NOWENNA DO ŚWIĘTEGO
MICHAŁA ARCHANIOŁA
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Dzień 1 (20 września)
Uwalniający egzorcyzm
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Rdz 3, 1-5
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył.
On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze
wszystkich drzew tego ogrodu?» Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego
ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział:
Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do
niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa,
otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Od wieków trwa dyskusja na temat natury zła. Niektórzy twierdzą, że jest ono jedynie
pewnym brakiem, który powstaje w miejscu zaniedbanego dobra. Inni nadają mu zupełnie
odmienną formę. Twierdzą bowiem, że zło może mieć charakter osobowy i odznaczający się
inteligencją. W nauczaniu Kościoła o Szatanie mówi się ̨ jako o złu osobowym. Papież Paweł VI
nawoływał do wznowienia pogłębionych badań teologicznych na temat Szatana. Spór
pozostaje nierozwiązany, ale dużo ważniejsza wydaje się kwestia tego, w jaki sposób na zło
patrzy Bóg i jakie skutki niesie ze sobą doświadczenie zła przez człowieka.
W raju szatan kusił Adama i Ewę wiedzą na temat poznania dobra i zła. Zachęcał ich
słowami: „I jak Bóg poznacie dobro i zło”. Jest w tym kuszeniu niezwykła przebiegłość. Z
pozoru wydaje się, że wiedza o złu na wzór wiedzy Boga nie jest niczym złym. Dlaczego
akurat w tym względzie ludzie nie mieliby być podobni do Boga? Sprawa jest jednak dużo
poważniejsza.
Otóż Bóg poznaje zło na zupełnie innej zasadzie niż człowiek. Dla Boga zło jest pewnym
zaburzeniem, niedostatkiem, wyłączeniem Jego samego ze świata. Jednocześnie zło nie ma
dostępu do Boga, który jest od niego nieskończenie silniejszy i sam w sobie jest jedynie
dobry.
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Człowiek natomiast poznaje zło poprzez doświadczenie. Grzech, czyli zło w wykonaniu
człowieka, pozostawia w nim ślady, a nawet zdolne jest do zniszczenia go i jego potępienia.
Poznanie zła przez ludzi odbija się w nich cierpieniem i smutkiem. Poznając zło człowiek
zaczyna ponosić odpowiedzialność za myśli, słowa i uczynki, które popełnia w jego imię.
Wiedząc, że zło nie jest tylko abstrakcyjnym wyobrażeniem, ale realną siłą, która
zagraża człowiekowi, warto na chwilę zatrzymać się nad sensem popularnego egzorcyzmu,
który ułożył św. Leon XIII. Modlitwa ta cieszy się coraz większą popularnością, a odmawiana
na zakończenie Mszy świętej stanowi nieodzowny element tradycji w parafiach w Polsce i za
granicą. Egzorcyzm prosty, bo tak często bywa nazywana ta modlitwa, wskazuje na dwie
cechy zła, które zagrażają człowiekowi. Są nimi: niegodziwość i działanie z zasadzki.
Niegodziwość to taki występek, który zasługuje na szczególne potępienie. Zawierają się
w nim wszystkie grzechy, które wiążą się z hańbą. Takim uczynkiem był chociażby bunt
aniołów i słowa Lucyfera: „Nie będę służył”. Nie było to „zwykłe” zło, ale taka jego forma,
która okryła hańbą na wieki jego sprawców. Nieposłuszeństwo posunięte do wzgardy
Bogiem jest odwróceniem świętych słów, które Maryja wypowiedziała w Nazarecie. Zgoda
Matki Bożej była uczynkiem chwalebnym, który zapamiętany zostanie na pokolenia. Był to
uczynek godny naśladowania i na wskroś dobry.
Działanie z zasadzki to z kolei powszechna metoda zła. Cechuje ją podstęp i kłamstwo.
W technice wojskowej określa się zasadzkę jako zaskakujące uderzenie na oddziały będące w
ruchu. Także Kościół jest w ciągłym ruchu – pielgrzymuje do Królestwa Niebieskiego. Szatan
zastawia zasadzki na konkretnych ludzi, aby powstrzymać ten marsz i doprowadzić do klęski
plan zbawienia ludzkości.
Warto zatem odmawiać z wiarą modlitwę Leona XIII, a stanie się ona obroną zarówno
przeciw niegodziwości, jak i zasadzkom złego ducha.
Modlitwa
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.
Pieśń Głoś Imię Pana
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością:
Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach.
Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię
nieustannie szukali.
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- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy
zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce
ze złymi duchami.
