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Stowarzyszenia, których członkowie żyjąc w świecie
uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego,

pod wyższym kierownictwem tegoż instytutu
prowadzą życie apostolskie

i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, (…)
Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 303

Na XVII Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr
św. Michała Archanioła, w jednej z uchwał została wy-
rażona gotowość utworzenia przy Zgromadzeniu świec-
kiej wspólnoty, która uczestniczyłaby duchowo w cha-
ryzmacie przekazanym rodzinie michalickiej przez Za-
łożycieli, bł. Bronisława Markiewicza i sł. B. Matkę
Annę Kaworek. Jest naszą radością, że od czterech lat,
(od 2014 r.) taka wspólnota tworzy się pod nazwą Wspól-
nota Niewiast Mi-ka-El i obecnie liczy już  ponad 80
członkiń.

Św. Jan Paweł II w „Vita Consecrata” zauważył, że
obecnie „rozpoczyna się nowy i bardzo obiecujący roz-
dział w dziejach relacji między osobami konsekrowa-
nymi i laikatem”. Kościół z pełnym uznaniem odnosi
się do takiego rodzaju współpracy i wiąże z nim wielkie
nadzieje na dynamiczny rozwój poszczególnych zako-
nów i zgromadzeń zakonnych. Odczytując ten znak cza-
su, także za wskazaniami Ojca Założyciela, chcemy
wspólnie z osobami świeckimi, a szczególnie z kobieta-
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mi, które pragną podążać za Chrystusem w duchu mi-
chalickiego charyzmatu „łączyć się, by rozszerzać du-
cha modlitwy i ducha miłości, tymi środkami, których
nam dostarcza religia [i nasz charyzmat], starając się
w ten sposób odwrócić, a  przynajmniej zmniejszyć nie-
bezpieczeństwo, które grozi niewinno ści dzieci i moral-
ności młodzieży (…)” (bł. Br. Markiewicz, PiP 1900, r.
III. nr 12),

Wraz z tworzeniem się Wspólnoty MikaEl, powstał
jednocześnie Statut tej formacji, który wskazuje jej du-
chowy kierunek oraz daje podstawy organizacyjne. Te
normy zostały poddane weryfikacji przez trzyletnią prak-
tykę, co pozwoliło na dopracowanie celu i struktur or-
ganizacyjnych. Bardzo dziękuję wszystkim członkiniom
i siostrom, które zaangażowały się w tworzenie Statutu
i w jego korektę. Szczególnie dziękuję s. Leonii Przy-
było, koordynatorce generalnej odpowiedzialnej z ra-
mienia Zgromadzenia za tworzącą się Wspólnotę, za
rozeznawanie jej charakteru, celu i posłannictwa.

Na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2018 r. Rada Ge-
neralna zapoznała się z treścią Statutu Wspólnoty Nie-
wiast Mi-ka-El i wyraziła swoją aprobatę. Niniejszy Sta-
tut został zatwierdzony 1 września 2018 r. , Dekretem
L.dz. 445/18 i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Żywię nadzieję, że przynależność do Wspólnoty Nie-
wiast oraz formacja według zatwierdzonych zasad po-
zwoli wszystkim członkiniom głębiej przeżywać powo-
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łanie chrześcijańskie, a szczególnie swoją tożsamość
kobiety odpowiedzialnej za Kościół i zbawienie innych.
Życzę, aby codzienność przeniknięta duchowością mi-
chalicką, zwłaszcza duchem uwielbienia Boga i troską
o królestwo Boże w sercach ludzi, dawała poczucie bli-
skości Boga, pełnienia jego woli i oddawania Mu chwa-
ły. Niech Maryja Niepokalana, św. Michał Archanioł
oraz nasi Założyciele orędują za każdą z członkiń Wspól-
noty i ich rodzinami.

W duchowej jedności
m. Natanaela Bednarczyk

przełożona generalna
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S T A T U T

Rozdział I
Charakter i Patron Wspólnoty

Niewiast Mi-ka-El

„Tak bowiem dawniej święte niewiasty,
które pokładały nadzieję w Bogu,

same siebie przyozdabiały” (1P 3, 5)

1. Natura wspólnoty. Wspólnota Niewiast Mi-ka-El-
to żeńska wspólnota modlitwy, służby Bogu i ludziom
według charyzmatu bł. Bronisława Markiewicza i Sł.
Bożej matki Anny Kaworek.  Nazwa tej wspólnoty na-
wiązuje do imienia św. Michała Archanioła, którego bł. 
Bronisław Markiewicz wybrał na Patrona Rodziny Mi-
chalickiej. Członkinie Wspólnoty zgłębiając posłannic-
two biblijnych „niewiast”, potocznie nazywają się „nie-
wiastami”. Jako „niewiasty słuchające Słowa Pana” (por.
Jr 9,19) chcą iść pod prąd współczesnym ideologiom,
które niszczą Boży zamysł wobec kobiety i rodziny.

2. Patron. Głównym Patronem Wspólnoty jest św.
Michał Archanioł, bojownik o chwałę Bożą i zwycię-
stwo prawdy. Jego imię „Mi-ka-El” – Któż jak Bóg, jest
podstawą duchowości całej Rodziny Michalickiej,
w tym także Wspólnoty Niewiast. Niewiasty przyjmują
szkaplerz św. Michała Archanioła i stojąc pod sztanda-
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rem tego Patrona, oddają cześć Bogu poprzez żywe
i gorliwe wypełnianie zobowiązań wypływających z
przyjęcia sakramentu Chrztu św. i Bierzmowania.

3. Założenia i struktura. Istniejąc pod nazwą „Wspól-
nota Niewiast Mi-ka-El” w  swoich założeniach i struk-
turze, członkinie wspólnoty, żyjąc w świecie, uczest-
niczą w  duchu Zgromadzenia Sióstr św. Michała Ar-
chanioła, pod wyższym kierownictwem tegoż zgroma-
dzenia i tą drogą zdążają do chrześcijańskiej doskonało-
ści[por. kan. 303 KPK (Kodeks Prawa Kanonicznego].

