
sociale  propuse  tinerilor  la  Satu‐Mare  în  cadrul 
Misiunii de Paști. De  fapt,  respectivele  inițiative sunt 
parte  a  constelației  de  proiecte  MAGIS  care  leagă 
între ele din ce mai multe persoane care împărtășesc 
spiritualitatea ignațiană în România și în lume. 

Numai  că  această  primă  enumerare  se  vădește 
curând  insuficientă,  pentru  că  nu  pot  fi  uitați  nici 
confrații de la Târgu Mureș, nici Georg Sporschill SJ cu 
Elijah ‐ Inițiativă Socială din Hosman (Sibiu) cu Școlile 
de  muzică  și  Centrele  Sociale  pentru  rromi;  nici 
Proiectul  socio‐educativ  Quadrifoglio  din  Sighetul 
Marmației  inițiat  cu  ani  în  urmă  de  iezuiții  italieni 
Massimo  Nevola  și  Vitangelo  Denora  în  favoarea 
copiilor  defavorizați.  Însă  nici  așa  tabloul  nu  este 
complet,  pentru  că  din  el  lipsesc  zecile  de  inițiative, 
de  multe  ori  anonime,  ale  Ignațienilor  în  România, 
sute  de  persoane  pentru  care  „Exercițiile  Spirituale” 
înseamnă mai mult  decât  o  vorbă  iar  iubirea  devine 
slujire fără farduri. Atunci, măcar cu ei am putea pune 
în  sfârșit  „punct”?  Nici  atunci,  pentru  că  altminteri 
unde ar râmâne aceia împreună cu care și pentru care 
lucrăm  și  de  la  care  de  multe  ori  primim  mai  mult 
decât am putut oferi? Fie că  se numesc colaboratori 
sau beneficiari,  și  ei  sunt  cu adevărat  „binefăcătorii” 
noștri în sensul cel mai puternic al cuvântului! 

Și  așa  descoperim  în  eșecul  numărării  noastre,  cum 
suntem  împinși  „Până  la  marginile  pământului”  să 
mulțumim  și  să  dăm  mărturie  despre  Infinitul  celor 
fără  de  nume,  care  continuă  să 
lucreze  cu  noi  și  să  întărească 
Cuvântul  prin  semnele  cu  care  ne 
însoțește (cf. Mc 16, 20). 

Cristos a înviat! 

Frățește în Domnul, 

Marius Taloș SJ, Superior Regional 
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„Slujire în lumea celor vulnerabili” 
Misiune de Paști la Satu‐Mare 
 

Binele  se  răspândește  mereu 
atât asupra celor care‐l primesc 
cât și peste cei care‐l făptuiesc. 
Este un prilej de bucurie să vezi 
că  tot  mai  multe  școli,  firme, 
asociații  și  instituții  acordă  o 
atenție deosebită celor săraci și 

bolnavi din jurul lor, implicându‐se în mod concret în 
spijinirea  celor  mai  fragili  și 
marginalizați.  Aproximativ  30  de 
tineri  din  diferite  colțuri  ale  țării, 
iezuiți  și  persoane  consacrate  de 
spiritualitate  ignațiană  împreună 
cu asociațiile Caritas, Hans Lindner, 
Sfânta  Rita,  Langdon  Down  și 
Sfântul  Benedict,  s‐au  lăsat  atinși 
de Binele primit și acum nu pot să 
nu  dorească  să‐l  împărtășească 
între  ei  și  cu  cei mai  necăjiți  și  în 
lipsuri.  Astfel  au  ales  să‐și  lase 
familiile,  prietenii  și  obiceiurile 
pentru  a  trăi  în  comun  și  în  comuniune  timp  de  o 
săptămână,  slujind  aproapelui  și  participând  prin 
cântec  și  rugăciune  la  celebrările  liturgice  specifice 
zilelor  premergătoare  Paștelui  în  satele  Homorodul 
de  Jos  și  Sâi.  Alți  40  de  tineri  și  2  preoți  iezuiți  din 
Ungaria au ales să trăiască Misiunea de Paști în satele 
Dara și Odoreu. 