Błogosławieństwo
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Dzień 2 (21 września)
Tajemnicza choroba osłabienia woli
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie
1 J 4, 1-4
Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż
wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy
duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie
uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście - nadchodzi i
już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ
większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Codzienne doświadczenie podpowiada, że istnieje zasadnicza różnica między
porankiem a wieczorem. Chociaż na zdjęciu ciężko nieraz odróżnić zachód słońca od jego
wschodu, to jednak w przeżyciu te dwie pory dnia nabierają różnego znaczenia.
Wieczór jest nierozerwalnie połączony z podsumowaniem dnia i rachunkiem sumienia.
Jest dziękczynieniem za przeżyty czas i prośbą o spokojną noc. Przypomina koniec życia i w
naturalny sposób skłania nas do modlitwy o dobry sen i dobrą śmierć.
Inaczej rzecz się ma z porankiem. Wschodzące słońce budzi nadzieję i stanowi okazję
do wzbudzenia intencji. Polega ona na ofiarowaniu wszystkich prac, myśli i pragnień
Jezusowi. Każdy taki dzień staje się łaską.
Praktyka nadawania intencji wymaga jednak pewnej stałości woli, dokonywania
codziennych wyborów i wierności w podjętych postanowieniach. Konieczna wydaje się
wtedy praktyka rozeznawania duchów, o której pisał św. Jan Apostoł, a którą rozwinął św.
Ignacy z Loyoli.
Wszystkie te rzeczy napotkać mogą na pewną trudność, która we współczesnym
świecie wydaje się powszechna. Mowa tu o pewnej chorobie woli, którą nazywamy „abulią”.
Abulia objawia się przede wszystkim w ciągłym niezdecydowaniu i nieumiejętności brania
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odpowiedzialności za swoje czyny. Charakteryzuje się myśleniem w stylu: „Nie wiem, co
robić” albo „nie wiem, czego chcę”. Choroba duszy ta popycha człowieka do podejmowania
decyzji pod wpływem emocji i zaciemnia jasny ogląd sytuacji. Skłania do nierozważnych
czynów lub porzucenia działania.
Ofiarowanie dnia przez wstawiennictwo świętego Michała Archanioła jest aktem
zaufania. W gruncie rzeczy nie jest to tylko deklaracja, ale także zgoda na stratę – na
wypuszczenie z rąk spraw i rzeczy, które jeszcze nie zostały oddane Bogu pod opiekę.
Wzbudzenie intencji na początku dnia poprzez modlitwę ofiarowania sprawia, że taki
dzień nabiera nowego znaczenia. Zanurzając go w Bożej łasce czynimy go tym samym „dniem
pierwszym”, czyli początkiem nowego stworzenia. Następnie staje się on „dniem trzecim”,
czyli zmartwychwstaniem i nadzieją. Wreszcie staje się także „dniem ósmym”, to jest
zapowiedzią przyszłości w niebie, gdzie wychodzimy poza czas, a wszystko okazuje się być
nadmiarem.
Warto zatem odmawiać z wiarą modlitwę porannego ofiarowania dnia świętemu
Michałowi Archaniołowi, aby uświęcić czas, który został nam dany i nieustannie odnawiać
przyjaźń z Bogiem.

Modlitwa
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie
oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za
Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w
każdej chwili oddawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą
wołam bez ustanku: „Któż jak Bóg!”. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Pieśń Chorąży Boga
Prośby
Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy
pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:
Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.
- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie
jak wonne kadzidło.
- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi
zwiastować pokój ludziom.
- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej
społeczności świętych.
- Niech święty Michał Arrchanioł zaprowadzi dusze zmarłych wiernych do światłości
wiekuistej.
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Błogosławieństwo
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Dzień 3 (22 września)
Pępek świata. Gdzie to jest?
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
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Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie
Rz 12, 9-16
Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W
miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie
służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali!
Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was
prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z
tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz
niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Święty Augustyn w swoim dziele „O Państwie Bożym” wskazał ma dwa rodzaje państw,
które w symboliczny sposób przedstawiają dwa rodzaje ludzi. Pisał: „Dwie miłości powołały
dwa państwa: miłość własna, posunięta aż do pogardy Boga, powołała państwo ziemskie;
miłość Boga zaś, posunięta aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie. Pierwsze
szuka chwały w sobie, drugie w Panu. Bo pierwsze pragnie ją zdobyć u ludzi, dla drugiego zaś
najważniejszą chwałą jest świadek jego sumienia, Bóg. Tamto w chwale własnej podnosi
głowę; to mówi do swojego Boga: «Ty jesteś moją chwałą»”.
Tak oto rysuje się przed nami obraz człowieka ziemskiego i duchowego. Postawę
człowieka ziemskiego opisują takie pojęcia, jak: egoizm, egotyzm czy egocentryzm. Taki
człowiek uważa siebie za pępek świata i nieskory jest do uznania, że są na tym świecie rzeczy
ważniejsze niż on sam. Człowiek duchowy natomiast zwraca się ku Bogu, a tym samym swoje
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życie traktuje jako służbę względem innych. W takiej postawie rodzi się prawdziwe ojcostwo
i macierzyństwo, czyli umiejętność życia dla innych kosztem własnych ambicji, zysków i
egoizmu.