4. Własne prawo. Własne prawo Wspólnoty Niewiast
Mi-ka-El stanowią statuty zatwierdzone przez przeło-
żoną generalną Zgromadzenia Sióstr św. Michała Ar-
chanioła za zgodą jej rady.

5. Członkinie Wspólnoty. Członkinie Wspólnoty Nie-
wiast Mi-ka-El są katoliczkami bierzmowanymi, bez prze-
szkód w przyjmowaniu sakramentów. Do wspólnoty mogą
należeć kobiety w różnym wieku i różnego stanu.

6. Znak dla świata. Niewiasty tworzące Wspólnotę
są świadome, że przynależność do Rodziny Michalic-
kiej wzbogaca ich doświadczenie wiary i komunii. Do-
maga się ona konkretnych znaków, które wyrażają się
w czynnym uczestnictwie w życiu Wspólnoty oraz chrze-
ścijańskiego świadectwa w środowisku rodzinnym
i zawodowym.
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Rozdział II
 Cel Wspólnoty

„Potem wielki znak ukazał się na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce

i księżyc pod Jej stopami,
a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

I nastąpiła walka na niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem.

I wystąpił do walki smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł”(Ap 12,1.7-8)

 
6.  Cel.   Celem Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El jest:

a) pełniejsze życie sakramentem chrztu św. przez
czynne włączenie się w życie Kościoła dzięki uczest-
nictwu w duchowości michalickiej, czyli w uwielbie-
niu Boga na wzór św. Michała Archanioła i prowadze-
niu „bezkrwawego boju” o zbawienie ludzi;

b) promowanie posłannictwa kobiety według zamy-
słu Bożego, przez naśladowanie „Niewiasty obleczonej
w słońce” oraz przykładów życia biblijnych i świętych
niewiast Kościoła;

c) pełnienie dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących
pomocy, za przykładem Założycieli Rodziny Michalic-
kiej - bł. Bronisława Markiewicza i Służebnicy Bożej
matki Anny Kaworek.
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Rozdział III
 Realizacja celu i obowiązki

„I rozgniewał się smok na Niewiastę
i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,

z tymi, co strzegą przykazań Boga
i mają świadectwo Jezusa” (Ap 12, 17)

7. Realizacja celu. Członkinie Wspólnoty realizują
swój cel przez uświęcenie własne i troskę o zbawienie
ludzi.  Czynią to przez:

 a) częste i gorliwe korzystanie z sakramentu po-
jednania, który daje stałość nawracania się;

 b) częste uczestniczenie w Eucharystii na wzór bł.
Bronisława Markiewicza, który uważał Mszę św. za
„centrum swego życia”;

 c) czytanie i rozważanie Biblii oraz lektur doty-
czących michalickiej duchowości.

Według własnych możliwości i bez obciążeń sumie-
nia podejmują następujące praktyki duchowe:

a) codziennie:

 trwają w modlitwie uwielbienia, odmawiając
Koronkę wraz ze św.  Michałem Archaniołem i chóra-
mi aniołów;

odmawiają modlitwę do Królowej Aniołów i pro-
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sty egzorcyzm do św. Michała Archanioła napisany przez
papieża Leona XIII w intencji osób kuszonych
i zniewolonych przez szatana oraz za egzorcystów;

b) raz w tygodniu:

 uczestniczą w dzień powszedni w Eucharystii,
w intencji rozszerzenia chwały Boga
 i zbawienia ludzi, o ile to możliwe -we wtorek;

 podejmują modlitwę wstawienniczą za zniewo-
lonych;

c) raz w miesiącu:

biorą udział w spotkaniach formacyjnych przy
lokalnych wspólnotach Zgromadzenia Sióstr św. Micha-
ła Archanioła, lub jeśli zaistnieje taka
konieczność, w innych odpowiednich miejscach.

 Na każdym spotkaniu:
 słuchają Słowa Bożego i uczą się w jego świetle

czytać wydarzenia swego życia, poznają charyzmat
Zgromadzenia i jego Założycieli oraz duchowość
anielską;

 uczestniczą według możliwości w Eucharystii,
modląc się za te członkinie Wspólnoty, które w danym
miesiącu obchodzą swoje chrzcielne imieniny oraz za
zmarłych członków ich rodzin i bliskich,
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wraz ze św. Michałem Archaniołem i chórami
aniołów trwają w uwielbieniu na adoracji;

 omawiają normy życia według statutu Wspólno-
ty i podejmują miesięczne postanowienia, dotyczące
konkretnych zadań apostolskich w duchu michalickim,
w swoich środowiskach,

d) raz w roku:

odprawiają rekolekcje w Domu Generalnym Sióstr
św. Michała Archanioła, lub w innej wspólnocie Zgro-
madzenia;

w łączności duchowej ze Zgromadzeniem Sióstr
św. Michała Archanioła przeżywają nowenny przed:
Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny (od 29 listopada do 8 grudnia) i Świętem
Patronalnym św. Michała Archanioła (od 20 września
do 29 września). Obchodzą również Święto bł. Broni-
sława Markiewicza (30 stycznia).
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Rozdział IV
 Udział w duchowym dziedzictwie Rodziny

Michalickiej

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie
na modlitwie razem z niewiastami,

 z Maryją - Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1, 14)

8. Jedność z Rodziną Michalicką. Członkinie Wspól-
noty uczestniczą w  doświadczeniu duchowym bł. Bro-
nisława Markiewicza i Sł. Bożej m. Anny Kaworek, któ-
rzy żyli miłosierną miłością, prostotą, pokorą, powścią-
gliwością i pracą. Wspólnota Niewiast Mi-ka-El przyj-
muje tego ducha, jako dar Boga dla Kościoła i świata,
pozwalając mu owocować zgodnie z własnym stanem.
Przynależność do Rodziny Michalickiej czyni Wspól-
notę Niewiast Mi-ka-El duchowymi siostrami. Człon-
kinie z radością uczestniczą w różnych wydarzeniach
Zgromadzenia, aby poznać się, wspólnie wzrastać, dzie-
lić się doświadczeniami i wzajemną pomocą. Niewia-
sty zwracają się do siebie przez „siostro” lub po imie-
niu, a pozdrawiają się zawołaniem św. Michała Archa-
nioła: „Któż jak Bóg”. Odpowiedź na to pozdrowienie
brzmi: „Chwalmy Pana przez Maryję”.