Comunitatea  iezuiților  din  Satu‐Mare  este  formată 
din 4 preoți și un tânăr iezuit în formare. Doi dintre ei 
lucrează  în  Școala  și  Grădinița  Ham  Janos  și  la 
Internatul  Aloiziu  de  Gonzaga  din  oraș.  Ceilalți  trei 
preoți  slujesc  comunitățile  parohiale  de  limbă 
română  și  germană  de  la  biserica  Calvaria.  Datorită 
colaborării cu Asociațiile Caritas, Sfânta Rita, Sfântul 
Benedict,  Langdon  Down  și  Fundația  Lindner,  avem 
această  ocazie  unică  de  a  trăi  experiența Misterului 

Pătimirii și Învierii lui Isus în mod concret.  
Apropierea de cei mai vulnerabili și fragili (oameni cu 
dizabilități fizice și psihice, orfani și persoane afectate 
de  sărăcie  extremă)  este  o  parte  definitorie  a  trăirii 
vieții  creștine  cu  o  autentică  credință  în  înviere. 
Această  pendulare  între  realitatea  dură  a  celor 
nevoiași  și  celebrarea  liturgică  a  mângâierii  pe  care 
Cel  Înviat  dorește  să  le‐o  aducă  zilnic,  poate  fi  o 
ocazie  de  trăire  în  profunzime  a  sensului  învierii  lui 
Isus. 
Misiunea de Paști este propusă tinerilor între 18 și 27 

de  ani  cu  o  experiență 
sănătoasă  de  rugăciune, 
capacitate  de  a  sta  în 
liniște,  dorința  de  a  se 
lăsa provocați de situația 
fragilă  a  celor  nevoiași, 
cu  suficientă  maturitate 
pentru  a  aborda  cu 
seriozitate,  bucurie  și 
simplitate  slujirea  plină 
de  compasiune  și 
celebrările liturgice. 
 

În  cadrul  proiectelor  Fundației  Hans  Lindner  sunt 
vizitate  familiile  aflate  în  nevoie,  care  trăiesc  la 
periferia oraşului, unde fundația desfăşoară activități 
de peste 3 ani. Ajutorul concret pe care tinerii  îl dau 
acestor  familii  este  igienizarea,  renovarea  şi 
curățarea locuințelor și a împrejurimilor. 
În  cadrul  proiectului Gostart  sunt  propuse  activități 
cu  caracter  gospodăresc  (grădinărit,  prelucare 
/conservare  legume‐fructe,  bucătărie,  croitorie, 
tâmplărie, reparații). 
În cadrul proiectului Raza Speranței se fac pregătirile 
de Paști împreună cu alte organizații care activează în 
domeniu, decorat, gătit și jocuri pentru copii afectați 
de cancer. 
La  Organizația  Caritas  tinerii  îi  vizitează  pe  cei  în 
vârstă  și pe bolnavi,  cărora  le dau o mână de ajutor 
pentru  pregătirea  Paștelui,  petrec  timp  împreună  în 
simplitate și cu atenție față de nevoile lor.  
La  Asociația  Sfânta  Rita  se  desfășoară  activități  
culturale și jocuri pentru copii săraci și defavorizați. 
La  Asociațiile  pentru  autiști  Langdon  Down 
Transilvania  și  Sfântul  Benedict  tinerii  voluntari  și 
copii cu sindrom Down confecționează ornamente de 
Paști (olărit, vopsit ouă, turnat lumânări etc.) 
 

Miklós Jani Claudiu, SJ 
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MAGIS  ‐  rețele  de  colaborare  și 
coordonare 
În  România,  precum  și  în  alte  țări  în  care  activează 
Societatea  lui  Isus,  activitatea  cu  tineri  constituie  o 
prioritate  a  angajamentului  nostru  apostolic.  Pe 
lângă  fiecare  comunitate  de  iezuiți  din  România 
există  diferite  activități  pastorale  dedicate  în  mod 
deosebit tinerilor. 

Cu toate că de ceva timp simțeam o oarecare lipsă a 
unei  colaborări  structurate  între  centrele  noastre 
pastorale  în  sectorul  dedicat  tinerilor,  acum  am 
reușit să ne concretizăm dorințele de a creea o rețea 
de  colaborare  și  coordonare  a  proiectelor  și 
activităților din pastorația tinerilor. 
Acest  nou  proiect  al  rețelei  iese  în  întâmpinarea 
așteptărilor  tinerilor,  exprimate  în  mod  direct  sau 
indirect, mai ales ca un punct focal de coordonare a 
întâlnirilor și posibilităților de cunoaștere reciprocă a 
grupurilor  de  tineri  din  diferite  locuri  și  centre,  cu 
scopul  unei  colaborări mai  strânse  și mai  eficace  în 
diverse inițiative cu tineri și ale tinerilor. 
Această  rețea presupune deschiderea unui  birou de 
coordonare și crearea unui grup coordonator compus 
fie din iezuiți, fie din tineri reprezentanți ai diferitelor 
grupuri  din  țară.  Elementul  care  ne‐a  ajutat  în 
crearea acestei  rețele a  fost experiența câștigată pe 
parcursul  anilor  în  cadrul  Zilelor  Ignațiene  ale 
tineretului  –  MAGIS,  organizate  în  România  și  în 
străinătate;  datorită  acestui  fapt  rețeaua  va 
funcționa în cadrul proiectului MAGIS. 
Un  principiu  care  rămâne  valabil  și  comun  pentru 
toate  activitățile  noastre  cu  tineri  este  căutarea 
inspirației  în  spiritualitatea  ignațiană,  cu  speranța 
creării  unor  condiții  prielnice  pentru  aprofundarea 
credinței, a cunoașterii de sine dar și a celei reciproce 
dintre tineri, a dezvoltării spiritului de fraternitate și 
bună  înțelegere  între  ei  și  cu  aproapele  lor, 
sensibilizând  totodată  tinerii  pentru  a  deveni  din  ce 
în ce mai mult „oameni pentru ceilalți”. 
Rețeaua de  coordonare  se  va preocupa  constant de 
împărtășire  și  schimb  de  experiențe  individuale  sau 

