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Szeptember végén, 26-n vasárnap, az előző évekhez hasonlóan, iskolánk 120-130 fővel 

(tanárok, diákok és szüleik) csatlakoztunk az egyházközség hagyományőrző zarándoklatához, 

amely 9 órakor indult a plébánia elől. Varga János ’plébános atya’ áldásával és a zarándok 

keresztet magunkhoz véve indultunk neki hosszan kígyózó sorban hegyen völgyön át a 

Budakeszi kegytemplomhoz vezető piros útjelzésen.  

          

            



  

        

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

Útvonal: 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 Szűcs István igazgató helyettes tanár úrtól.  Az 

arkangyal közbenjárásáért esedezve mondtuk el 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. 

 

                 

               

              

 

Az elmélkedés után ismét útra keltünk… 

     

 



                                                        
 

 

A kegytemplomhoz érkezve megnéztük az oltár mögötti kegyképet. 

A 11:30-kor kezdődő szent mise az erdő által körülvett templom melletti kertben volt.  

   

A szentbeszédben Spányi Antal püspök atya 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 

családjaikért…; 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 az osztályfőnökök irányításával, majd elindultunk a hazafelé 

vezető úton.  

Szép, léleképítő, iskolai és szülői közösséget erősítő alkalom volt ez az ünnep. 

Köszönjük szépen a résztvevő családoknak, diákoknak és kollégáknak, hogy  aktív 

jelenlétükkel emelték e nap fényét. 

 

A beszámolót készítette: Michelbergerné Kaiser Szilvia DÖK segítő tanár 

 

 

 


