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Szeptember végén 30-án vasárnap, iskolánk közel 100 fővel (tanárok, diákok és szüleik) 

csatlakoztunk az egyházközség hagyományos zarándoklatához, amely 9 órakor indult a 

plébánia elől. A plébános atya áldásával és a zarándok kereszttel közel 100 fővel indultunk 

neki hosszan kígyózó sorban hegyen völgyön át a Budakeszi kegytemplomhoz vezető piros 

útjelzésen haladva. Ezen a napon oda- vissza kb. 12 km – t tettünk meg, 330 m 

szintkülönbséget leküzdve.  



Budaörs - Piktortégla-üregek - Budaörsi-hegy - Szent Mihály (Végvári)-szikla - 

Makkosmária 

A Szent Mihály sziklánál pihentünk meg, ahol elmélkedtük a Szent neve kapcsán és 
érdekes dolgokat tudtunk meg az angyalokról István és Csaba tanár uraktól és Andrea 
tanárnőtől:                                                                                                                                         

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak, ő a 

mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (a 6. századtól tartják). Jelképe hatalmas kardja, 

mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. A 

főangyalok (más néven arkangyalok, görögül: Αρχάγγελοι) Isten hírvivői, magasabb rangú angyalok. A zsidó és a keresztény 

vallás 7, az iszlám 4 arkangyalt ismer. Mihály arkangyal, Gábriel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriél arkangyal, Sariél 

arkangyal, Raguél arkangyal, Ramiél arkangyal. A római katolikus és ortodox kereszténység által használt Bibliában az első 

három szerepel, Többnyire ide sorolják Lucifert (Helél néven) is, mint aki eredetileg szintén arkangyal volt (köztük is a 
leghatalmasabb), de elbukott és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett.  

Szent Mihály neve héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered. A zsidó és az erre épülő keresztény 

hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, 

azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek 

voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, 
őt kell szolgálni.  

A név jelentését olykor megpróbálják "Aki olyan, mint az Isten" értelemben magyarázni, ez azonban félreértés. Nyelvileg 

azért, mert a héber ימ<mí> szócskának, mely a név első tagját alkotja, csak kérdő értelme lehet: ki?, kicsoda?; aki-t nem 

jelenthet (az utóbbit héberül az רשא<aser> szócska fejezi ki.) Tartalmilag pedig azért, mert a bibliai gondolkodástól 

teljességgel idegen is lenne a mennyei seregek vezérét "olyan, mint az Isten"-nek nevezni, hiszen az Istenhez való hűség 
lényege ebben a felfogásban épp a tőle való különbözés, neki való alávetettség elfogadása. 

 Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kisfarsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely 

Katalin napig (november 25.) tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását: „Szent Mihály öltöztet, 

Szent György vetkőztet.” Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29. Szent Mihály 
arkangyal napja a betakarítás befejezésének a jelképe.[1] Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.  

elimádkoztuk a Szent Mihály-imát-… 

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már 

távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca 

hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és 

íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az 
alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.  

''Szent Mihály arkangyal, 

védelmezz minket a küzdelemben; 

a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! 

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” 

Te pedig, mennyei seregek vezére, 

a sátánt és a többi gonosz szellemet, 

akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, 

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! 

Amen.''  

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta: – El tudom pusztítani 

Egyházadat! Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló 

párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig 
hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye.[2] Forrás: internet 
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…majd szomjunkat csillapítva ismét útra keltünk. A kegytemplomhoz érkezve Ihász Gabika 

nyugdíjas, volt ’Mindszentys’ tanárnő néhány mondatban elmesélte a búcsújáróhely 

történetét a gyerekeknek, utána pedig többen megnéztük az oltár mögötti kegyképet.  A 

11:30-kor kezdődő püspöki szent mise az erdő által körülvett templom melletti kertben 

volt. Spányi püspök atya a szentbeszédben kitért az ünnep lényegére, miszerint a régi 

időkben a foglyok kiszabadulásáért imádkoztak az emberek a Fogolykiváltó Szűzanyához, a 

jelenben ugyanúgy, de átvitt értelemben a kábítószeresekért, a testiség-, a 

szerencsejátékok- és minden más káros szenvedély rabjaiért imádkozunk ezen a napon. 

Azokért is, akik szenvednek miattuk (családjaik…); akik felszabadításukért fáradoznak; a 

fiatalokért is, hogy bölcsen, erős akarattal kerüljék el a szenvedélyek csapdáit. A szent 

mise végeztével a nagy réten még ’agapéztak’, játszottak a gyerekek és szüleik, majd 

elindultunk a hazafelé vezető úton.  

Úgy érzem, hogy egy szép, léleképítő és iskolai és szülői közösséget erősítő 

alkalom volt ez a mai nap. 

   A beszámolót készítette: Michelbergerné Kaiser Szilvia 

 