9. Duch prostoty, błogosławieństwa i wzajemnej od-
powiedzialności. Niewiasty podejmują proces stawania
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się ludźmi prostoty, pokoju i błogosławieństwa według
słów św. Piotra: „Nie oddawajcie złem za zło, ani zło-
rzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosław-
cie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odzie-
dziczyli błogosławieństwo”(1P3,9).

Członkinie Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El w duchu
odpowiedzialności za wspólne posłannictwo podejmują
różne formy chrześcijańskiej ascezy i ofiarują je za oso-
by zniewolone. Kształtują siebie i innych w duchu mi-
chalickiej powściągliwości i potrójnej pracy: duchowej,
umysłowej i fizycznej.

10. Kult Niepokalanej. Maryja Niepokalana jest
szczególną przewodniczką Rodziny Michalickiej. Słu-
żebnica Boża Anna Kaworek, matka dla opuszczonych
dzieci i Współzałożycielka sióstr michalitek mówiła:
„…szczęście to dla nas wielkie, że nasza Najświętsza
Matka Maryja, przyjęła nas jako duchowe córki pod
swoją opiekę”. Również Maryja Niepokalana, jako
„nowy początek” godności i powołania kobiety (MD 11),
jest wzorem   kobiecości, skromności, prostoty i pokor-
nej służby dla każdej członkini Wspólnoty.
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Rozdział V
 Apostolstwo w duchu michalickim, formy

działalności.

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31, 10)

 „Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Uznajcie owoce jej rąk,

niech w bramie sławią jej czyny” (Prz 31, 30b)

11. Bóg ponad wszystko. Niewiasty Wspólnoty Mi-
ka-El głoszą świadectwem swego życia priorytet Boga,
mając na uwadze pierwszą zasadę duchowości micha-
lickiej: „Któż jak Bóg”. Podążają drogą wiary w wa-
runkach, w jakich postawił je Bóg, wsłuchane w prze-
słanie bł.  Bronisława Markiewicza: „Pan Bóg nas po-
wołał, abyśmy w  walny sposób przyczynili się do prze-
obrażenia świata na lepsze. Musimy tedy być takimi,
jakimi chce nas mieć Pan Bóg”.

12.„Bezkrwawy bój” w codzienności. Członkinie
realizują swój apostolat przez wypełnienie swoich co-
dziennych obowiązków. Zobowiązują się wypełniać
ewangeliczny ideał miłości Boga i bliźniego w zwykłych
warunkach życia. Zachęcone przez Założyciela Zgro-
madzeń michalickich do podejmowania „bojowania ci-
chego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczegól-
nie przeciw nieprzyjaciołom naszych dusz”, czynią to
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orężem modlitwy, powściągliwości i pracy.
13. Apostolstwo razem ze św. Michałem i Chórami

Aniołów.  Aby „na wzór Aniołów prowadzić bliźnich
po drodze zbawienia”, Niewiasty Wspólnoty Mi-ka-
El troszczą się z pomocą św. Michała i Chórów Aniel-
skich o  królestwo Boże w sercach ludzkich. W opar-
ciu o  nauczanie św. Dionizego Areopagity dotyczące
istoty i posłannictwa poszczególnych Chórów Aniel-
skich, członkinie Wspólnoty podejmują modlitwę za
poszczególne grupy ludzi i wstawiają się za Rodzinę
Michalicką. Poszczególne Chóry Anielskie patronują
dziewięciu grupom niewiast, które w powierzonych so-
bie intencjach apostolskich modlą się Koronką uwiel-
bienia Boga i prostym egzorcyzmem Leona XIII. Każ-
da z dziewięciu grup niewiast, ma swoją animatorkę.

Chór pierwszy – Serafini
Niewiasty pod patronatem Chóru Serafinów podej-

mują „bój bezkrwawy” i modlą się:
a) za osoby powołane i o nowe powołania kapłań-

skie, zakonne, misyjne, za wybranych przez Pana do
Rodziny Michalickiej, o odwagę w podjęciu decyzji,
a dla powołanych o wzrost w miłości i łaskę wytrwania;

b) za tych, którzy odrzucają głos Boży, ignorują go.

Chór drugi – Cherubini
Niewiasty pod patronatem Chóru Cherubinów po-

dejmują „bój bezkrwawy” i modlą się:
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a) za Ojca świętego, kapłanów, teologów i uczonych,
a w Rodzinie Michalickiej wspierają szczególnie sio-
stry katechetki, które przekazują prawdy wiary dzieciom
i młodzieży;

b) o przemianę serc tych, którzy zdobytą wiedzę,
wykorzystują do fałszowania prawdy, którzy ulegli po-
kusie własnych ambicji i  wpadli w wyniosłość serca,
wstawiają się także za szerzących pogańską kulturę
i propagujących relatywizm moralny.

Chór trzeci – Trony
Niewiasty pod patronem Chóru Tronów podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się:
a) za osoby konsekrowane, wezwane do bycia

w bliskości Boga, ruchy odnowy w Kościele, które
pragną głosić Żywego Chrystusa i Jego Miłosierdzie;
w Rodzinie Michalickiej wspierają te siostry, które apo-
stołują adoracją i cierpieniem;

b) o przemianę tych konsekrowanych, którzy żyją
powierzchownie, prowadzą podwójne życie, lub porzu-
cili swoje powołanie.

Chór czwarty – Panowania
Niewiasty pod patronem Chóru Panowań podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się za:
a) za ludzi sprawujących władzę na arenie między-

narodowej i w naszej Ojczyźnie, wspierają modlitwą
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Matkę Generalną i Zarząd Zgromadzenia Sióstr Micha-
litek oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za poszcze-
gólne dzieła apostolskie w Rodzinie Michalickiej;

b) o nawrócenie tych, którzy władzę wykorzystują
dla pomnażania swoich dóbr, zarabiają na prostytucji,
hazardzie i pornografii oraz handlu ludźmi.