Obraz dwóch państw pokazuje, że człowiek może popaść w zachwyt nad sobą lub nad
Bogiem. Zachwyt nad sobą niewiele ma wspólnego z pokorą. Pycha, mimo iż często wydaje
się grzechem odległym i obcym, czai się w zakamarkach naszej duszy i daje o sobie znać przy
najprostszych czynnościach. Nie ma nic bardziej zwodniczego nad pozory skromności. Często
jest to tylko obojętność wobec opinii ludzkiej, a czasami ukryta pycha. Tołstoj słusznie gani
pysznych w słowach: „Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy
stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: «jak się dowiesz, ile
jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę»”.
Pokora jest towarzyszką prawdy. Każdy powinien zdać sobie sprawę, że z jednej strony
człowiek potrafi przekraczać samego siebie, dokonywać rzeczy wielkich i szlachetnych. Z
drugiej strony nie ma ucieczki od naszej słabej i delikatnej kondycji. Życie ludzkie jest
niezwykle kruche, a łaskę uświęcającą można bardzo łatwo utracić. Człowiek pokorny wie, że
podobny jest do Boga, ale jednocześnie jest od niego całkowicie inny.
Warto zatem odmówić dziś z wiarą modlitwę o pokorę za wstawiennictwem świętego
Michała Archanioła, abyśmy nie sądzili o sobie wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości.
Modlitwa
Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój
egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana,
abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: „Któż jak Bóg!”.
Amen.
Pieśń O wodzu dusz potężnych
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością:
Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach.
Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię
nieustannie szukali.
- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy
zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce
ze złymi duchami.

12

Błogosławieństwo

Dzień 4 (23 września)
Wojownicy Michała Archanioła
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
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Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Ef 6, 10-20
W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście
mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi
i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na
siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy
wszystko. Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,
którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju.
W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie
rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad
tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane
mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy
Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak
jak winienem.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
W średniowieczu znany był obrzęd pasowania na rycerza. Giermek, który towarzyszył
rycerzowi w jego przygodach, w pewnym momencie sam mógł przyjąć miecz i stać się
rycerzem. Pasowania dokonywał król lub książę. Sam obrzęd miał charakter religijny i stał się
podstawą etosu rycerskiego. Odbywał się on najczęściej w Zielone Świątki. Miecz przekazany
przyszłemu rycerzowi spocząć musiał na ołtarzu w kaplicy lub w kościele na znak uświęcenia
boju, który stoczyć przyjdzie w obronie wiary i seniora. Obrzęd często wiązał się także z
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hołdem lennym, czyli przysięgą wierności względem władcy. W zamian za to rycerz lub wasal
otrzymywał w posiadanie dobra, a sam zobowiązywał się do obrony seniora, któremu
przysięgał.
Kultura rycerska i związane z nią obrzędy miały wpływ także na kult św. Michała
Archanioła. Dlatego też w średniowieczu rzadko przedstawia się go w lnianej szacie, a
przyobleka się go w strój rycerski. Nazywa się go od tego momentu także Księciem Wojska
Niebieskiego. Św. Michał staje się wzorem dla rycerzy. Jest uosobieniem szlachetności i walki
w obronie chwały Bożej.
Współcześnie podobną formą przysięgi rycerskiej jest znana modlitwa, którą
nazywamy „Aktem poświęcenia się świętemu Michałowi Archaniołowi”. Jest ona
wyrażeniem oddania się Bogu i wezwaniem obranego patrona. Z jej treści wynika, że na
świadków tego chwalebnego wyrażenia woli powołuje się cały świat duchowy.
Złożenie obietnicy szerzenia czci i chwały jest zaszczytem dla osoby, która ją składa.
Jednocześnie taka osoba pokłada ufność we wstawiennictwo i opiekę Michała Archanioła,
według rycerskiej zasady: „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. W ten sposób powstaje
duchowa wspólnota rycerzy Boga, którzy nazwani zostać mogą także „Wojownikami Michała
Archanioła”.
Po dokonaniu tego aktu życie duchowe staje się prawdziwym bojem. Ci, którzy
poświęcają się świętemu Michałowi, muszą liczyć się z tym, że przeciwnik wytoczy przeciwko
nim wszelkie możliwe siły. Rozpocznie się walka, która swój początek miała już w niebie.
Światłość stanie do walki z ciemnością. Wynik tej walki jest jednak przesądzony. Z
zawołaniem: „Któż jak Bóg” nie może bowiem konkurować żaden przeciwnik.
