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Słowo Rektora Sanktuarium 
św. Michała Archanioła 
w Monte Sant’ Angelo

Drodzy Rodacy!
Z czcigodnej Groty Objawień w Monte Sant’ Angelo, 

wybranej przez św. Michała Archanioła, przesyłamy 
życzenia pokoju i Bożego błogosławieństwa.

Jako duchowi synowie bł. Bronisława Markiewicza, 
Założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanio-
ła, powołani do prowadzenia Sanktuarium na Gargano, 
nie przestajemy modlić się do Boga za pośrednictwem 
Księcia Niebieskiego, aby zachował, bronił i strzegł 
Kościoła powszechnego.

Tu, na Gargano, jesteśmy pewni, że zło nie zwycięży 
dobra, i że św. Michał Archanioł nieustannie czuwa nad 
swoim ludem. W dzisiejszych czasach potrzeba, by Boży 
Archanioł wszedł między lud, by spotkać strapionych 
– aby ich pocieszyć, wątpiących – aby ich umocnić 
i rozpaczających – aby napełnić ich nową nadzieją. 

Przychylając się do próśb i zaproszeń, które napływa-
ją do nas z Polski, chcemy, aby światło wielkiej nadziei, 
które emanuje z tej Świętej Góry, zstąpiło na równiny 
i doliny polskich serc. Trzeba, by św. Michał Archanioł 
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wyszedł na zewnątrz swej Świętej Groty i wyciągnął 
swój zwycięski miecz, zmuszając do ucieczki złego 
ducha, który zagraża ludzkości.

Powierzamy więc Polsce figurę Bożego Ministra 
– św. Michała Archanioła, wierną kopię tej, która przez 
wieki przyciąga i pociesza ze swego „mistycznego ukry-
cia” tysiące pielgrzymów. Niech św. Michał w znaku tej 
figury przemierza miasta i polskie wioski. Niech wierni 
klękają przed św. Michałem, aby doznać tego samego 
pocieszenia, takiego samego odczucia przebaczenia, 
jakiego doznają w tym miejscu ponad dwa miliony 
pielgrzymów rocznie. A ci, którzy będą się modlić u stóp 
Niebieskiego Księcia, niech odnajdują wiarę i nadzieję 
oraz pewność, że Bóg naprawdę istnieje, bezgranicznie 
nas kocha i przez Bożego Posłańca strzeże nas od zła. 

Codziennie powierzamy Was Bogu i wstawiennic-
twu św. Michała Archanioła, walczącego i zwycięża-
jącego zło.

ks. Władysław Suchy CSMA
Rektor Sanktuarium
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Słowo wstępne
W Roku Jubileuszowym 2012 spoglądaliśmy w świą-

tobliwe życie bł. Bronisława Markiewicza, przypomi-
naliśmy sobie szczegółowe wydarzenia z jego życia 
i zanurzaliśmy się w głębię jego duchowości, by czerpać 
z jego ducha apostolską pasję na dziś i na jutro. Po tym 
szczególnym zapatrzeniu w postać Ojca Założyciela, 
wchodząc w drugi rok Wielkiej Michalickiej Nowenny, 
pragniemy oczami wiary i nadziei popatrzeć w przy-
szłość, oświetlając światłem Ducha Świętego całą drogę 
naszego Zgromadzenia. To droga na dziś i jutro, bo ona 
stanowi serce naszej tożsamości w Kościele i świecie 
oraz serce wszelkich naszych działań.