Chór piąty – Mocarstwa
Niewiasty pod patronem Chóru Mocarstw podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się:
a) o męstwo dla ludzi zaangażowanych w obronę

życia i ruchy pro-life, szczególnie za lekarzy i pielę-
gniarki, za kobiety żyjące w lęku przed nienarodzonym
dzieckiem, zmagające się z nieakceptacją poczętego
dziecka ze strony męża i rodziny, polecają domy Matki
i Dziecka;

b) o nawrócenie tych, którzy propagują aborcję i pra-
cują w klinikach aborcyjnych, organizują handel narzą-
dami ludzkimi, manipulują ludzkim życiem poprzez in
vitro i inne formy niszczenia życia.

Chór szósty – Potęgi lub Władze
Niewiasty pod patronatem Chóru Potęg podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się:
a) za egzorcystów i wspólnoty modlitewne wspiera-

jące ich posługę, zwłaszcza przy sanktuarium św. Mi-
chała Arch. w Miejscu Piastowym;
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b) o uwolnienie ludzi znajdujących się pod wpły-
wem złych duchów i uzależnionych od alkoholu, nar-
kotyków, Internetu, hazardu, nieczystości ciała i serca
oraz wszelkich przejawów okultyzmu.

Chór siódmy - Księstwa lub Zwierzchności
Niewiasty pod patronatem Chóru Księstw  podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się:
a) o pokój na świecie, za każde imperialistyczne pań-

stwo, o pokój w każdym ludzkim sercu, o ducha ewan-
gelicznej jedności i miłości w rodzinach, w chrześci-
jańskich wspólnotach i we wspólnotach zakonnych,
zwłaszcza michalickich;

b) o nawrócenie ludzi, którzy wzniecają zbrojne kon-
flikty, zarabiają na handlu bronią i na różne sposoby
działają przeciwko ludzkości.

Chór ósmy - Archaniołowie:
Niewiasty pod patronatem Chóru Archaniołów po-

dejmują „bój bezkrwawy” i modlą się:
a) za Rodzinę Michalicką i wszystkie dzieła pozo-

stające pod patronatem św. Michała Arch., zwłaszcza
za Wspólnotę Niewiast Mi-ka-El, o jej rozwój zgodny
z wolą Bożą;

b) razem ze św. Gabrielem Arch. wspierają nasze
rodziny naturalne i wszystkie rodziny, które z zamysłu
Stwórcy mają spełniać rolę pośrednika między Bogiem
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i człowiekiem. Mając na uwadze, że każdy rodzi się
w rodzinie i w rodzinie powinien otrzymać wiarę, wspie-
rają matki noszące pod sercem nowe życie;

c) razem ze św. Rafałem Arch. obejmują modlitwą
ludzi chorych, cierpiących na duszy i ciele, małżeństwa,
którym grozi rozbicie i tych, którzy żyją w związkach
niesakramentalnych, aby nikomu nie brakło nadziei na
przywrócenie Bożej harmonii.

Chór dziewiąty – Aniołowie:
Niewiasty pod patronatem Chóru Aniołów podejmują

„bój bezkrwawy” i modlą się:
a) za dzieci i młodzież świata, a zwłaszcza objęte

posługą wychowawczą sióstr i księży michalitów, za-
równo w kraju jak i na misjach; swoją wstawienniczą
modlitwą ogarniają nowe placówki misyjne w Paragwa-
ju i w Kamerunie; proszą Pana, aby dzieci otworzyły
się na głos Boga, by młodzi, pośród zagrożeń umieli
szukać wsparcia, aby obronili w sobie głos sumienia;

b) za wszystkie skrzywdzone dzieci, poranione przez
własnych rodziców, na różny sposób wykorzystywane,
pozbawione dostępu do nauki, głodujące w świecie,
bezdomne, zmuszane do pracy, prostytucji, wysyłane na
wojnę itp.
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14. Współpraca wychowawcza oraz pełnienie innych
dzieł miłosierdzia. Mając na uwadze, że Założyciel wy-
tyczył Zgromadzeniom michalickim drogę wychowania
dzieci i młodzieży, będących w szczególnej potrzebie,
członkinie Wspólnoty Mi-ka-El otwierają się na współ-
pracę z siostrami michalitkami w tym dziele. Czynią to
m. in. przez:

włączenie się w pomoc, w placówkach opiekuń-
czych, wychowawczych i oświatowych;

 udział w przygotowaniu i przebiegu corocznej
pielgrzymki dzieci do Miejsca Piastowego z okazji Dnia
Dziecka;

pomoc w pracach parafialnych, zwłaszcza w za-
krystiach, w których pracują siostry michalitki;

włączenie się w misyjne dzieło Zgromadzenia
przez modlitwę i wsparcie materialne, pomoc w  refera-
cie misyjnym, podejmowanie duchowej adopcji dzieci
i młodzieży, sióstr misjonarek oraz powołań misyjnych;

modlitwę i uczynki miłosierdzia w pracy i w śro-
dowisku, w którym żyją.
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Rozdział VI
 Formacja

„ Niewiasty! Słuchajcie słowa Pana
i niech wasze ucho

przyjmie słowo z Jego ust” (Jr 9, 19)

16. Przyjęcie do Wspólnoty Niewiast Mi-ka-el. Do
Wspólnoty przyjmuje się niewiasty, które nie mają prze-
szkód, aby w pełni prowadzić życie sakramentalne: pra-
gnące stałego rozwoju na płaszczyźnie ludzkiej, chrze-
ścijańskiej i michalickiej, zwłaszcza w dziedzinie po-
wściągliwości od nałogów i zniewoleń. O przyjęciu zgła-
szającej się osoby decyduje siostra odpowiedzialna z
ramienia Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła
za Wspólnotę, jako koordynatorka generalna.