Warto zatem odmówić „Akt poświęcenia” jako wyraz naszego oddania i wiary we
wstawiennictwo i pomoc Księcia Wojska Niebieskiego.
Modlitwa
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto
ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci, powodowany
potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w
towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę
za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego
obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez
całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie
przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę
śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej.
Amen.
Pieśń Patronie nasz święty Michale
Prośby
Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy
pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:
Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.
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- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie
jak wonne kadzidło.
- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi
zwiastować pokój ludziom.
- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej
społeczności świętych.
- Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.
Błogosławieństwo
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Dzień 5 (24 września)
Zanurzeni w śmierci
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Rz 6, 1-7
Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła?
Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie
wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus
powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego
śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno
przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny
nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli
grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Na wielu poziomach objawia się dwoistość świata. Dobro walczy ze złem, łaska z
grzechem, światłość z ciemnością. Nie chodzi tu jednak o manichejskie rozumienie świata.
Zło nie jest wieczne ani niezwyciężone. Świat został stworzony jako dobry, a zło pojawiło się
jako konsekwencja wyboru, którego dokonali aniołowie i ludzie. Kiedy przyjrzymy się bliżej
tej kwestii, szybko uświadomimy sobie, że dzięki owej dwoistości istnieją także
nieprzekraczalne granice. Nie można bowiem w imię dobrego celu czynić zła. Grzech
pozbawia łaski, nawet jeżeli wydaje się ona ugruntowana i mocna. Dostępu do Bożej
światłości nie mają złe duchy, które na wieczność pogrążone zostały w mroku. To tylko
niektóre z przykładów, jakie możemy podać. Pośród nich wszystkich jedna granica wydaje się
być wyjątkowo tajemnicza. To granica pomiędzy życiem a śmiercią.
Doświadczenie życiowe podpowiada, że granica ta jest jasna i nie można jej
przekroczyć. Z drugiej strony, świat wskazuje także na żywych, którzy są umarli i umarłych,
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którzy nadal żyją. Można bowiem żyć, ale konsekwentnie podążać ku śmierci. Można też dla
wielu rzeczy umrzeć, aby odzyskać prawdziwe życie. Także Apokalipsa wspomina o Baranku,
który jest zabity, a żyje wiecznie. Bóg zna granicę miedzy życiem a śmiercią, ale nadaje jej
nowe znaczenie.
Początkiem życia chrześcijanina jest chrzest, który w swojej istocie jest także
zanurzeniem w śmierci Chrystusa. To zanurzenie w śmierci rodzi nowe życie i uwalnia od
grzechów. Podobnie jest z Eucharystią, która jest prawdziwą ofiarą krzyża, dającą życie tym,
którzy potrafią z niej korzystać. Wreszcie w spowiedzi niejednokrotnie trzeba umrzeć dla
własnych grzechów, ambicji i pychy, aby odzyskać prawdziwe życie i godność dziecka Bożego.
W sakramentach Bóg stawia nowa granice pomiędzy życiem a śmiercią. Jest Bogiem żyjącym,
dlatego pragnie, aby wszyscy, którzy do niego należą, mieli życie i to życie w pełni.
Rację miał zatem jeden ze współczesnych autorów, gdy pisał: „Śmierć nie jest
przeciwieństwem życia, a jego częścią”. Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się
nam tak piękne. Dwoistość świata uświadamia nam, że możemy opowiedzieć się po jednej
lub po drugiej stronie. Zmierzać ku życiu lub śmierci, wybierać między łaską i grzechem,
miedzy zbawieniem a potępieniem.
Warto zatem dzisiaj odmówić modlitwę za wstawiennictwem św. Michała Archanioła i
odnowić w sobie łaskę chrztu świętego, który zanurzył nas w śmierci, abyśmy żyli na nowo.
Modlitwa
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc
ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni
życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się
świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli,
nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego
Stróża i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga,
Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w
niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby
do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.
Pieśń Mocarzu niebios
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością:
Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach.
Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię
nieustannie szukali.
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- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy
zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce
ze złymi duchami.
Błogosławieństwo
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Dzień 6 (25 września)
Demoniczne objawienie smoka
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Ap 12, 1-8
Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej
stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i
męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem
głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część
gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro
porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł
rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na
pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc
dwieście sześćdziesiąt dni. I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć
ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla
nich w niebie nie znalazło.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Biblia zna diabła pod różnymi imionami i symbolami. Przedstawia go jako anioła
ciemności, węża, morskiego potwora, ducha, a nawet smoka. Szczególnie ten ostatni obraz
pokazuje na czym polega nienawiść szatana. Opis zawarty w Apokalipsie św. Jana wskazuje,
że smok nie może wprost uderzyć w Boga, dlatego wszystkie swoje siły kieruje przeciwko
człowiekowi. Jest to wyrażenie pewnej prawdy, o której mówi legendarne opowiadanie.
