Św. MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS...
Ostatnie wydarzenia związane z prawdziwą ekspansją koronawirusa w Europie i świecie wstrząsneły w
posadach gmachami naszych ludzkich zabezpieczeń, poczucia niezależności i mocy. Wobec codziennych
doniesień i rosnących statystyk ofiar stajemy się bezradni,zalęknieni i z obawą myślimy o przyszłości. Gdzie
szukać sensu i odpowiedzi na rodzące się pytania, gdzie szukać wsparcia i schronienia...Historia zna już
takie wydarzenia, przyniosły one ze sobą wiele trudnych doświadczeń, jednak to co je pozytywnie łączy, to
powtarzające się znaki z Nieba. Prawdziwe, opatrznościowe działanie Boga i jego posłańców. Jednym z nich
jest św. Michał Archanioł - Potężny Książe Niebiański.
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W VI wieku Rzym nawiedziła niszcząca zaraza dżumy, panujący wówczas papież Grzegorz Wielki
odprawiając procesję błagalną, ujrzał na szczycie budowli Anioła chowającego miecz do pochwy, co
oznaczało koniec epidemii.Zinterpretowano to jako znak od Boga. Odtąd budowla ta zwana jest Zamkiem św.
Anioła.
Kolejne wydarzenie z interwencją Księcia Niebios miało miejsce we Włoszech w 1656 roku. Także wówczas
panowała epidemia dżumy, która zbierała sowite żniwo. Ówczesny biskup Alfonso Puccinelli zwrócił się z
błagalną prośbą o pomoc do św. Michała Archanioła. Zrozpaczony, włożył w rękę św. Michała modlitwę
sformułowaną w imieniu włoskiej ludności. I oto 22 września o świcie, po trzech dniach żarliwej modlitwy i
postu, św. Michał objawił się i przekazał zadziwiającą wiadomość, aby zabrać z Cudownej Groty Objawień
kamyki, naznaczyć na nich krzyż i inicjały M i A (Michał Archanioł). Posłaniec z nieba obiecał, że Ci, którzy
owe kamyki ze czcią będą przechowywać w swoich domach i gorliwie się modlić, zostaną uchronieni od
epidemii. I rzeczywiście słowa te się wypełniły. Na pamiątkę tego cudu, biskup wzniósł pomnik św. Michałowi
przed swoim pałacem, umieszczając na nim napis: "Księciu Aniołów, zwycięzcy zarazy, patronowi i
opiekunowi pomnik na wieczną wdzięczność Alfonso Puccinelli 1656".

W tym zmaganiu ze strachem przed zagrożeniem choroby widzimy, jak ludzka kondycja mimo osiągnięć
nauki i materialnego dostatku jest słaba i krucha. Jak bardzo człowiek potrzebuje mocnego oparcia, które jak
skała pozwoli przetrwać, ocaleć w tym czasie duchowej burzy. Św. Michał Archanioł przypomina nam dziś Kto jest Skałą w naszym życiu. Prawidłowa odpowiedź zawiera się w jego imieniu Michael znaczy KTÓŻ JAK
BÓG!
Wydaje się, że ludzie o tym zapomnieli. Prośmy św. Michała, by razem z nami walczył o chwałę Bożą w
Kościele, Polsce i we współczesnym świecie.Wołajmy do Niego słowami modlitwy Ojca Świętego Leona XIII:
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Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen.

Akt oddania św. Michałowi Archaniołowi
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele,
oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza,
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym
wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami,
staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża, Błogosławionych i Świętych,
a nade wszystko w obecności błogosławionego Bronisława Markiewicza,
Twojego wielkiego czciciela.
Biorę ich za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za szczególnego Obrońcę i Orędownika.
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i odważnie szerzyć Twoją cześć.
Bądź moją mocą przez całe życie,
abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom
szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość,
a w godzinę śmierci uproś pokój mojej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.
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