Do Wspólnoty mogą należeć:
dziewczęta, które rozeznają swoje życiowe po-

wołanie;
mężatki i matki;
niezamężne, o ustabilizowanej sytuacji życiowej

lub poszukujące swego miejsca i misji;
wdowy;
niewiasty doświadczone chorobą i wiekiem, któ-

re mogą służyć Kościołowi modlitwą, cierpieniem
i mądrością wynikającą z życiowego doświadczenia.
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17. Formacja wstępna. Wstępny etap formacji może
trwać do sześciu miesięcy. W tym okresie zgłoszone
kandydatki uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych, na których zgłębiają Statut, cel i charak-
ter Wspólnoty, poznają Założycieli Rodziny Michalickiej
i  historię Zgromadzenia. Z pomocą animatorek – opieku-
nek poszczególnych „chórów”, wprowadzane są w styl
życia grupy i uczą się obowiązujących modlitw. W wyjąt-
kowych sytuacjach formacja może odbywać się eksterni-
stycznie według indywidualnie ustalonych warunków.

18. Złożenie deklaracji. Po wstępnym etapie, kan-
dydatka prosi o możliwość złożenia deklaracji i wypeł-
nia kwestionariusz, w którym podaje motywacje przy-
należności do Wspólnoty i wyraża gotowość życia we-
dług Statutu. Złożenie deklaracji poprzedza odprawie-
nie trzydniowych rekolekcji lub dnia skupienia.  Pierw-
sze składanie deklaracji na jeden rok odbywa się zasad-
niczo we wrześniu, miesiącu poświęconym św. Micha-
łowi Archaniołowi, w Domu Generalnym w Miejscu
Piastowym.   W lokalnych wspólnotach, kandydatki
deklarujące chęć przynależności do Wspólnoty Niewiast
Mi-ka-El mogą składać deklaracje także w czasie trwa-
nia  nowenny poprzedzającej Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny lub w samą
Uroczystość oraz w maju, miesiącu objawień św. Mi-
chała Archanioła na Górze Gargano. Poza Polską, skła-
danie deklaracji przez niewiasty, może odbywać się
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w lokalnej wspólnocie, w terminie ustalonym przez sio-
strę moderatorkę w porozumieniu z koordynatorką ge-
neralną.

19. Formuły deklaracji:

 A) Deklaracja składana  po raz pierwszy.
Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, ja

……………………….. deklaruję przynależność do
Wspólnoty Niewiast  MI – KA – EL przy Zgromadze-
niu Sióstr św. Michała Archanioła.

Jako osoba świecka, rozeznając wezwanie Boże, do
bardziej świadomego przeżywania życia chrześcijań-
skiego, w duchu michalickiego charyzmatu, chcę dążyć
do świętości na wzór Niepokalanej, św. Michała Archa-
nioła i Założycieli Rodziny Michalickiej. Pragnę trwać
w uwielbieniu Boga  i  prowadzić każdego dnia „bój
bezkrwawy” o zbawienie ludzi, poprzez modlitwę: pro-
stym egzorcyzmem Leona XIII oraz Koronką uwielbie-
nia ze św. Michałem i Chórami Aniołów.  Przy pomocy
bł. ks. Bronisława Markiewicza i Sł. Bożej matki Anny
Kaworek, chcę dobrem zwyciężać zło, nieść nadzieję
ludziom zagubionym i zniewolonym, a zwłaszcza dzie-
ciom i młodzieży.

Aby pogłębiać życie wiary i stawać się apostołem
Jezusa Chrystusa we własnym środowisku, zobowiązu-
ję się do uczestnictwa w formacji Wspólnoty MI-KA-
EL.  Trwając w  jedności modlitwy i posłannictwa Zgro-
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madzenia Sióstr św. Michała Archanioła, pragnę w miarę
możliwości, w duchu zasad: „Któż jak Bóg” oraz  „Po-
wściągliwość i Praca”, uczestniczyć w michalickich
dziełach apostolskich, a zwłaszcza w trosce o misje
Zgromadzenia.

Wszechmogący Boże, przyjmij moją gotowość, po-
dążania drogą do świętości według michalickiego cha-
ryzmatu, którą deklaruje do dnia …………………… .

Udziel mi łaski wypełnienia złożonych obietnic
i wytrwania w dobrym. Matko Niepokalana, św. Mi-
chale Archaniele, módlcie się za mną. Amen.

Miejscowość .......................................
data ......................................................
Podpis ..................................................

 B) Deklaracja ponowienia na rok lub przynależ-
ności na całe życie

Na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, ja
……………………. deklaruję przynależność do Wspól-
noty Niewiast  MI – KA – EL przy Zgromadzeniu Sióstr
św. Michała Archanioła na kolejny rok /do końca mego
życia.  Jako osoba świecka, chcę dążyć do świętości
według zasad określonych w Statucie Wspólnoty, słu-
żyć Bogu i bliźnim pod opieką Niepokalanej, św. Mi-
chała Archanioła i Chórów Anielskich. Pragnę naślado-
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wać Chrystusa, realizując w życiu codziennym chary-
zmat zostawiony przez  bł. Bronisława Markiewicza i
sł. Bożą Matkę Annę Kaworek – Założycieli Rodziny
Michalickiej.

Wszechmogący Boże, przyjmij moją gotowość po-
dążania drogą według zasady: „Któż jak Bóg” oraz „Po-
wściągliwość i Praca”. Uczyń mnie narzędziem w sze-
rzeniu Twego Królestwa w sercach dzieci i młodzieży.
Ty sam udziel mi łaski wypełnienia złożonych obietnic.
Matko Niepokalana, św. Michale Archaniele, módlcie
się za mną. Amen.

Miejscowość .......................................
data ......................................................
Podpis ..................................................

20. Przynależność do wspólnoty. Z chwilą złożenia
pierwszej deklaracji według ustalonego rytu, rozpoczy-
na się przynależność do Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El.
Członkinie otrzymują legitymację członkowską.