Ludzie wierzyli, że bunt złego ducha w niebie nie był tylko kaprysem, ale dotyczyć
musiał sprawy fundamentalnej. Legenda mówi, że po stworzeniu świata Bóg postanowił
zwieńczyć swoje dzieło i powołać do istnienia człowieka. Jednocześnie chciał, aby nowe
stworzenie odznaczało się jak największym podobieństwem do Boga, ale zamiast w świecie
aniołów, żyło na ziemi. Bóg wiedział też, że człowiek będzie potrzebował odkupienia i dlatego
w pewnym momencie historii Bóg stanie się człowiekiem, aby przyjść na pomoc ludzkości.
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W osobie Jezusa Chrystusa miały ze sobą zostać złączone dwie natury: boska i ludzka.
Tym samym Szatan został zobligowany do oddania czci Nowemu Adamowi – Jezusowi
Chrystusowi, który będzie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. To właśnie w
tym momencie paść miało słynne: „Non serviam” – Nie będę Mu służył. Tak rozpoczęła się
historia buntu, który pociągnął za sobą część aniołów pod przywództwem Lucyfera (anioła
światłości), który od tego momentu nazywany jest także Lucyperem, czyli „Tym, który utracił
światło”.
Echa tej legendy pobrzmiewają także w opisie Apokalipsy. Smok pała żądzą zabicia
Niewiasty. Dyszy złością na Jej dziecko, które ma przyjść na świat. Pod tym obrazem ukrywa
się Kościół. Chociaż smok wydaje się silniejszy, to ostatecznie ziemia przychodzi z pomocą
Niewieście, a sam Bóg porywa Jej dziecko do nieba, gdzie zło nie ma już dostępu.
Obraz walki duchowej, która rozgrywa się na kartach Apokalipsy, ma bezpośrednie
przełożenie na nasze życie. W tej walce kluczową rolę odgrywa bitwa, jaką stoczą Michał i
jego aniołowie z siłami ciemności. Do tej walki zaproszeni jesteśmy także my jako Rycerze
św. Michała Archanioła. Gilbert Chesterton mawiał, że świat zna dwa rodzaje rycerzy: tych,
którzy poszukują świętego Graala i takich, którzy muszą zabić smoka. Według niego tylko ci
drudzy zasługują na miano prawdziwych rycerzy, dlatego też wśród świętych na pokonanym
smoku przedstawieni są zarówno św. Jerzy, jak i św. Michał Archanioł. Ostatecznie także my
zaproszeni jesteśmy do walki, w której pod naszymi stopami zawyje pokonany smok.
Warto zatem odmówić dziś modlitwę do św. Michała Archanioła o pomoc w walce ze
złym duchem.
Modlitwa
Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i
zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za każdym człowiekiem
atakowanym przez złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem
wiary i miłości. Strzeż naszych dusz i pomóż nam pokonywać wszelkie ataki szatana –
naszego odwiecznego wroga. Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą.
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych
wrogów! Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.
Pieśń O Michale Archaniele
Prośby
Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy
pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:
Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.
- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie
jak wonne kadzidło.
- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi
zwiastować pokój ludziom.
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- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej
społeczności świętych.
- Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.
Błogosławieństwo
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Dzień 7 (26 września)
Atak na Kościół
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
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Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Dz 2, 42-47
Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co
uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i
rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud
odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali
zbawienia.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Jeden z najważniejszych tekstów biblijnych na temat Kościoła został wypowiedziany
niedaleko Cezarei Filipowej. Tam właśnie Apostoł Piotr usłyszał słowa: „Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w
niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą”.
Dowiadujemy się z nich, że przyszły Kościół będzie cieszył się pewnym nietuzinkowym
przywilejem, o którym powinni pamiętać przede wszystkim jego wrogowie. Mowa tu o
zapewnieniu Chrystusa, który zbudowany przez siebie Kościół określa mianem
„niezwyciężonego”. Zapewnienie Boga o tym, że ktoś jest niezwyciężony i niepokonany nie
pojawiają się w Biblii często. Przywilejem takim cieszył się przez pewien czas król Dawid,
dzięki czemu mógł śpiewać w psalmie, że Bóg położy wszystkich wrogów jako podnóżek pod
swoje stopy.
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Także zapowiedzi mesjańskie wskazywały na nowego władcę, który zwycięsko wstąpi
na tron. Tak zrodziła się myśl o nowych czasach i Nowym Izraelu. Święty Paweł powie
wprost, że tym Nowym Izraelem jest Kościół, dlatego podobnie jak niegdyś synagoga, tak
teraz On zobaczy klęskę swych wrogów, którzy nie ustają w walce przeciwko niemu.