Istota naszej duchowości wyraża się w zawołaniu 
św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg”. Stanowi ono 
wezwanie do kontemplacji kochającego Boga – Ojca, 
Syna i Ducha Świętego, do odkrywania Jego przymiotów 
na kartach Pisma św., przymiotów takich jak wieczność, 
wszechmoc, dobroć, sprawiedliwość, świętość i miło-
sierdzie. Otóż nasze michalickie zawołanie „Któż jak 
Bóg” jest owocem poznania, kontemplacji i adoracji, jest 
swego rodzaju okrzykiem serca rozmiłowanego w Bogu. 
Jesteśmy zaproszeni do udziału w życiu trynitarnym, do 
oglądania oblicza Chrystusa, do odkrywania uderzeń 
Jego serca, do przeżywania naszej godności dziecka Bo-
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żego i tego, że od chrztu św. jesteśmy świątynią Ducha 
Świętego. Jest to zaproszenie do odkrywania naszego 
przebóstwienia i przeznaczenia do rzeczy wielkich, 
do udziału w życiu samego Boga, do udziału w Jego 
świętości i wieczności, a także wezwanie do miłowania 
całym sercem, bez połowiczności, fragmentaryczności, 
do dokonywania właściwych codziennych wyborów 
na wzór św. Michała Archanioła, który wybrał Boga. 
Jak z tego wynika, nasze serca są stworzone do rzeczy 
nadzwyczaj wielkich i pięknych. Te prawdy o posiadaniu 
Boga w sobie i nadzieję przeżywania z Nim wieczności 
nosił głęboko w sercu bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Michał Archanioł jest „Wielkim Księciem Niebie-
skim”, prorok Daniel nazywa go pierwszym z książąt 
(Dn 10,13.21). Wielki, czyli ważny, zasłużony dla nie-
ba, ten który dokonał wspaniałych czynów, a zarazem 
ktoś mający duże wpływy, będący autorytetem w ja-
kiejś dziedzinie, otoczony sławą. Wielkość św. Michała 
Archanioła polega na doskonałym poznaniu zamysłu 
Stwórcy i posłusznym pełnieniu Jego Woli. Jest to po-
korna służba Bogu i ludziom powierzającym się jego 
opiece i wstawiennictwu. Bł. Jan Paweł II w czasie swe-
go pobytu w Sanktuarium Św. Michała Archanioła na 
Gargano w 1987 roku, mówił o św. Michale: „Jest on 
Archaniołem, który dochodzi nienaruszalnych praw 
Boga. To jeden z książąt nieba, skąd wyjdzie Zbawiciel, 
który w przyszłości przejmie panowanie nad światem” 
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(Mt 28,18). Święty Michał jako Książe Niebieski jest 
przywódcą zastępów niebiańskich, w przeciwieństwie 
do Szatana, który jest księciem ziemskim, władcą tego 
świata. Św. Michał to zarazem ten, któremu Pan Bóg 
oddał pod opiekę Kościół. Posiadanie go jako Stróża 
i Patrona wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. 
Jest to Stróż najwierniejszy. Cechuje go obowiązkowość 
i nieustanna dyskretna opieka. Można się na Nim oprzeć 
i bezgranicznie Mu zaufać.

Niech Peregrynacja wiernej kopii figury z Groty 
Objawień na Gargano będzie szczególnym czasem 
bliskiego spotkania ze św. Michałem Archaniołem na 
płaszczyźnie wiary i drogą wyproszenia wielu łask dla 
naszej Ojczyzny.

ks. Kazimierz Radzik
Przełożony Generalny Księży Michalitów
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Historia Objawień  
św. Michała Archanioła 

z Monte Sant’ Angelo 

Początki Sanktuarium św. Michała Archanioła na 
Gargano sięgają końca V wieku i wiążą się z pierwszym 
objawieniem tego Archanioła, określanym dziś jako 
epizod zagubienia byka. Według przekazów, w roku 
490 pewnemu bogatemu włościaninowi z Sipontu 
(według niektórych źródeł był to Elvio Emanuele, 
dowódca miejscowych wojsk) doniesiono o zagubieniu 
się najpiękniejszego byka z jego stada, pasącego się na 
wzgórzach Gargano. Właściciel, po długich poszuki-
waniach, odnalazł go dopiero klęczącego u wejścia do 
groty na szczycie góry. W odruchu gniewu wystrzelił 
do nieposłusznego zwierzęcia z łuku, strzała jednak 
w niewytłumaczalny sposób zawróciła, raniąc strze-
lającego. Wstrząśnięty tym wydarzeniem gospodarz 
poinformował o nim miejscowego biskupa, św. Waw-
rzyńca, który zarządził trzy dni modlitw i pokuty. 
Ostatniego dnia wieczorem biskupowi objawił się 
św. Michał, przemawiając doń słowami: Ja jestem 
Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota 
jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem… 
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Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy 
ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, 
zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla 
kultu chrześcijańskiego. Ponieważ jednak góra była 
terenem niemal niedostępnym, używanym zresztą 
dla swojego kultu przez pogan, biskup długo zwlekał 
z realizacją archanielskiego polecenia.

