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MINDENSZENTEK ünnepe (lat. festum Omnium Sanctorum)
Ekkleziológiailag  a  megdicsőült  Egyház  ünnepe.  Nem  tévesztendő  a
szenvedő Egyház ünnepével, mely a halottak napja.
Az  élő  és  elhalt  hívek  titokzatos  közösséget  alkotnak  a  szentek
egyességében,  egymásért  könyörögnek,  helytállanak.  Ennek  alapján
beszélünk küzdő Egyházról (Ecclesia militans), mely a földön élő lelkek
közössége, szenvedő Egyházról (Ecclesia patiens), mely a meghalt, de még
a  tisztítóhelyen  szenvedő  lelkeké,  és diadalmas Egyházról  (Ecclesia
triumphans),  mely  a  már  mennyekbe  jutott,  üdvözült  hívek  társasága.
Mindenszentek  ünnepén  mindazon  megdicsőült  lelkeket  ünnepeljük,
akikről  megszámlálhatatlan  sokaságuk  miatt  (vö.  Jel  7,9-10)  a
kalendárium külön,  név szerint  nem emlékezhet  meg.  Ide  tartoznak  az
életszentség hírében  meghaltakon kívül  mindazok,  akik  a  tisztítótűzben
megtisztulva már megérkeztek a mennyországba. 

2017. NOVEMBERI IMASZÁNDÉK
Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal
és  cselekedeteikkel  tett  tanúságtételük  elősegítse  a
párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más
vallásokhoz tartozókkal.
Ázsiába él 4,164,000,000 ember, az emberiségnek több mint a
fele.  A  nagy  világvallások  bölcsője  Ázsiában  ringott.  A
kereszténység is, tudvalevőleg, az ázsiai Közel-Keletről indulva
terjedt el a világon. Ázsia keresztényeinek száma ennek ellenére
ma csak 286 millió.
A 20. és 21. században Ázsia számos háború színterévé lett. Az
Első világháború csak érintőlegesen hatott Ázsiára, a Második
Világháborúban azonban Ázsia hosszú és véres hadszíntér lett.
A két első atombombát egy ázsiai országra, Japánra ejtették.  
A Második  világháború  befejezése  után  sem köszöntött  béke
Ázsiára.  A  koreai  háború  a  nagyhatalmak  beavatkozásával
végződött. Hosszú évtizedekig húzódott el a vietnámi háború.
Irak  diktátora  háborút  kezdeményezett  Iránal  ésKuvaittal.  A
vietnami háború befejezése után is, borzalmas kegyetlenséggel
folytatódott a háborúskodás Kambodzsában. Rövidebb háborúk
zajlotttak le India és Kína, valamint Pakisztán és India között. A
Közel  Keleten  is  szinte  állandóan  folyik  a  háborúskodás,
melynek  jelenleg  Szíria  a  legtöbbet  szenvedő  áldozata.  Az
Izrael  államot  állandó  feszültségek  háborgatják.  Jemenben
pedig a siita és szunnita muszlimok harca folyik.
Nagyon-nagyon  szükséges  tehát,  hogy  az  Ázsiában  elterjedt
vallások kifejtsék béketeremtő potenciáljukat.  
A  múltban,  sajnos,  a  vallási  különbségek  Ázsiában  inkább
háborúkat okoztak, mintsem hogy békét mozdítottak volna elő.
Az  Iszlám  harcos  terjesztése  és  az  erre  reagáló  Keresztes
háborúk  olyan  sebeket  ejtettek  az  emberek  testén-lelkén,
amelyek  máig  sem  gyógyultak  be.  Főképpen  a  legyőzöttek
azok,  akiknek  leszármazottai  nem  tudják  elfelejteni  a  régen
kapott sérelmeket és szenvedéseket.
Ezért korunk döntő kérdése, hogy a vallások képesek-e kifejteni
Ázsiában békítő, humanizáló energiáikat e sebek gyógyítására.
Maguk  a  vallási  tanok  a  legtöbb  esetben  és  a  lényeges
kérdésekben minden ember méltóságát, az élet sérthetetlenségét
és a kölcsönös szeretetet hangoztatják. Kölcsönös megértés, a
másik  fél  szempontjának  elismerése,  minden  erőszaktól  való
tartózkodás,  egymás  értékeinek  megbecsülése,  minden
gyűlöletkeltés mellőzése, és főleg az egyetemes testvéri szeretet
ápolása lehetnek azok az eszközök, melyek a békéhez vezetnek.
Súlyos kötelessége minden vallásos embernek, hogy úgy élje és
gyakorolja  saját  vallását,  hogy  ugyanakkor  elismerje  más
vallások  értékeit,  és  megértse  másvallásúak  nehézségeit  és
vágyakozásait.  II.János  Pál  pápa  hangoztatta  mindig  az
emlékezet  megtisztításának  szükségességét.  Egymás
meghallgatása, megismerés, megbecsülése: ez a békéhez vezető