Warto wspomnieć, że Kościół od samego początku swojego istnienia miał wrogów
jawnych i ukrytych. Przez wieki nienawiść ta wcale się nie umniejszała. Święty Maksymilian
Kolbe wspominał chociażby, że podczas swojego pobytu na studiach w Rzymie był świadkiem
bluźnierczej manifestacji na placu Świętego Piotra. Ruchy masońskie i ateistyczne niosły
sztandary, na których widniały obrazoburcze hasła skierowane przeciwko Chrystusowi i
świętemu Michałowi Archaniołowi. Wcale nas nie dziwi ten fakt, gdyż św. Michał Archanioł
od wieków uważany był za szczególnego obrońcę Kościoła.
Także dzisiaj ataki na Kościół nie należą do rzadkości. Czym innym jest bowiem krytyka
Kościoła budowana na prawdzie i miłości, a czym innym bezpardonowe oczernianie. Kościół
powinien być gotowy na krytykę wszędzie tam, gdzie zawodzi człowiek, gdzie objawia się
tajemnica nieprawości ludzkich serc, i gdy grzechy uderzają w świętość Kościoła. Nie może
jednak godzić się z oskarżeniem przeciwko Bogu, który rzekomo miałby być sprawcą całego
zła w Kościele. Taka postawa zakrawałaby o grzech przeciwko Duchowi Świętemu.
Papież Leon XIII, widząc wzmagające się ataki na Kościół, powierzył los wiernych
szczególnej opiece świętego Michała. Wydaje się, że i dzisiaj taka postawa jest wielce
potrzebna. Warto zatem zwrócić się w modlitwie do posłannika Boga i prosić go o obronę
Kościoła przed niesprawiedliwymi atakami.
Modlitwa
Patronie Kościoła powszechnego i szczególny opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty
Michale Archaniele, błagam Cię z żywą wiarą i ufnością w Twe orędownictwo, racz bronić i
strzec świętej Oblubienicy Chrystusa. Okaż się wielkim stróżem Kościoła w tych czasach,
kiedy jest on atakowany przez nieprzyjaciół. Otocz przemożną opieką osobę Namiestnika
Chrystusowego; w sercach wiernych chrześcijan wzbudź cześć dla zastępcy Jezusa Chrystusa
na ziemi. Niech będą posłuszni Jego głosowi i darzą miłością Ojca wszystkich dzieci Bożych.
Książę Kościoła i odwieczny stróżu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na
usługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby
triumfowała nieprawość. Broń Stolicy Piotrowej, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie,
zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem jedności katolickiego świata.
Amen.
Pieśń Książę Niebieski
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością:
Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
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- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach.
Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię
nieustannie szukali.
- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy
zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce
ze złymi duchami.
Błogosławieństwo
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Dzień 8 (27 września)
Ratunek dla dusz czyśćcowych
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
1 Kor 3, 8-17
Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu
otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście
uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy,
położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak
buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a
którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z
drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego:
odsłoni je dzień Pański; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten,
którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego
dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż nie
wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię
Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Pośród całej rzeszy świętych, św. Michałowi Archaniołowi została zlecona szczególna
troska w pocieszaniu i wspieraniu dusz czyśćcowych. Tak zapisał św. Alfons Liguori, który
przekonany był o wyjątkowej misji aniołów w dziele zbawiania człowieka. Powszechne
mniemanie i praktyka Kościoła sugerują, że Michał Archanioł pełni szczególną rolę w
pozyskiwaniu ludzkich dusz dla Boga. Przekazy biblijne i tradycja jednoznacznie wskazują na
niego jako skutecznego obrońcę, gotowego w każdej chwili przyjść z pomocą ludziom, którzy
wzywają jego wstawiennictwa. Dziwne zatem wydaje się, że duchowy przyjaciel człowieka
miałby skończyć misję zaraz po śmierci swojego podopiecznego.
Przekonanie o wybawianiu dusz przez świętego Michała ma również swoje
potwierdzenie w liturgii Kościoła. Podczas mszy sprawowanych za zmarłych, Kościół często
wzywał wstawiennictwa wodza niebieskiego. Nazywał go w modlitwach mszalnych Aniołem
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prowadzącym do Królestwa niebieskiego i Zwiastunem nadchodzącego miłosierdzia.