W dwa lata po tych wydarzeniach, w trakcie oblężenia 
Sipontu przez wojska germańskie pod wodzą Odo-
akera, biskup zarządził podobną trzydniową modlitwę 
w intencji ocalenia miasta. Trzeciego dnia objawił mu 
się św. Michał Archanioł zwiastując szybkie, całkowite 
zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Pokrzepieni tą obiet-
nicą mieszkańcy Sipontu rzeczywiście niedługo późnej, 
29 września 492 r., pokonali wroga w walnej bitwie, której 
towarzyszyć miały rozmaite zjawiska nadnaturalne.

Dopiero to zwycięstwo skłoniło św. Wawrzyńca do 
wykonania polecenia św. Michała z pierwszego objawie-
nia. 8 maja 493 r., biskup wraz z całą ludnością Sipontu 
udał się na górę Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli cudow-
ne anielskie śpiewy, dobywające się z groty, którą miał 
poświęcić. Przerażony i zdezorientowany św. Wawrzyniec 
zdecydował się poprosić o radę papieża, św. Gelazego, 
który potwierdził autentyczność objawień. Wtedy też, 
w roku 493, św. Michał objawił się św. Wawrzyńcowi 
po raz kolejny, mówiąc: Zaniechaj myśli o poświęceniu 
groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem 
razem z moimi aniołami. Znajdziesz w niej znaki na 
skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko 
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wejdziecie do groty i odmówicie przy mnie modlitwy. Ju-
tro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, 
jak sam poświęcam tę świątynię (epizod poświęcenia). 
W trakcie biskupiej procesji ku nowej świątyni nad 
głowami idących miały się unosić orły. Na miejscu, 
zgodnie ze słowami Archanioła, św. Wawrzyniec zastał 
kamienny ołtarz przykryty szkarłatnym suknem, na nim 
stał krzyż. W skale obok odbita została stopa dziecka. Na 
znak swej czci św. Wawrzyniec odprawił w tym miejscu 
ofiarę eucharystyczną. Było to 29 września 493 r. Dzień 
ten pozostał oficjalnym wspomnieniem św. Michała 
Archanioła do czasów obecnych, a Grota zyskała sobie 
miano Niebiańskiej Bazyliki – jedynej świątyni na świecie 
poświęconej nie przez człowieka.

Dopełnieniem historii archanielskich objawień na 
Gargano jest historia z roku 1656, gdy na terenie Włoch 
szalała epidemia dżumy, a miejscowy biskup Alfons 
Pucinelli zwrócił się do św. Michała z prośbą o pomoc. 
Włożył on nawet w ręce figury św. Michała sformuło-
waną w imieniu wszystkich mieszkańców miasta modli-
twę. 22 września o świcie, podczas modlitwy w pałacu 
biskupim, archanioł objawił się biskupowi nakazując 
poświęcenie i rozdanie mieszkańcom kamyków z Groty. 
Miały być na nich wyżłobione krzyże i archanielskie 
inicjały. Ci, którzy posiedli owe kamyki i oddawali im 
należytą cześć, przetrwali epidemię. Na pamiątkę tego 
cudu biskup zarządził wzniesienie pomnika św. Michała 
na placu przed swoim pałacem biskupim, w miejscu 
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objawienia. Pomnik ów stoi tam do dziś, a wyżłobiony 
na nim napis głosi: Księciu Aniołów, Zwycięzcy zarazy, 
Patronowi i Opiekunowi pomnik na wieczną wdzięczność. 
Alfonso Puccinelli 1656.

Począwszy od pierwszego objawienia Grota Objawień 
na górze Gargano stała się celem podróży pielgrzymów 
z całego świata. Wokół Groty powstawać zaczęły z czasem 
zabudowania mieszkalne, które ostatecznie uformowa-
ły się w miasto nazwane Monte Sant’ Angelo – „Góra 
św. Anioła”. Wśród pątników, którzy tu przybyli, znalazło 
się wielu cesarzy, królów, a przede wszystkim świętych 
Kościoła Katolickiego i papieży, gościł tu m.in. Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Rocznie Grotę odwiedza wciąż 
ok. 2  mln osób, wielu z nich nawiedza również pobliskie 
San Giovanni Rotondo, gdzie posługiwał i zmarł o. Pio. 
Opiekę duszpasterską w Sanktuarium sprawują kapła-
ni z założonego przez bł. ks. Bronisława Markiewicza 
Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

