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Szeptember 29. Mihály

Szent Mihály fõangyal, arkangyal, õ a mennyei seregek fejedelme. Mihály és angyalai támadták
meg a Mennyben a sárkányt, és letaszították õt onnan a romlott angyalokkal együtt.

A haldoklókat Mihály oltalmazza, s lelkük kísérõtársa, amikor az
ember a túlvilágra költözik.

A halottat „Szent Mihály lován” viszik utolsó útjára, a temetõbe. A teme-
tési harangszó a gyászolók lelkét az égig emeli, kísérik a halottat, akinek
lelkét Szent Mihály vezeti.

Szent Mihály az ember bírája, amikor Isten elé áll. Õ teszi mérlegre jó-
cselekedeteinket és gonoszságainkat.

Világszerte hegyeket, várakat, várkápolnákat, templomokat, városkapukat
neveztek el róla, hogy tartsa távol a gonoszt, a járványokat és a betegséget.

A halottakat Szent Mihály serkenti föl az utolsó ítéletkor. Mihály Jézus
Krisztus zászlótartója.

Ha szobrot vagy képet látsz róla, kezében mérleget és a gonoszra sújtó
kardot tart.

A magyar Szent Koronán Jézus képe mellett õrködik, párban Gábriel
arkangyallal.

Olvasd el az alábbi régi imádságunkat, ami olyan, mint egy legenda.
Megtudhatod belõle, milyen is „Köpenyes Mária”, aki megvédi a bûnös
embert:

„Zöldpázsitos réten sietve megy három lélek.
A mennyek kapujához érnek.
Zörögnek a kapun.
Jézus, Mária, Péter együtt vannak.
Mondja Jézus Péternek:
Menj el, Péter, menj el, nézd meg, ki zörög a kapun.
Péter mondja:
Uram, Teremtõm, egy tiszta lélek.
Menj el, Péter, menj el, mondd meg néki, hogy nagy örömmel várják a mennyben.
Még így beszélgetnek, megint zörögnek a kapun.
Jaj, Uram, Teremtõm, egy kis bûnös lélek.
Menj el, Péter, menj el, mondd meg néki,
Ott a Tisztítótûz, ha kiszenved, örömben lesz része.
Megint zörögnek a kapun.
Menj el, Péter, menj el.
Jaj, Uram, Teremtõm, egy nagy bûnös lélek.
Menj el, Péter, menj el, mondd meg néki, hogy menjen a Pokolra,
készen várja ágya, éles borotvából, minden szenvedésbõl.
Ekkor így szólt Szûz Mária:
Ne vidd ezt a bûnöst Pokol fenekére,
mert mikor téged a keresztre feszítettek,
én akkor majd meghaltam.
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Szent Mihály letaszítja a sárkányt
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Ha ez a bûnös pénteken nem böjtölt volna három szem búzán, három csepp vizen,
Akkor én szörnyet haltam volna.
Jaj, anyám, szerelmes szent anyám,
aki a szüleire haragos szemet vet, annyi, mintha megverné.
Ez még nagyobbat tett.
Eredj, Péter, eredj, mondd meg néki, mehet.
Jaj, Fiam szerelmes szent Fiam, ne vidd ezt a bûnöst Pokolra,
mert amikor téged a keresztrõl levettek, szûz szent ölembe tettek,
én akkor majd meghaltam.
Ha ez a bûnös nem böjtölt volna a második pénteken,
Akkor én szörnyet haltam volna.
Jaj, anyám, szerelmes szent anyám,
aki a szüleire kezet emel, az olyan, mintha megölné.
Ez még ettõl is nagyobbakat tett.
Nem lehet neki megbocsátani.
Jaj, Fiam, szerelmes szent Fiam,
amikor téged a sírba betettek, én akkor majd meghaltam.
De ez a bûnös harmadik pénteket böjtölte három szem búzán, három csepp vizen.
Jaj, anyám, szerelmes szent anyám,
ha neked ez a bûnös oly kedves,
fogd szent kebeledbe,
vidd szent országomba,
szóljanak mindenféle énekek,
mert nagyobb öröm van a megtérõ bûnösön, mint kilencvenkilenc igazon.”

(Vilke, Erdélyi Zsuzsanna gyûjtése)

Mária oltalma alá futhatunk ezzel a régi imádságunkkal is:

„Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülõje,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtõl,
mindenkoron dicsõséges és áldott Szûz!
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat,
ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak, amen.”

Egy másik imádság, amellyel Szent Mihályhoz imádkozhatunk, s katolikus templomban ma is
gyakran imádkozzuk. Tanuld meg, ha még nem ismered, s mindennapi imád lehet:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben,
a Gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérünk, 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.”

Segítõ Mária Jézussal (korondi 
minta, Kocsi Márta rajza)



Megfigyelések:
„Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet”: Szent Mihály napja után hidegre fordul az 

idõjárás, Szent György napjával (április 24.) melegszik.
„Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske”: Ha a 

fecske még itt van e napon, akkor meleg van, s karácsonykor is enyhe idõ várható.
„Szent Mihály lova deres, behozza a telet”: Ha Szent Mihálykor hideg van, hamar jön a tél.
„Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér.”

Az égbolt legkönnyebben fölismerhetõ csillagképe a Göncölszekér, amelyet sok vidékünkön
Szent Mihály szekerének neveznek. Keresd meg te is, ha tiszta az égbolt, s felhõ nem látszik!

Mihály napja a gazdasági év fordulója. Ilyenkor szakad meg a fû gyökere, a halak a víz fenekére
húzódnak.

A Szent György napján a legelõre kieresztett jószágot sok helyen ekkor hajtják be téli szállására,
az istállóba.

„Mihály-nap felé az idõ
Kelet felûl jön a felhõ,
Sírnak-rínak a bárányok,
Szegõdnének a juhászok.”

E napon számoltatják el a pásztorokat. Ha becsülettel gondozta a jószágot, a pásztor ekkor kapja
meg éves bérét. Mulatságot is rendeznek, amely reggelig tart, majd a pásztort táncolva kísérik
hazáig.

Szent Mihály napján sok helyen tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit.
Mihály napja a „kisfarsang” kezdete. Vigadalmakat, lakodalmakat Katalin napjáig (november

25-ig) lehet tartani, s ebben az idõszakban rendezik a szüreti mulatságokat is (lásd késõbb).
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Göncölszekér

Juhásztarisznya rajza

Beretvatartó, pásztorfaragás rajza