Śpiewano pieśni, w których wyrażano wiarę w to, że Bóg ustanowił Michała księciem nad
duszami, które przeznaczone są do osiągnięcia nieba. Czasami nawet wprost nazywano go
„strażnikiem czyśćca”, który miał czuwać, w imieniu Boga, nad udzielaniem ulgi i
wyzwalaniem z mąk czyśćcowych. Po dokonanym uwolnieniu uroczyście prowadził dusze do
nieba, gdzie przedstawiał je Barankowi i brał w obronę, prosząc o obecność Matki
Najświętszej. Michał Archanioł miał także zanosić przed tron Boży ofiary, które wierni
składali w czasie Eucharystii. W sposób szczególny upodobał sobie msze za zmarłych, którym
mógł przynieść ulgę i skutecznie pomóc. Sięgając po owoce męki Chrystusa, niósł ukojenie
tym, którzy poprzez grzech nie byli gotowi od razu stanąć przed Stwórcą.
Także święci nie pozostają obojętni wobec roli, jaką pełni pierwszy spośród
archaniołów. Święty Anzelm powie: „Książę zastępów anielskich jest wszechpotężny w
czyśćcu i może towarzyszyć duszom wiernych, których sprawiedliwość i świętość
Wszechmocnego pozostawiła w miejscu czasowej kary”. Również włoski jezuita, św. Robert
Bellarmin, odniesie się do wiary, która w Kościele sięga czasów starożytnych, mówiąc: „Jest
powszechnie wiadome, że od założenia chrześcijaństwa istnieje wiara w to, że dusze
wiernych zmarłych przekazywane są do czyśćca pod opieką św. Michała Archanioła”.
Z pomocą przychodzą nam również świadectwa powszechnie uznawane za
autentyczne i budujące wiarę wśród wiernych. Otóż jedna z historii opowiada, jak to
cysterski mnich, po swojej śmierci, ukazał się jednemu ze swoich przyjaciół, który był
księdzem. Miał on powiedzieć, że został przeznaczony do czyśćca na odbycie kary, która
będzie trwała aż do momentu odprawienia przez kapłana mszy świętej, podczas której
wezwie się wstawiennictwa świętego Michała Archanioła. Opowiadanie podaje, że kapłan
spełnił to życzenie i razem z innymi księżmi miał dostąpić widzenia, w którym dusza
zakonnika unosi się do nieba w towarzystwie archanioła. Znane jest również podanie, w
którym pewien ksiądz, odprawiając mszę świętą za zmarłych, polecił poszczególne dusze
słowami: „Niech Książę aniołów, święty Michał, poprowadzi was do nieba”. W tym samym
momencie ujrzał chwalebnego archanioła zstępującego z nieba do czyśćca, aby wyprowadzić
stamtąd dusze w kierunku raju.
Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że wiara Kościoła sugeruje szczególne
wstawiennictwo św. Michała Archanioła w dziele wybawiania dusz czyśćcowych. Warto
zatem dzisiaj odmówić za jego wstawiennictwem modlitwę o dobrą śmierć.
Modlitwa
Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił
przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń mojej duszy przed
złym duchem i wszelkimi jego pokusami. Przyjmij mnie w godzinę śmierci do wiekuistej
chwały, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.
Pieśń Święty Michale Archaniele
Prośby
Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego słowo na wzór aniołów, którzy
pełnią Jego wolę. Wołajmy do niego:
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Królu aniołów, zmiłuj się nad nami.
- Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem aniołów. Niech wzniosą się do Ciebie
jak wonne kadzidło.
- Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości, a na ziemi
zwiastować pokój ludziom.
- Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wprowadzili nas do raju, do radosnej
społeczności świętych.
- Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych do światłości wiekuistej.
Błogosławieństwo
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Dzień 9 (28 września)
Kiedy niebo schodzi na ziemię
Inwokacja
Panie Jezu Chryste, stajemy przed Tobą, aby razem z aniołami i świętymi uwielbiać
Twój nieskończony majestat. Wierząc w obecność dobrych duchów pośród nas, zwracamy
się do Ciebie i przyzywamy świętego Michała Archanioła jako naszego patrona, obrońcę i
orędownika. Pragniemy tak jak On adorować Twoje Boskie Oblicze i odważnie stawać w
obronie Bożej chwały. Chronimy się pod jego potężnym wstawiennictwem i ufamy, że
wspomoże nas w walce ze złem i grzechem. Przynosimy do Ciebie, Panie, wszystkie nasze
intencje i razem z aniołami już teraz dziękujemy, że ich wysłuchujesz i obdarzasz nas
wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Litania do świętego Michała Archanioła
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami.
Święty Michale, Archaniele,
Święty Michale, Książę przesławny,
Święty Michale, dzielny w walce,
Święty Michale, pogromco szatana,
Święty Michale, postrachu złych duchów,
Święty Michale, wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale, radości Aniołów,
Święty Michale, zaszczycie nieba,
Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale, posłanniku Boga,
Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale, nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale, warownio ludu Bożego,
Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale, dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale, chorąży zbawienia,
Święty Michale, aniele pokoju,
Święty Michale, prowadzący dusze do wiecznej światłości,
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Święty Michale, zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Czytanie
Hbr 12, 18-24
Bracia! Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do
ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go
słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet
tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane. A tak straszne było to zjawisko, iż
Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do
miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste
zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi
wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego
Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.
