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KATOLIKUS TANÍTÁS AZ ANGYALOKRÓL 

 A theologia dogmatica, vagyis a dogmatikus hittan egyik ága az angelológia, 
vagyis az angyaltan. Az Apostoli és a Nícea-konstantinápolyi hitvallás kijelenti, hogy 
Isten a menny és föld Teremtője, éspedig benne minden láthatónak és láthatatlannak. 
 A Szentírásban az „ég és föld” jelentése: minden létező, az egész teremtés. 
Utal a kapcsolatra is, mely a teremtésen belül az eget és a földet egyszerre egyesíti 
és szétválasztja: a föld az emberek világa; az ég vagy az egek jelölheti az égboltot, a 
firmamentumot, de Isten sajátos helyét is, hiszen Ő a Mi Atyánk a mennyekben; de 
jelenti a „mennyet is, ami az eszkatológikus (végidős) dicsőség. Végül pedig az „ég” 
szó jelenti a szellemi teremtmények, az Istent körülvevő angyalok helyét. 
 A IV. Lateráni Zsinat (1215) hitvallása kimondja: Isten „az idő kezdetétől a 
semmiből alkotta mindkét teremtményt, a szellemit és a testit, vagyis az angyalokat 
és a világot, s benne az embert is, aki egyszerre áll testből és lélekből. Hitigazság, 
hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás angyaloknak nevez, léteznek. 
Katolikus hitünk két kútforrása, a Biblia és a Szenthagyomány egybehangzóan állítja 
és bizonyítja létezésüket. A zsidóktól átvett angyal és főangyal név mellett szó van 
még erőkről, hatalmakról, uralmakról, trónusokról és fejedelemségekről. 
 Kik az angyalok? Szent Ágoston mondja róluk: „Az ’angyal’ (…) hivatalt és nem 
természetet jelöl. Ha természete után érdeklődöl, akkor szellem, ha pedig hivatala 
után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint meg angyal.” Az 
angyalok létük szerint Isten szolgáló hírnökei: „Mindig látják mennyei Atyám arcát” 
(Mt 18,10) és ők azok, „akik teljesítik szavát, meghallva beszédét” (Zsolt 103,20). 
 Értelmük és szabad akaratuk van e tisztán szellemi személyes és halhatatlan 
teremtményeknek. Tökéletességük fölülmúlja minden teremtményét. A teremtéstől 
fogva jelen vannak és részt vesznek az üdvösség történetének folyamatában: hirdetik 
az üdvösséget és szolgálják az isteni terv megvalósulását: ők zárják be a paradicsom 
kapuját, oltalmazzák Lótot, megmentik Hágárt és fiát, visszafogják Ábrahám kezét, 
vezetik Isten népét, hírül adnak születéseket és meghívásokat.  
 A megtestesült Ige életét körülveszi az angyalok imádata és szolgálata: „Imádja 
őt Isten minden angyala” (Zsid 1,6). Evangelizálnak is, hirdetvén a megtestesülés jó 
hírét és Krisztus föltámadását. Az egyház egész élete az angyalok segítségét élvezi. 
Az ember életének fogantatásától a haláláig kíséri őrző-védő jelenlétük. 
 Az angyalok ünnepei: Szent Mihály (Mikhaél) arkangyalé, szeptember 29-én 
van. Ebbe tették 1969-től a másik két főangyal, Gábor (Gabriél) március 24-i és Rafael 
(Raphaél) október 24-i ünnepét. A szent őrzőangyalok ünnepe október 2-án van. 
   