W celu uszanowania wolnej decyzji, co do trwania
we Wspólnocie, członkini może:

- co roku ponawiać złożenie deklaracji;
- najwcześniej po dwóch latach zadeklarować stałą

tj. do końca życia przynależność do Wspólnoty, po
uprzednim napisaniu prośby i wyrażeniu zgody osób
odpowiedzialnych za Wspólnotę  Niewiast Mi-ka-El.
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21. Formacja stała. Trwanie we wspólnocie zakłada
doskonalenie w sferze ludzkiej, chrześcijańskiej i   mi-
chalickiej:

a) Formacja ludzka. Podejmując formację swojej
kobiecości, na różnym etapie wiekowym, niewiasty
szukają zamysłu Boga wobec ich powołania we współ-
czesnym świecie.

b) Formacja chrześcijańska. Każda członkini ma
obowiązek troszczyć się o stały rozwój i  pogłębianie
życia wewnętrznego przez korzystanie z sakramentów,
adorację oraz rozważanie Słowa Bożego.

c) Formacja michalicka. Niewiasty kształtują
w codzienności ewangeliczne postawy według zasad
„Któż jak Bóg” oraz „Powściągliwość i Praca”. Uczest-
niczą w programie formacyjnym o podstawach ducho-
wości michalickiej, jak również w poznawaniu historii
Zgromadzeń św. Michała Archanioła. Każda z członkiń
Wspólnoty poznaje duchowość anielską i włącza się
w misję, jaką Kościół przypisuje poszczególnym chó-
rom anielskim. Jednocześnie poznając świat zagrożeń
duchowych, pragnie wybierać Chrystusa, jako Jedyne-
go Pana i Zbawiciela i razem z Nim ratować ludzi znie-
wolonych przez zło.

22.Współodpowiedzialność za formację. Koordyna-
torka gen. może mianować jedną z członkiń Wspólnoty
Niewiast na Współodpowiedzialną za formację odby-
wającą się zarówno w Centrali, jak i w innych lokal-
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nych wspólnotach. Osoba ta powinna: ściśle współpra-
cować z Koordynatorką Gen., otrzymać akceptację Prze-
łożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Michała
Archanioła i cieszyć się zaufaniem Wspólnoty niewiast.

23. Ustanie przynależności. Członkini Wspólnoty
Niewiast Mi-ka-El, która chce, aby ustała jej przyna-
leżność, zgłasza pisemną prośbę.  Koordynatorka Ge-
neralna w duchu poszanowania wolności decyzji proś-
bę przyjmuje i pisemnie informuje zainteresowaną
o skreśleniu z listy członkiń.

W przypadku, gdyby w życiu członkini Wspólnoty
zaistniały postawy gorszące przeciwne Ewangelii lub
długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności na spo-
tkaniach formacyjnych, koordynatorka gen. może wy-
łączyć, po procesie rozeznania, członkinię ze Wspólno-
ty przez pisemne poinformowanie jej o zaistniałym fak-
cie i podaniu przyczyny wyłączenia.

24. Poszerzony Krąg Wspólnoty. Wspólnota Niewiast
Mi-ka-El poszerza swój krąg o  rodziny naturalne człon-
kiń, przyjaciół i sympatyków, którzy aprobują założe-
nia formacyjne Wspólnoty  oraz modlitwą i ofiarą wspie-
rają jej działalność.



29

Rozdział VII
Organizacja

„Mądrość niewiast dom sobie buduje” (Jr 9, 19)

25. Odpowiedzialność i koordynacja. Wspólnota
Niewiast Mi-ka-El jest kierowana przez Zgromadzenie
Sióstr św. Michała Archanioła. Przełożona Generalna
wyznacza jedną siostrę na Koordynatorkę Generalną do
spraw Wspólnoty i ustala długość pełnienia jej misji.
Prace koordynatorki mogą wspomagać inne siostry, de-
legowane przez przełożoną generalną.

26. Duchowi Opiekunowie. Opiekunami duchowy-
mi Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El są księża michalici,
lub inni kapłani, którzy podejmują to zadanie za zgodą
swoich kompetentnych przełożonych i na prośbę koor-
dynatorki lub moderatorek poszczególnych wspólnot
lokalnych.

27.  Koordynatorka Generalna. Do obowiązków
koordynatorki generalnej należy kierowanie Wspólnotą
według wskazań niniejszego Statutu:

przyjmowanie nowych członkiń,
odwiedzanie istniejących wspólnot lokalnych i za-

kładanie nowych,
przewodniczenie dorocznym zjazdom moderato-

rek i animatorek lokalnych,
organizowanie dni skupienia, rekolekcji, spotkań,
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pisanie listów okólnych,
dostarczanie materiałów formacyjnych itp.
utrzymywanie kontaktu z  kompetentnymi wła-

dzami kościelnymi,
informowanie proboszcza parafii, na terenie któ-

rej istnieje i gromadzi się na swoją  formację Wspólno-
ta niewiast.

zawiadamianie wspólnot lokalnych o śmierci jed-
nej z członkiń.

28. Sekretariat Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El. Koor-
dynatorka organizuje Sekretariat Wspólnoty i jest od-
powiedzialna za prowadzenie Księgi Członkiń składa-
jących deklaracje, Księgi złożonych ofiar i wydatków
oraz Księgi Zmarłych Członkiń Wspólnoty. Wyznacza
osoby do prowadzenia Kroniki spotkań odbywających
się w  Centrali Wspólnoty.  Pod koniec każdego roku
kalendarzowego koordynatorka generalna Wspólnoty
Niewiast Mi-ka-El składa sprawozdanie przełożonej
generalnej z działalności wspólnoty.

29. Wspólnoty lokalne. Przy poszczególnych placów-
kach sióstr michalitek, o ile warunki na to pozwalają,
mogą tworzyć się lokalne wspólnoty niewiast i tam prze-
żywać swoją formację. Za każdą wspólnotę lokalną od-
powiada siostra moderatorka, mianowana przez Ko-
ordynatorkę i Animatorka wybrana spośród członkiń
Wspólnoty.
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a) Zadania sióstr moderatorek lokalnych: Należy do
nich organizowanie comiesięcznych spotkań, tj. wyzna-
czenie miejsca, czasu, informowanie członkiń, kandy-
datek i sympatyczek o mającym się odbyć spotkaniu.
Moderatorki wraz z animatorkami lokalnymi przekazują
informacje o   Wspólnocie koordynatorce gen. Ponadto
do nich należy gromadzenie dokumentacji spotkań (pro-
tokołów formacyjnych i foto kroniki) lub zlecenie tych
czynności animatorkom lokalnym, troska o duchowych
opiekunów wspólnoty i odpowiedzialność za realizację
programu  formacyjnego.

b) Zadania animatorek lokalnych: należy do nich
pomoc moderatorkom w prowadzeniu spotkań modli-
tewno-formacyjnych, przekazywanie ważnych informa-
cji członkiniom wspólnoty lokalnej, pomoc w prowa-
dzeniu dokumentacji.