comunitare,  ale  grupurilor  „ignațiene”,  oferind 
totodată posibilitatea de a descoperi și deschide noi 
orizonturi de inițiative, în speranța trezirii dorinței de 
implicare mai active și responsabile în societate.    
Așteptăm  cu  nerăbdare  și  speranță  roadele  acestei 
inițiative  binecuvântate  de  Domnul  pentru  binele 
tineretului, al Bisericii și al societății din România.  
   

Olivo Bosa, SJ 
 

Calvaria și meditarea Calvarului   
Zilele de după Anul Nou au trecut de parcă n‐ar 
fi  fost,  deși  Postul  Paștelui  a  început  relativ 
târziu anul acesta. Nici nu s‐a  terminat bine cu 
binecuvântarea  familiilor  și  a  caselor  și  au 
început  pregătirile  pentru  Postul  Mare  și  apoi 
pentru Paște. Postul Mare venit peste sesiunile 
de  pregătire  a  copiilor  pentru  Prima  Sfântă 
Împărtășanie,  în  ambele  comunități,  cea  de 
limbă  germană  și  cea  de  limbă  română. 

Repetițiile corurilor au alergat mai  iute decât timpul 
liturgic. Postul Mare a avut un ritm alert, scandat de 
recitarea  Căii  Crucii  în  fiecare  miercuri,  vineri  și 
duminică.  Uneori  am  putut  urma  calea  crucii  și  în 
curtea  bisericii,  atunci  când  timpul  a  permis‐o.  
Acestea  au  culminat  cu  o  cale  a  Crucii  solemnă,  cu 

multă  muzică  de  înaltă  ținută  între  stațiuni,  în 
Duminica  Floriilor.  E  deja  o  tradiție  a  parohiei,  deși 
fiecare  an  are  accentele  sale.  Această  simfonie  de 
imagini,  cuvinte  și  muzică  s‐a  transformat  într‐un 
ambient  de  interiorizare  și  rugăciune  excepțional. 
Catehezele  de  duminică  despre  Sacramente  au  fost 
dublate  miercurea  de  scurte  introduceri  în 
discernământul  spiritelor  în  spiritualitatea  ignațiană.  
Acum,  totul  pare  alert.  Paștele  pare  nerăbdător  să 
vină și Săptămâna Sfântă a  început ca o cursă aflată 
pe  ultima  sută  de  metri.  În  plus,  îmbinarea  vieții 
parohiilor  filiale  de  limbă  română  cu  Misiunea  de 
Paști  face  ca  această  sărbătoare  a  Învierii  să  aibă 



 

www.iezuiti.ro    www.facebook/iezuiti    www.facebook/ignatieni   www.sjweb.info 

nuanțe  deosebite  la  nivel  de  trăire.  Tensiunea 
binevenită a  trăirii  Cinei Domnului,  a Morții  sale ne 
vindecă pentru a simți din plin rezolvarea acesteia în 
tonurile majore ale  Învierii. Ne  rugăm pentru pacea 
și învierea întregii omeniri. 

Iulian Budău, SJ 
  

My Place 
În  această  primăvară 
Serviciul  Iezuiților 
pentru  Refugiați  din 
România  a  celebrat 
deschiredea  oficială  a 
Centrului 
Multicultural  pentru 
Străini  “My  Place”  ‐  un  loc  spațios  format  dintr‐o 
ceainărie, internet‐cafe, un atelier de creație și o sală 
polivalentă.  
La  My  Place  se  organizează  o  varietate  largă  de 
ateliere  și  activități  culturale,  socio‐educaționale  și 
recreaționale,  de  formare  umană  și  dezvoltare 
personală, întalniri tematice training‐uri cu specialiști 
și formatori voluntari și angajați. 