út. Ezen kell járnunk, hiszen az  egy Szerető Istennek vagyunk
teremtményei mindnyájan.

HELYI KARITÁSZ FELHÍVÁS!
Tájékoztatásul a programok időpontját és az infókat küldöm:
Karitász  önkéntesek  lelkinapja  lesz  Budapesten  a  Magyar  Szentek
Templomában.  Jelentkezési  határidő  Varga  Évánál  november  6.  Az
időpont november 18. (szo) 9.30-16ó
Karitász és a KÉSZ tagjai november 6-i héten takarítják a templomot és
azután  minden  második  héten  kerül  rájuk  a  sor.  Kérjük,  csatlakozz
hozzájuk! Jelentkezni Dr. Alexi Erzsikénél lehet.
Ágynemű  garnitúra,  lepedő  és  egy  hősugárzó  felajánlását  várjuk  egy
rászoruló  idős  beteg  ember  részére.  Ha  használt  az  sem  baj,  csak  jó
állapotú legyen. Ha tudsz, segíts!
Szent Erzsébet napi gyűjtés november 19-én (v). A 9ó-i misén a Karitász
csoportunk szolgál, ezért minden tagot kérek, jöjjön!
Idén  is  szervezünk  tartós  élelmiszergyűjtést,  amelyre  várjuk  az
adományokat.  Megrendezésre  kerül  az adventi  vásár,  amelyre várjuk az
eladásra kínáló és eladható ajándéktárgyakat.
Gyermekek karácsonyára várunk ismét ajándékokat. A dobozokra írják rá
a  gyermek nemét,  korát  és  tartalmát.  Kérjük,  hogy használt  játék csak
kifogástalan és újszerű állapotú legyen.
Legközelebbi  Karitász  csoportunk  összejövetele  október  31.  (k)  17.30.
Kérünk minden kedves tagot, jöjjön el a karitász megbeszélésre, amelyre
lehet hozni egy kis süteményt vagy üdítőt.
Önkéntesek jelentkezését sok szeretettel fogadjuk.

