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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XVI/9. szám 2017. Szent Mihály hava

SZEPTEMBER SZENT MIHÁLY HAVA

Őszelő és a mérleg havát népünk Szent Mihályról, az angyali seregek
vezéréről nevezte el. De ki is valójában ő és általában az angyalok? A dogmatikus
teológia egyik ága, az angelológia (angyaltan) adja meg a választ erre a kérdésre.
A Bibliából és Jézus tanításából tudjuk, hogy Isten tiszta szellemi lényeket is
teremtett, akiknek értelmük, szabad akaratuk és nevük is van, testük azonban nincs.
Rendezett sokaságban élnek és szolgálnak Istennek, és az ő akarata szerint az
embereknek is. Ezt közülük elsőként Lucifer, a Sátán tagadta meg és hatására
mások is, ők lettek az ördögök, a kárhozat fiai.
Akik viszont vállalták ezt a szolgálatot, az egyház tradíciója kilenc karban lát.
Alulról fölfelé rangsoruk a következő: angyalok, főangyalok, fejedelemségek,
hatalmasságok, erősségek, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok.
A földön élő egyházhoz legközelebb az angyalok, köztük is az őrzőangyalok
állnak (ünnepük október 2.). Fölöttük a nagy feladatokat végző főangyalok, vagy
görögösen arkangyalok (Mihály /szeptember 29./, Gábor /március 24./ és Rafael
/október 24./) Isten üdvözítő tervét munkálják.
Szent Mihály neve héberül Mikhaél, azt jelenti: „Ki olyan, mint az Isten?” Az
Ószövetségben ő a választott nép képviselője és oltalmazója (Dán 10, 13.21; 12,1).
Júdás Tádé apostol szerint heves vitába szállt a Sátánnal Mózes holttestéért; az Úr
ugyanis Mózes sírját elrejtette, nehogy holttestét bálványozzák (vö. MTörv 34,5-6).
A Jelenések könyve alapján az egyház a mennyei seregek vezérét látja Szent
Mihályban. Szent János evangélista látomásában „Nagy jel tűnt föl az égen: Egy
napba öltözött asszony, kinek lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona; és
áldott állapotban volt, ki szülési fájdalmában kiáltozott. És íme egy másik jel is
látszott az égen: egy nagy vörös sárkány… aki az asszony elé állva el akarta nyelni
a születendő fiút. … Harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai harcoltak a
sárkánnyal, aki angyalaival megütközött, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt
számukra többé hely a mennyben…. A sárkány pedig haragjában harcot kezdett
ivadékaival azok ellen, akik megtartják Isten parancsait és tanúságot tesznek Jézus
mellett.”
Szent Mihály kultusza Keleten Konstantinápolyban kezdődött: ő volt a bizánci
birodalom védőszentje, a császár testőre. Ünnepe ott május 6. és november 8.
Nyugaton szeptember 29. lett Szent Mihály ünnepe a Monte Garganó-i jelenés
emlékére bemutatott első szentmise napján, illetve a mont-saint-michel (mon-szenmisel)-i (Franciaország) jelenés emléknapjaként október 16.
Szent Mihály római tisztelete az Angyalvárhoz, illetve Nagy Szent I. Gergely
pápához fűződik: a várost pusztító járvány elhárítására 590-ben a pápa könyörgő
körmenetet tartott. Egy alkalommal Hadrianus császár síremléke –azóta Angyalvártetején meglátta Szent Mihály főangyalt, amint kardját, a büntetés eszközét
hüvelyébe dugta. Ez a ragály végét jelentette. E látomás emlékére IV. Bonifác pápa
(608-615) az Angyalvár tetején kápolnát építtetett, melyre 1753-ban fölállították az
arkangyal hatalmas bronz szobrát.
A franciaországi kultusz Normandiából indult ki: Mont-Saint-Michel-ben 708ban Avranches (avrans) püspöknek álmában háromszor megjelent Szent Mihály azt
kérve, hogy építsen a tengerben lévő kis szigeten tiszteletére kápolnát. A püspök a
kérést teljesítette, és ereklyét kért Monte Gargano apátjától, aki azt a bíbor terítőt
ajándékozta, melyet maga Szent Mihály tett a garganói barlang oltárára. A gyönyörű