 

 

A SZENTIMENTALIZMUS  
 

 belépett mindennapi beszédünkbe, amit Samuel Gregg is megállapított a 
Szentimentalizmusba fúlt egyház c. elemzésében (In: Invocabo nomen Domini): 
 Egyetemi szemináriumaimon mindig meghatározom résztvevőimnek, hogy 
gondolataikat szabadon elmondhatják, de nem kezdhetnek egy mondatot sem azzal, 
hogy „Úgy érzem…”, „Te nem érzed úgy,…” Közlöm velük, hogy egyáltalán nem 
érdekel, mit éreznek a témával kapcsolatban: Tudni akarom, mit gondolsz a témáról. 
Azért vagyunk itt, hogy kritikusan érveljünk, nem pedig érzelmeskedjünk. A diákok 
megértik: az érvelő vita nem szólhat érzések kölcsönös kiéléséről. Az egyházra is áll. 
 A katolicizmus mindig nagy jelentőséget tulajdonított az értelemnek, amely 
képessé tesz az információk helyes fölhasználására, a logika elveire s a racionalitásra 
mely megmagyarázza a kinyilatkoztatást. Morus Szent Tamás és Fisher Szent János 
szerint már hiperracionális lett a reformáció (1517) előtti skolasztikus teológia. A mai 
nyugati országokban az ellenkezője jelent meg: ez a solis affectibus, am. ’egyedül az 
érzések által’. Ennek hatására egyes katolikusok nemcsak a világra, hanem a hitre is 
szentimentalizmussal tekintenek, amely fölmagasztalja az érzéseket és lebecsüli az 
értelmet, ebből következik a hit infantilizálása. Tünetei a nyelvhasználatban érhetők 
tetten: következésképpen olyan kifejezések, mint a „bűn” elhalványulnak, és a 
helyükre a „fájdalom”, a „megbánás” vagy a „sajnálatos hibák” lépnek. A katolikus 
szexuál- vagy orvosetikát érvekkel védők is a szentimentalizmusba ütköznek, amikor 
álláspontjuk „bántó” vagy „ítélkező” leminősítést kap. Úgy tűnik, az igazságot ma nem 
szabad kimondani még finoman sem, ha az valakinek az érzéseit sértheti. Így Jézus-
nak is tartózkodnia kellett volna a szamariai asszonynak elmondani a tényeket annak 
házassági előéletéről.  
 A solis affectibus elvakít minket azzal a Krisztustól megerősített igazsággal 
szemben is, hogy létezik a pokol (infernum) azoknak, akik bűnbánat nélkül haltak 
meg. A szentimentalizmus egyszerűen kerüli a témát. A pokol pedig nem olyan téma, 
amit félvállról vehetnénk. Mikor hallottad utoljára megemlíteni a szentmisén annak 
lehetőségét, hogy bármelyikünk örökre elszakadhat Istentől? A szentimentalizmus 
már Jézus bemutatásában is megmutatkozik. Az a Krisztus, akinek kemény tanítása 
megdöbbentette követőit, és elutasított minden engedményt a bűnnek, amikor a 
szeretetről beszélt, mára valahogy egy kellemes liberális rabbivá töpörödik össze. Ez 
az ártalmatlan Jézus már soha nem merészkedik arra, hogy az igazság teljességének 
elfogadása révén átformálja életünket. Helyette olyan jóemberkedő közhelyeket idéz, 
mint „mindenkinek megvan a maga igazsága”; „tedd, amit a legjobbnak érzel”; „légy 
hű önmagadhoz”; „fogadd el önmagadat vagy a múltadat”; „ki vagyok én, hogy 
ítélkezzek” stb. És nem kell félnünk: az ilyen Jézus mindenkinek garantálja a menny-
országot. A Szentírás azonban nem ilyen Krisztust nyilatkoztat ki, amint azt Joseph 
Ratzinger, a mi későbbi igazhitű szentatyánk, XVI. Benedek pápa írta 1991-ben 
megjelent Krisztusra nézni c. könyvében: 
 „Egy olyan Jézus, aki mindennel és mindenkivel egyet ért; egy olyan Jézus, aki 
nélkülözi szent haragját, az igazság és az igaz szeretet keménységét, az nem az igazi 
Jézus, ahogy a Szentírás is bemutatja, hanem egy nyomorúságos karikatúra. Az 
„evangélium” olyan fölfogásának, amelyből hiányzik Isten haragjának a komolysága, 
semmi köze a bibliai evangéliumhoz.” 