V. Éva

ISTENNEL A „GRUNDON” 
A színház szakrális hatása, a hit személyessé válása, barátság
és „grundélmény” – többek között ezekről beszélgetett Michels
Antal  plébános  Vecsei  H.  Miklós  Junior  Prima  díjas
színésszel,  a Vígszínház társulatának tagjával a Nem Adom
Fel Cafe & Barban október 17-én.
A Kávéházi esték Tóni atyával programsorozat részeként zajló
beszélgetésen az estek hagyományát követve először a családi
háttér  került  szóba.  Miklós  nem  mindennapi  gyermekkort
tudhat magáénak: hatan testvérek, egyik bátyja örökbe fogadott.
„Ő az egyik legjobb barátom – mondta Miklós –, és rengeteget
tanultam általa az integrációról.” Testvére cigány, mozgássérült
és értelmi sérült.
De máshol is megtapasztalta a társadalmi különbségeket, hiszen
szülei munkája miatt iskola után egyik húgával többnyire nem
haza, hanem a budapesti Miklós utcai hajléktalanszállóra ment.
„Amíg  a  szüleim  dolgoztak  az  épület  emeletén  működő
iskolában,  mi  a  hajléktalanokra  voltunk  bízva.  Sok  örömöt,
emberi  találkozást  és  tudást  kaptam  tőlük  –  Miklós  úgy
emlékszik ezekre az évekre –: szegények voltunk, de idillikus
volt az életünk.”
Szülei válása azonban nehéz időszak volt az egész családnak.
Úgy érezte, összedőlt minden biztos az életében. Ez volt az az
időszak, amikor a gyermekként örökölt vallás személyes hitté
vált benne. „Jártam templomba, ministráltam, de egy gyereknek
nincs  igazán  szüksége  Istenre,  hiszen  természetes  módon
magában hordozza őt. Önző dolog, de az ember akkor találja
meg Istent, amikor szüksége van rá, amikor veszteség éri,  és
rájön: kell hogy valami mélyebb értelme legyen a dolgoknak.
Nekem tizenöt-tizenhat éves koromban lett szükségem Istenre,
amikor úgy éreztem, a helyzeten, amibe kerültem, ember már
nem tud segíteni. Mindenki mást gondol Istenről, hogy milyen,
és egy ember is mindennap mást érezhet vele kapcsolatban, de
ami a lényeg, hogy ő biztos, stabil, van.”
Ez  volt  a  hivatás  keresésének  időszaka  is.  „Kiskoromban
régész, űrhajós, a szüleim után tanár, majd pszichológus és pap
is  akartam  lenni”  –  mesélte  Miklós.  Végül  mindent
megváltoztatott  egy színi  előadás:  a  Pesti  Színház  Az ünnep
című darabja.
„A jó színház szakrális: amikor valami olyat érzünk – együtt,
közösségként  –,  amit  nem  tudunk  szavakkal  kifejezni,  de
tudjuk,  hogy  ott  van.  Ez  az  az  állapot,  amikor  az  ember  a
»gyomrából  él«,  amikor  a  felesleges  dolgok  leválnak  az
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életünkről, és kikristályosodik, hogy mi a fontos – általában ez
a másik ember. Ez az energia fogott meg azon az előadáson” –
mondta  Miklós.  Beadta  a  jelentkezését  a  Színház-  és
Filmművészeti Egyetemre, ahova elsőre felvették. „Szerencsés
vagyok, mert nem számít számomra a karrier mint siker – tette
hozzá. – De olyan hivatásom lehet, ami sokaknak szól.”
A  beszélgetés  során  szóba  kerültek  a  darabok,  melyekben
Miklós játszik, illetve az írások, amiken dolgozik. Szeretne egy
borkóstolóval  egybekötött  önálló  estet  összeállítani  Hamvas
Béla A bor filozófiája című könyvéből.
„Nagy  izgalommal  tölt  el  az  Isten-kérdés.  Hamvas  az  írta:
»Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. (...)
Tudom, hogy ezt a szót, Isten, ki se szabad ejtenem. Mindenféle
más neveken kell róla beszélni, mint amilyen például csók vagy
mámor  vagy  főtt  sonka.«  Hamvas  Béla  különleges  módon
beszél Istenről, gyönyörű, de emberi, szinte profán választ tud
adni arra a kérésre: ki Isten? – magyarázta Miklós. – Szeretném
megtanulni  az  ő  szavait,  és  valahogyan  átadni,  hátha  ezáltal
fogékonnyá válnak erre a kérdésre olyanok is, akik egyébként
elzárkóznak tőle.”
A Vígszínház sikerelőadásában,  A Pál utcai fiúkban Vecsei H.
Miklós Nemecseket játssza. „A darab felfrissítette bennem azt a
tudást,  mit  jelent  az  igazi,  az  egymásban feloldódó barátság,
amikor  nincsenek  titkok.  És  azt  is,  mi  a  »grundélmény«,
milyen, ha a barátaiddal vagy, egy saját helyen, ahol nincs idő,
és  ahol  együtt  éltek  meg  valamit.  Az  embernek  éveket  kell
eltöltenie ezen a »grundon«, hogy kiteljesedjen, sőt az a jó, ha
az egész élet során ott van ez a »grundélmény«... Ezt szeretnénk
átadni a nézőknek is.”
A  Kávéházi esték Tóni atyával programsorozat következő
alkalma  november  14-én,  kedden  lesz,  amikor  Keresztes
Ilona rádiós  szerkesztővel  beszélget  Michels  Antal  a  Nem
Adom Fel Cafe & Barban (Budapest, VIII. Magdolna u. 1.).
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