Pentru  desfășurarea  evenimentelor,  spațiile  sunt 
oferite în mod gratuit, fiind asigurate toate condițiile 
necesare desfășurării acestora. 

JRS Romania 

 10 > 8 
Seria  de  film  documentar  Marginalizați  în  centrul 
atenției s‐a născut pentru a da glas cel puțin câtorva 
dintre aceşti oameni care împart, deseori fără vrerea 
multora,  societatea  de  consum  cu  noi.  E muncă  de 
sensibilizare,  pentru  că  sentimentele  sunt  cele  care 
generează acțiuni juste şi proporționate. E muncă de 
educație, pentru că materialele pot fi folosite în acest 
scop. (Info SJ – Martie 2013) 
“10 mai mare decat 8 ?”, “Da, 10 mai mare decat 8”, 
acest  binom:  întrebare  /  răspuns,  această  simplă 
axiomă aritmetică, pare a nu avea nici o legatură cu 

descoperirea  unui  adevăr,  cu  atât  mai  puțin  cu 
bucuria unui copil ce o afirmă. Ce ar dori să sugereze 
un  film  documentar  cu  acest  titlu  “10>8”  ?  Chipul 
unui  copil,  nu  mai  mare  de  8  ani,  răspunzând 
bucuros  întrebării, deschide  lumea unor  imagini, pe 
cât  de  relevante  pe  atât  de  protectoare.  Relevante 
fiincă descoperă o  lume cunoscută dar neînteleasă, 

o  lume  a  celor  de  lângă  noi,  a  celor  pe 
care  lesne  îi  numim  “țigani”  sau  cu  alte 
apelative  si  epitete. De  ce    protectoare? 
Pentru  că  ne  deschide  o  perspectivă  în 
care  imaginile  nu  sunt  însoțite  de 
miasmele,  fricile  si  temerile  care  ne 
însoțesc  atunci  când  interacționăm  cu 
periferia,  cu marginea,  cu marginalizații, 

deschide o lume care ne permite să o abordăm mai 
lesne. O mână de copii, cărora li s‐a pus în mână un 
aparat de fotografiat de unică folosință pentru 24 de 
ore, au fost chemați să povestească depre ei. Ajutați 
de imaginile fotografiate, au putut să descrie ceea ce 
sunt  și  mai  ales  cine  sunt.  Acolo  unde  poate 
cuvintele  nu  le‐ar  fi  fost  de  ajutor,  fotografiile 
povestesc pentru ei. La școala din sat, “școala mare” 
nu  vor  să mai meargă,  se  simt  tratați  diferit  și  asta 
nu  le  place.  Poate  parea  o  scuză,  o  lamentare  cu 
care suntem obișnuiți din partea  lor, pentru ei  însă, 
este  realitate. Nu  se plâng,  se bucură doar  că  au o 
șansă  la  Centrul  de  zi  al  Asociației  Freres  din 
Mădăras, un loc în care să‐și facă temele, o zi în care 
domana Caty, domnu’ Lucian, Comunitatea iezuiților 
din Satu Mare și voluntarii care‐i însoțesc îi tratează 
cu multă dragoste. Poveștile copiilor curg în  imagini 
și  descrierile  făcute  de  ei,  la  fel  cum  curg  și 
asemănările  experiențelor  trăite.  “Aici  la  Centru  e 
mai bine, acolo la școală nu e drept, suntem evitați, 
ocoliți,  doamnele  nu  ne  tratează  la  fel,  însă  aici  e 
bine și vrem să venim”. Vor să învețe, vor să ajungă 
educator,  pompier,  preot,  cosmetician  sau  simplu 
angajat la într‐o fabrică, asta  pentru că, dacă știu să 
scrie  și  să  citească,  au o  șansă. O  șansă pe  care nu 
vor să o rateze, o șansă care le este oferită și de care 
ei se bucură. 
Da, 10 este mai mare decât 8, însă totdeauna 10 îl va 
conține  pe  8,  totdeauna  ceea  ce  este  majoritar  va 
conține mereu ceva minoritar.  
Povestea  lor,  povestea  copiilor  de  la  periferia 
Mădărasului  sau  din  orice  margine,  este  povestea 
unor  copii  cărora  li  s‐a  deschis  o  perspectivă  de  a 
părăsi, poate, într‐o bună zi periferia. 
 

         Răzvan Galice 
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