 

 

 A „komolyság” szó itt nagyon fontos. Az egyház nagy részét megfertőző 
szentimentalizmusnak éppen az a célja, hogy csökkentse a katolikus hit komolyságát 
és világosságát. Ez különösen igaz a lelkek üdvösségére vonatkozóan. A Krisztusban 
teljesen kinyilatkoztatott Isten irgalmas, de igazságos és világos a velünk szembeni 
elvárásaiban is, mert komolyan vesz minket. Jaj nekünk, ha ezt a tiszteletadását nem 
viszonozzuk! 
 Hogyan süllyedt hát az egyház nagy része a szentimentalizmus mocsarába? 
Három fő ok miatt. Először is a nyugat belefúlt a szentimentalizmusba. Mint mindenki, 
a katolikusok is fogékonyak a kultúrára, melyben élnek. Érzelgősség járja át a médiát, 
popkultúrát, politikát és egyetemeket. Az számít, mennyire „szenvedélyes” (figyeljük 
meg a nyelvezetet!) az elkötelezettséged és az ügy politikai korrektségének mértéke 
– s nem az, hogy maga az ügy érdemes-e támogatásra. 
 Másodszor: hogyan értelmezi ma sok katolikus a hitet. Sokaknál ez egy „érző 
hitnek” tűnik. A hit jelentőségét aszerint ítélik meg, hogy érzem-e, mit tesz értem, a 
jólétemért és a problémáimért. Képzeljék csak el! Nem én magam állok a katolikus 
hit középpontjában. A katolicizmus történelmi megalapozottságú hit. Úgy döntünk hát, 
hogy hiszünk azoknak, akik tanúi voltak Jézus életének, és akik írott szövegeken és 
íratlan hagyományokon keresztül adták tovább tapasztalataikat. Ez magában foglalja 
a Krisztus istenségét tanúsító csodákat és a föltámadását is. A katolicizmus ezeket 
nem „sztoriknak” tekinti. Katolikusnak lenni pedig annyit jelent, mint megvallani ezek 
megtörténtét, és hogy Krisztus egy olyan egyházat alapított, amelynek az a feladata, 
hogy ezt hirdesse a világ végéig (nem pedig a klímavédelmet vagy a hamis vallások 
tanait). A katolikus hit tehát nem szólhat rólam és az érzéseimről. Az emberi üdvösség 
azt jelenti, hogy szabadon és állandóan azt választom, hogy ehhez az igazsághoz 
igazodom. Azt pedig nem rendelem az érzelmeim alá. Mert ha a katolicizmus nem az 
igazságról szól, mi értelme van? (Ha más hit is üdvözít, minek legyek pont katolikus?) 
 Harmadszor. A szentimentalizmus az utóbbi ötven év alatt harapózott el az 
egyházban a természetjog leértékelésével és elferdítésével. A természetjog részben 
azért szorult háttérbe, mert szerves része volt VI. Pál pápa Humanae vitae, Az emberi 
élet című s annak védelmében írt enciklikája igaz katolikus tanításának. Sok teológus 
később úgy döntött, hogy ami a Humanae vitaet alátámasztja, azt meg kell fosztani 
érdemi tartalmától. Ha az értelem a vallásos élet perifériájára szorul, azt gondoljuk, 
hogy a hit független az értelemtől, sőt ellenséges is vele; vagy hogy vallásos 
meggyőződésünk nem szorul magyarázatra mások előtt. A végeredmény a hit ész-
szerűségével kapcsolatos érdeklődés csökkenése. Ez az út vezetett a mocsárba. 
 A szentimentalizmus térnyerését segítette a logika eltűnése az oktatásból, a 
rossz pszichológia és szociológia túlzásba vitt tisztelete az 1970-es években képzett 
klerikusok részéről, és az a hajlam, ami a Szentlélek működését olybá vette, mint ami 
ellentmondhat Krisztus tanításának, szirupos, önmagát ünneplő, Disney-szerű (nyíl-
vánvalóan pogány /pl. Pachamama/ vagy profán, már-már istenkáromló) liturgiákkal. 
 Az érzelmek -mint a szeretet, az öröm, vagy a harag- fontosságát nem tagadjuk; 
ezek beillesztendők az emberi lét koherens (összetartó) szemléletébe, amint Aquinói 
Szent Tamás vagy a már néhai kortárs gondolkodó, Servais Pinckaers megvalósította 
 Nehéz menekülni a solis affectibustól, mert áthatja a nyugatot. Ha nem szállunk 
szembe a féktelen érzelmességgel, mely már veszélyezteti az egyház tanúságtevését 
az igazságról, hamarosan egy NGO-izmusban találjuk magunkat.  