Rozważanie (autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA)
Liturgia jest czynnością bosko-ludzką. Papież Benedykt XVI zapisał: „Podczas liturgii
wchodzimy w coś o wiele większego; w pewien sposób opuszczamy samych siebie, by
zagłębić się w przestrzeń bez granic. Liturgia jest w swej istocie procesem, dzięki któremu
pozwalamy się wprowadzić w wielką wiarę i wielką modlitwę Kościoła. Ten związek z niebem
i ziemią jest bardzo ważny”.
Od wieków znane jest w Kościele pojęcie liturgii niebiańskiej, w której uczestniczą
aniołowie i święci. Mówi o niej zarówno prorok Izajasz, jak i Jan Apostoł w Apokalipsie.
Tradycja wschodnia nie czyni nawet wyraźnego rozróżnienia między liturgią sprawowaną na
ziemi a liturgią nieba. W przedziwny sposób dzieło ludzkie łączy się z dziełem aniołów.
Kościół Zachodni przygotował natomiast teksty liturgiczne, które stanowią podstawę
kultu aniołów. Warto prześledzić znaczenie i wydźwięk tekstów, które usłyszymy w czasie
wspomnienia świętych archaniołów w dniu 29 września.
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Modlitwa mszalna z tej uroczystości brzmi następująco: „Boże, Ty z podziwu godną
mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli
naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą”. Nawiązuje ona
do wiary Kościoła, iż świat i jego losy rządzone są przez Bożą Mądrość. To właśnie ona jest
punktem odniesienia dla działania aniołów, którzy wiernie strzegą ludzkiego życia.
Jednocześnie kolekta podkreśla, że głównym zadaniem aniołów jest służba Bogu w niebie.
Kolejnym źródłem duchowej inspiracji jest „Prefacja o aniołach”, w której możemy
przeczytać: „Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, wysławiamy Twoją
doskonałość i potęgę. Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów poznajemy jak jesteś
niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie”. Wyrażona w niej została prawda o
pośrednictwie aniołów między Bogiem a ludźmi. Kult aniołów nie jest celem sam w sobie. On
zawsze musi odnosić nas do Boga, bo dzięki niemu poznajemy Boga jako niezmierzonego i
godnego miłości. Na uwagę zasługuje również końcowy fragment, który sugeruje, że żadna
stworzona rzecz nie jest godna większej czci niż sam Bóg. Warto wspomnieć tu
błogosławionego Bronisława Markiewicza, który przejęty zawołaniem świętego Michała
Archanioła – „Któż jak Bóg”, rozwinął je pisząc: „Bóg ponad wszystko! Jam nic, mniej niż nic,
Bóg wszystko. Bóg ponad interesy zgromadzenia, Ojczyzny, rodziny i własne”.
Na uwagę zasługują również szczególne nabożeństwa obocznościowe, które są
rozwinięciem liturgii. W pobożności wielu wiernych i czcicieli świętego Michała Archanioła
nieodzownymi elementami ich nabożeństwa do aniołów są: Litania do świętego Michała
Archanioła; Wspólne błagania; Koronka Anielska, Koronka Uwielbienia Boga i pozostałe
modlitwy zawarte w licznych modlitewnikach. Rozwijają one naszą wiarę i pobożność.
Skłaniają do zwracania naszych myśli ku Bogu i wiary w obecności aniołów w naszym
codziennym życiu. Są znakiem ufności we wstawiennictwo świętego Michała Archanioła i
aniołów.
Warto zatem dzisiaj odczytać modlitwę z formularza Mszy o świętym Michale
Archaniele, którą odmawiano w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na Gargano we
Włoszech.
Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą
Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i
pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń Michael
Prośby
Błogosławmy Pana, przed którym stoją zastępy aniołów i jednogłośnie cześć Mu
oddają. Wołajmy z radością:
Uwielbiajcie Pana, wszyscy aniołowie.
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- Boże, Ty rozkazałeś swoim aniołom, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach.
Prowadź nas dzisiaj bezpiecznie Twoimi ścieżkami.
- Ojcze, nasi aniołowie wpatrują się zawsze w Twoje oblicze. Spraw, abyśmy Cię
nieustannie szukali.
- Boże, Twoi wierni będą po zmartwychwstaniu jak aniołowie w niebie. Daj, abyśmy
zachowali czystość w myślach i postępowaniu.
- Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała. Niechaj nas broni w walce
ze złymi duchami.
Błogosławieństwo
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