kultuszhely hamarosan „Napnyugat csodája” néven került a köztudatba, ahová
mindenünnen, Magyarországról is sokan elzarándokoltak. A franciák nemzetük
védőszentjeként tisztelik Szent Mihályt, aki Szent Jeanne d’Arcot is buzdította
hazája fölszabadítása érdekében az angolok ellen, s még saját kardját is neki adta.
A németek a hit védelmezőjeként tisztelik a pogány magyarok fölötti
győzelmeikért (933, 955), akit zászlóikra hímeztek és énekeikben segítségül hívtak.
Szent Mihály őrangyala a királyoknak és uralkodóknak is. Az ókeresztény és
középkori művészetben –Gábor főangyallal együtt- Dávid király és a Szűzanya
védangyalaként szerepel.
A keresztény katonák is védőszentjüket látják Szent Mihályban, főként ha a
keresztény hit érdekében állnak hadrendbe a pogányok ellen. Mindenki mellett áll a
kísértésekkor, erősítője a hívő lelkeknek az élet küzdelmeiben, a gonosz lélek elleni
helytállásban és a jó halál reményében. A világ végén harcolni fog minden
keresztény lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. Ő teszi mérlegre az
ember jótetteit és gonoszságait.
Különleges támasza és szószólója a haldoklóknak, akiknek lelkét átvezeti a
másvilágra. Ezért pártfogásába ajánlják a temetőket, a temetőkápolnákat és a
csontkamrákat (osszárium). A halottat oltalmára bízzák, amikor a „Szent Mihály
lova” nevű hordozható ravatalra teszik és a sírhoz viszik. A temetési menet alatt a
„lélekharang” szavával is őt szólongatják, hogy angyalai élén jöjjön a halott
segítségére és vezesse be lelkét a mennybe.
Patrónusukként fohászkodnak hozzá a tengerészek, útonjárók, bányászok, s
általában mindazok, akik tevékenységük miatt vagy egy váratlan helyzetben
könnyen halálveszedelembe kerülhetnek.
A XIX. sz. végén, amikor Európa-szerte annyi támadás érte a katolikus
egyházat, XIII. Leó pápa elrendelte, hogy minden szentmise végén imádkozzák el
azt az imádságot, melynek megírására őt egy látomás indította. A II. vatikáni zsinat
–mint annyi minden mást- elhagyta ennek az imának a mondását. Lassanként
azonban egyre több helyen, így nálunk is, szükségesnek látják mondani:
Szent Mihály főangyal, 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.
SZEPTEMBER: AZ ÚJRAKEZDÉS HÓNAPJA
Szeptember az újrakezdés hónapja. Véget ért a vakáció, már bágyadtabban
süt a nap, s megnyílnak az iskolák a tanulóifjúság előtt, hogy a legkisebbek először,
az idősebbek többedszer átlépjék azok kapuját. Új tané, új diákok, új kihívások. Ez
vonatkozik a templomi hitoktatásra is, melyre várjuk az új hittanosokat.
Szeptember nem csak az iskolásoknak, hanem sok más közösségnek is az
újrakezdés ideje. Kipihenve, új lendülettel indulnak a karének-próbák csütörtök
esténként 7 órától, ahová sok lelkes és fiatal énekest hívunk és várunk. Szeptember
az aktívabb hitéletnek, templomba járásnak is legyen a kezdete. Jöjj, Szentlélek!

SZEPTEMBERI PROGRAM-ELŐZETES
1./ Fatimai ájtatosság: szeptember 13-án, szerdán reggel ½ 8-kor.
2./ Mindszenty-zarándoklat szeptember 16-án szombaton a Városmajorból gyalog
Máriaremetére (6,5 km). Indulás a rákoshegyi templomtól reggel 6.50-kor Balik Béla
atya vezetésével. Délben prímási nagymise. Információ: mobiltel.: 06/209-233-196;
e-mail: silitibi@gmail.com; skype: silitibi
3./ Veni Sancte tanévnyitó szeptember 17-én, vasárnap reggel 8 órakor, majd
utána de. 9-től a hittanosok beíratása és az órarend megbeszélése a hittanteremben
4./ Zarándoklat Lourdes-Fatima-Compostellába szeptember 26-tól október 6-ig.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI SZEPTEMBER 3-ÁN
(Évközi 22. vasárnap: Nagy Szent I. Gergely pápa)
1./ Ma délelőtt még lehet ruhákat válogatni a hittanteremben.
2./ Csütörtökön a kassai vértanúk, pénteken pedig Kisboldogasszony ünnepe lesz.
3./ A kedd esti szentmiséket –a fatimai zarándokút után- október 10-étől folytatjuk.
4./ A Szent István Társulat könyvajánlata az ingyenes lapok asztaláról elvehető.
5./ Jövő vasárnap tartjuk a szeptemberi nagygyűjtést.
HETI MISEINTENCIÓK
Szombat 19 h G +Merva Ferkó (szül.nap), vmint a Bányai-, a Merva-, a Postaés a Szebeni-család élő és +tagjai
ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP: Nagy Szent I. Gergely pápa; szeptember 3.
8h M
+Terézia és +rokonok
9h G
Fodor Réka és Handtuch Máté keresztelője
10 h Zs
Pro populo: élő híveink és jótevőink, vmint +Pipás Ignác
11 h G
Balogh Tamás és Tóth Erika jubileumi esküvője
Hétfőn és kedden nincs szentmise
Szerda 7 h
Csütörtök 19 h A Segítő Szűzanya tiszteletére
Péntek 7 h
+Mária Valéria (név- és születésnap)
Szombat 19 h G A Mózer-, a Rustem- és a Tóth-család élő tagjai
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: szeptember 10.
8h M
+Mária nagymama
10 h Zs
+id. Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap)
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Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32
Megjelenik hetente Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya
Szerkesztő : rakoscsaba.foplebania@gmail.com
rakoscsaba.plebania.hu

