8 maja - "DIES FESTUS" Wielkie zwycięstwo Archanioła

Drugie objawienie Świętego Michała zwane epizodem Zwycięstwa, tradycyjnie datowane jest na rok 492.
Naukowcy jednak odnoszą to wydarzenie do bitwy między Bizantyjczykami a Longobardami w 662 - 663:
Grecy zaatakowali Sanktuarium na Gargano, w obronie którego wystąpił książę Benewentu Grimoaldo I. "I
oto tej samej nocy, która poprzedzała dzień bitwy, Św. Michał objawia się w wizji biskupowi (Lorenzo
Maiorano) i oznajmia, że modlitwy zostały wysłuchane, obiecuje być obecny i zapowiada, że stanie do walki o
czwartej godzinie dnia". (Apparitio)

Bitwa, której towarzyszyły trzęsienia ziemi, pioruny i błyskawice, zakończyła się wielkim zwycięstwem.
Odniesione zwycięstwo było opisane, jako chciane przez samego Św. Michała: Miałoby mieć miejsce 8 maja.
W konsekwencji dzień ten stał się "Dies festus" (dniem świątecznym) Anioła na Górze Gargano. Co roku
przed 8 maja w Sanktuarium na Gargano odprawiana jest uroczysta Nowenna ku czci św. Michała
Archanioła, a sam dzień jest uroczystym świętowaniem jego archanielskiej potęgi i mocy.

W obecnym czasie jego opiekuńcza obecność ma szczególne znaczenie dla naszej rodziny zakonnej,
Kościoła i całego świata. W dniach 29 kwietnia -7 maja łączmy się duchowo z Sanktuarium na Gargano w
modlitwie nowennowej ku czci naszego Patrona, by wyrazić naszą wdzięczność za Jego skuteczną obronę i
prosić o ostateczne zwycięstwo nad pandemią koronawirusa.

Z ufnością odnawiajmy Akt poświecenia się jego opiece.
Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich
dzielny obrońco Boga Najwyższego
gorliwy miłośniku Chwały Bożej
postrachu zbuntowanych aniołów
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych
Św. Michale Archaniele
pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli
Tobie ofiaruje się i poświęcam.
Oddaje Twojej czujnej opiece siebie samą,
moją wspólnotę, rodzinę, przyjaciół
i wszystko to co posiadam.
Będąc biednym grzesznikiem, mizerna jest moja ofiara,
ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca.
Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod Twoją szczególną opieka, proszę Cie więc,
nie opuszczaj mnie przez całe moje życie .
Wybłagaj mi u Pana, przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów,
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łaskę ukochania całym sercem mojego Boga, drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
najsłodszej Matki Maryi i wszystkich ludzi, moich braci,
umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych przez Syna Bożego.
Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną, do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.
Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań, oddal ode mnie w czeluści piekielne
anioła sprzeniewierzonego i pysznego, którego pokonałeś i upokorzyłeś,
podczas walki na niebie.
Zaprowadź mnie przed Tron Boga Najwyższego, abym głosiła razem z Toba,
o Święty Michale Archaniele, i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie
Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Santuario S. Michele Arcangelo
Monte Sant' Angelo (Foggia)

Dodane przez : smc, dnia 28 kwiecień 2020 19:30

MICHALITKI - Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła

Page: 2/2