30. Współpraca wspólnot lokalnych z koordynatorką
generalną. Moderatorki i animatorki lokalnych wspól-
not uczestniczą w rocznych zjazdach w  Centrali, przy-
gotowują na piśmie sprawozdanie o stanie i działalno-
ści lokalnej Wspólnoty Niewiast, pomagają przygoto-
wywać materiały formacyjne, troszczą się o „pomnaża-
nie liczby” członkiń wspólnoty, służą  swym doświad-
czeniem i radą. Zawiadamiają Centralę Wspólnoty Mi-
ka-El o śmierci członkini Wspólnoty lokalnej i  przesy-
łają krótką charakterystykę jej osoby.
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31. Centrala Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El. Centra-
la posiada swoją siedzibę w Domu Generalnym Zgro-
madzenia Sióstr Św. Michała Archanioła: ul. Ks. Bro-
nisława Markiewicza 22; 38-430 Miejsce Piastowe;
wspolnotaniewiast@michalitki.pl

32. Członkinie Wspólnoty raz w roku składają do-
browolną ofiarę na cele Wspólnoty.
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Rozdział VIII
  Udział w dobrach duchowych.

33.  Przynależność do Rodziny Michalickiej. Osoby
wstępujące do Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El, przyna-
leżą do duchowej Rodziny Michalickiej i mają udział
w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archa-
nioła:

Członkinie Wspólnoty Mi-ka-El, korzystają
z owoców Mszy świętych, odprawianych raz na kwar-
tał za dzieła współtworzące Rodzinę Michalicką oraz
modlitw podczas Liturgii Godzin we wszystkich wspól-
notach sióstr michalitek.

Za zmarłe członkinie sprawowana jest raz na kwar-
tał we wspólnotach Sióstr michalitek msza św. i wspo-
minane są w Liturgicznej Modlitwie Dnia oraz w listo-
padowych wypominkach za zmarłych. Po otrzymaniu
informacji o śmierci jednej z członkiń, Wspólnoty lo-
kalne niewiast zamawiają jedną mszę św. za zmarłą
i ofiarują cząstkę różańca.

KTÓŻ JAK BÓG!
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ANEKS

1. Modlitwy obowiązkowe
dla członkiń Wspólnoty Niewiast Mi-ka-El

„Dostojna Królowo Nieba i Pani Aniołów!
Ty, która otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo

starcia głowy szatana, pokornie Cię prosimy, ześlij za-
stępy niebieskie, by z Twojego rozkazu zwalczały wszę-
dzie szatanów, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w
przepaść piekielną.

O dobra i czuła Matko, Ty będziesz zawsze miłością
i nadzieją naszą. Amen.

Koronka uwielbienia Boga ze św. Michałem Ar-
chaniołem  i Chórami Aniołów

P. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki

wieków. Amen.
Pozdrowienie 1.
P. Hołd należny złóżmy Panu
W. Królowi Aniołów
P./ Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Serafi-

nów
W. Uwielbiamy Cię Boże/. 3x
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P. Św. Michale Archaniele zwiastunie Bożej chwały
W. Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie 2  (…) i chórem Cherubinów (3x)
Pozdrowienie 3   (…) i chórem Tronów
Pozdrowienie 4   (…) i chórem Panowań
Pozdrowienie 5   (…) i chórem Mocarstw
Pozdrowienie 6   (…) i chórem Potęg
Pozdrowienie 7   (…) i chórem Księstw
Pozdrowienie 8   (…) i chórem Archaniołów
Pozdrowienie 9   (…) i chórem Aniołów

Zakończenie
P. Ze św. Michałem Archaniołem
W. Uwielbiamy Cię Panie na wszystkich ołtarzach

świata.
P. Ze św. Gabrielem Archaniołem
W. Dziękujemy Ci Boże za dzieło Wcielenia.
P. Ze św. Rafałem Archaniołem
W. Prosimy za ludem pielgrzymującym do Króle-

stwa Niebieskiego.
P. Ze swoim Aniołem Stróżem
W. Przepraszamy Cię Boże za nasze grzechy.
P. Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzch-

ności, Księstwa i Potęgi, Moce niebieskie, Cherubini
i Serafini

W. Błogosławcie Pana na wieki. Amen.
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Modlitwa litanijna
za przyczyną św. Michała Archanioła

w intencji osób zniewolonych
(jeśli to możliwe do odmówienia we wtorek)

1. Wyznanie Jezusa jako Pana i Zbawiciela
 i wyrzeczenie się szatana.

Panie, Jezu Chryste, Synu Boga żywego. Odnawia-
jąc przyrzeczenie chrztu świętego, chcę całkowicie na-
leżeć do Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę. Za wzo-
rem Niepokalanej, św.  Michała Archanioła i chórów
anielskich, pełniących rozkazy Pana, chcę postawić w
centrum swego życia Ciebie, Jezu Chryste, jako swego
Zbawcę, Pana i Króla. Pragnę z Twoją pomocą wcielać
w życie Słowo Boże: „Nie oddawajcie złem za zło, ani
złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogo-
sławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście
odziedziczyli błogosławieństwo”(1P 3,9). Wyrzekam się
szatana, jego pychy i wszelkiej łączności z nim. 