 

 

 
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AZ ÉVKÖZI 27. VASÁRNAPON, OKT. 2-ÁN 
 

1./ Az esti szentmisék már -a téli rend szerint- 18 órakor kezdődnek április 30-ig. 
 
2./ Kedd Assisi Szent Ferenc, első péntek Olvasós Boldogasszony Jézus Szíve-
litániával, szombat pedig a Magyarok Nagyasszonya ünnepe (búcsú Rákosligeten). 
 
3./ Kedden du. ½ 3-tól bibliaóra, 16 órától teadélután, majd ½ 5-től felnőtt katekézis 
lesz a hittanteremben. Szerda reggel 3/4 7-től gyóntatás péntek helyett. 
 
4./ Szombat este 18 órától a Rákosmenti Nagyboldogasszony-közösség szüreti bálra 
hívja a 15-30 év között fiatalokat a református közösségi házba. Ugyanott lesz október 
15-én este 18 órától a keresztény szülők bálja. Bővebb információk a hirdetőtáblán. 
 
5./ Októberben a szentmisék után rózsafüzért imádkozunk: vasárnap de. 9-kor, a 
végén rövid szentségimádással, kedd-csütörtök-szombat este 18.30, illetve szerda-
péntek reggel 7.30-kor. Jöjjünk sokan Máriát dicsérni és Istent engesztelni! 
 
6./ Megkezdődött a népszámlálás. Bátran valljuk meg római katolikus hitünket! 
 
7./ Ma tartjuk az októberi nagygyűjtést. Nehéz időszak előtt állunk. Hogy kifizethessük 
a szigorú takarékosság mellett is egyre növekvő számláinkat, kérjük bőkezű 
adományaitokat.                                                                                                                                                 

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h   A Krusek-család +tagjai É; 18.30 h első szentolvasó-ájtatosság É 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP: őrzőangyalok; október 2. 
8 h      G            +Tóth József és +Erzsébet szülők É 
9 h      H            Ünnepélyes rózsafüzér, litánia és szentségimádás                    É 
10 h    G            Pro populo; vmint a Hajcsik- és a Rátkai-család élő és +tagjai É 

Kedd 18 h         Élő Pozsgai Gábor férj hálaadása 70. születésnapon É 
Szerda 7 h        Élő Tamás és Orsolya hálaadása 7. ház. évf.-n                               É 
Csütörtök 18 h Élő Gyula nagyapa és Tamás unoka 90 és 30. szülnapi hálaadása É 
Péntek 7 h        Élő Anna gyógyulása É; 7.30 h Jézus Szíve-litánia                         É 
Szombat 18 h   +Erzsébet É;                 18.30 h szentolvasó-ájtatosság É 

ÉVKÖZI 28., MISSZIÓS VASÁRNAP: Szt. Hedvig és Alacoque Szt. Margit; okt.16.   
8 h     G             +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk É 
9 h     H             Ünnepélyes rózsafüzér-ájtatosság és litánia                               É 
10 h   G             +Maróti Jánosné Gizella édesanya (halála 48. évfordulója) É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
rakoscsaba.plebania.hu 