II.  Modlitwa wstawiennicza:
Dziś dołączam się do chórów Anielskich i błogosła-

wię Ciebie za święte życie bł. Bronisława Markiewicza
i całe dzieło, które oddał pod Patronat św. Michała Ar-
chanioła. W duchowej łączności z siostrami michalit-
kami i świecką Wspólnotą Niewiast, która pragnie żyć
charyzmatem michalickim, proszę Cię za tymi braćmi
i siostrami, którzy są uwikłani w różne zniewolenia:
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Za osoby zniewolone duchem bezbożności, lęku,
rozpaczy, zwątpienia, depresji i myśli samobójczych i 
wszelkich przejawów nieczystości ciała i  serca.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za uzależnionych od narkotyków, leków, alko-
holu, tytoniu, hazardu, pornografii, telewizji, Interne-
tu, telefonu, gier komputerowych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za zniewolonych duchem pracoholizmu i
nadmiernej aktywności, chciwością pieniędzy i dóbr
materialnych.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciarstwa,
spirytyzmu, uzależnionych wiarą w  zabobony, astrolo-
gię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i horoskopy.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za zniewolonych nienawiścią, mściwością, nieprze-
baczeniem, niezgodą, za poddanych duchowi pychy, za-
zdrości, zarozumiałości, egoizmu i wyniosłości serca.
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Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

O uwolnienie osób poddających się duchowi
złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowania w jedzeniu
i piciu, duchowi kłamstwa, oszustwa, obłudy i nie-
sprawiedliwości.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za zniewolonych grzechem języka: obmową, oszu-
stwem, plotkami, fałszywymi podejrzeniami i osądem.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

O wolność serca dla naszych najbliższych, o uwol-
nienie od grzechów międzypokoleniowych i  od wszel-
kiego złorzeczenia.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie
prosimy: WYSŁUCHAJ NAS PANIE

Za kapłanów, wszystkie osoby konsekrowane
i poświęcone Bogu – o  serce wolne. O paschalne przej-
ście Chrystusa w mocy Jego Krwi i Jego Imienia, przez
naszą wspólnotę.

Za przyczyną św. Michała Archanioła Ciebie prosi-
my: WYSŁUCHAJ NAS PANIE
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Modlitwa Leona XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w
walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha,
bądź naszą obroną. Oby go Bóg poskromić raczył, pokor-
nie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szata-
na i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

2.  Istota i posłannictwo Chórów Anielskich
według św. Dionizego Aeropagity:

Chór pierwszy – Serafini: znajdują się najbliżej Boga.
Gorejący miłością, płonący ogniem. Posiadają zarazem
największą moc, są światłem i ciepłem, tworzą wokół Boga
ognisko miłości. „Oto ja, poślij mnie…” (Iz 6,8).

Chór drugi – Cherubini: są blisko Pana i Jego Wie-
dzy,  niosą światło, przekazują mądrość Bożą.

Chór trzeci - Trony: trwają gorliwie przed Panem,
pilnują domu Boga, sacrum - Miejsca Najświętsze-
go, są wzorem stałości i wierności. To święte, żywe
symbole Bożej sprawiedliwości, wcielające w życie
zwierzchnią władzę Boga na ziemi (por. Dn 7, 9-10).
W  Nowym Testamencie Trony wypełniają rozkazy
Chrystusa na ziemi (Kol 1,16).
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Chór czwarty - Panowania: są to duchy wolne od
bojaźni niewolniczej, zawsze zwrócone ku sprawom
Bożym. Zajmują w swojej triadzie najwyższe miejsce,
odbierają rozkazy od Boga i przekazują je innym anio-
łom. Mają udział w zarządzaniu światem. Bóg powie-
rza im osoby, które w życiu społecznym pełnią zadania
kierownicze w społeczeństwie.

Chór piąty - Mocarstwa: to pierwowzór duchowej
mocy, siła, niezwyciężoność. Odpowiadają za prawa
rządzące światem stworzonym przez Boga, za harmo-
nię ciał niebieskich. Bóg posługuje się tymi aniołami w
dokonywaniu cudów także przez niektórych ludzi. Mo-
carstwa obdarowują duchową mocą, męstwem, cierpliwo-
ścią w spełnianiu Bożego zamysłu wobec człowieka
stworzonego na obraz i podobieństwo Pana. Umacniają go
w  zdobywaniu cnót męstwa i chronią w walce z pokusami.

Chór szósty – Potęgi lub Władze: Św. Izydor
z Sewilli (Hiszpania - VI/VII w.) mówi, że „władze są
anielskim rządem” (por. Dn 7,10). W swoich posługach,
tak jak inne chóry, są poddani Jezusowi. Najlepiej ze
wszystkich chórów poskramiają złe duchy. Według Ojców
Kościoła, Potęgi służą szczególnie duchownym. Kapłani,
którzy wzywają wstawiennictwa Chóru Potęg, mają duży
wpływ na dusze, a ich posługa jest bardzo owocna.
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Chór siódmy - Księstwa lub Zwierzchności: kie-
rują konkretnymi państwami i narodami, społecznymi gru-
pami, również aniołami. Swym stylem przywództwa dają
przykład rządzenia według najwyższych norm, zaś ludziom
dzierżącym władzę ukazują trudną sztukę rządzenia.

Chór ósmy - Archaniołowie: Archanioł -„przewo-
dzący aniołom, anioł wielkiej rangi”. Najbardziej znani
archaniołowie to św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał.

Świętego Michała Archanioła prosimy, by nas bronił
w duchowej walce przeciwko zasadzkom złego ducha.

Świętego Gabriela Archanioła prosimy, by nam
udzielał czułej miłości do Słowa Wcielonego i Jego
Najświętszej Matki.

Świętego Rafała Archanioła, prosimy, by nas chro-
nił od niebezpieczeństw duszy i ciała, zwłaszcza w cza-
sie podróżowania.

Św. Michał - Któż jak Bóg;
Św. Gabriel - Bóg jest mocą (Dn8,16);
Św. Rafał - Bóg uleczył (Tob 3.17).

Chór dziewiąty - Aniołowie: najniższy chór to Anio-
łowie Stróżowie. Angelus gr. znaczy „posłany”. Ich za-
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daniem jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie. Stąd
nieustannie interesują się życiem człowieka. Na pod-
stawie Pisma Świętego można wnioskować, że również
pojedyncze kraje i narody posiadają swoich szczegól-
nych Aniołów Stróżów (por. Dn 10,13-21). W czasie
objawienia w Fatimie Anioł powiedział do dzieci: „Je-
stem Aniołem Stróżem Portugalii”.
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