oprac. na podstawie:
ks. Jan Bogacki CSMA,

„Święty Michał na Gargano. 
Przewodnik po Sanktuarium”
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Historia Figury  
św. Michała Archanioła  

z Groty na Gargano
Figura św. Michała Archanioła wykonana zosta-

ła w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo Contucciego 
zwanego Sansovino. Ulokowano ją w srebrno-krysz-
tałowej urnie i umieszczono na bloku skalnym, pokry-
tym marmurowymi płytami. Figura ma wysokość 130 
cm i wykonana została z białego marmuru z Carrary. 
Ozdobiona jest skrzydłami złotego koloru, które zastąpiły 
oryginalne, marmurowe.

Figura przedstawia Księcia wojsk niebieskich 
w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami 
leży pokonany szatan, ukazany pod postacią potwora 
o twarzy małpy, udzie kozła, pazurach lwa i ogonie 
węża. Św. Michał przedstawiony jest zaś na niej jako 
uśmiechnięty młodzieniec o kręconych włosach, 
w żołnierskiej zbroi z szerokim, opadającym na ra-
miona płaszczem.

Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio 
z Monte San Savino, a jej współfundatorami czterej 
hiszpańscy książęta, których herby rodowe umiesz-
czono w podstawie rzeźby.
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Z okazji świąt figura św. Michała przyozdabiana 
jest koroną umieszczaną na głowie i bransoletą z wi-
zerunkiem orła na lewej ręce, co stanowi pamiątkę 
cudownej procesji św. Wawrzyńca. Miecz trzymany 
przez św. Michała Archanioła każdego roku 29 września 
niesiony jest w procesji ku jego czci.

oprac. na podstawie:
ks. Jan Bogacki CSMA,

„Święty Michał na Gargano. 
Przewodnik po Sanktuarium”
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PROPOZYCJA PROGRAMU 
NAWIEDZENIA FIGURY:

(Forma 24-godzinna)

Najpóźniej w niedzielę poprzedzającą przybycie figury 
św. Michała należy w parafii wygłosić kazania o sensie 
i celu peregrynacji, o figurze i Sanktuarium na Gar-
gano oraz oczekiwanych dobrach duchowych z racji 
nawiedzenia. Kazania może wygłosić kapłan michalita 
wyznaczony przez Sekretariat Peregrynacji, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z proboszczem danej parafii, lub 
kapłan zaproszony przez proboszcza danego miejsca.

Program nawiedzenia:

DZIEń PIERWSZY
17.30 – Nabożeństwo oczekiwania.
18.00
– Uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła.
– Msza św. z nauką, modlitwa o uzdrowienie i uwol-

nienie z nałogów za wstawiennictwem św. Michała 
Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Naj-
świętszym Sakramentem. (Po Mszy św. możliwość 
przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła).

– Czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasno-
górskim.
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–  Procesja światła z figurą św. Michała Archanioła 
(przynosimy świece).

DZIEń DRUGI
7.30 – Jutrznia o Aniołach.
8.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i cho-
rych. (Po Mszy św. możliwość przyjęcia Szkaplerza 
św. Michała Archanioła).

9.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
10.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i cho-
rych. (Po Mszy św. możliwość przyjęcia szkaplerza 
św. Michała Archanioła).

11.30 – Projekcja filmu „Między Wiarą a kulturą” 
o objawieniach i historii Sanktuarium w Monte 
Sant’ Angelo.

12.30–15.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec z Anio-
łami, Modlitwa o powołania, Koronka Anielska, 
Modlitwa osobista w ciszy.

15.30– Nabożeństwo z nauką i błogosławieństwo dzieci 
przed figurą św. Michała Archanioła.

16.00 – Msza św. z nauką, akt poświęcenia się św. Mi-
chałowi Archaniołowi i pożegnanie figury.
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PROPOZYCJA PROGRAMU 
NAWIEDZENIA FIGURY:

(Forma 48-godzinna)

Najpóźniej w niedzielę poprzedzającą przybycie figury 
św. Michała należy w parafii wygłosić kazania o sensie 
i celu peregrynacji, o figurze i Sanktuarium na Gar-
gano oraz oczekiwanych dobrach duchowych z racji 
nawiedzenia. Kazania może wygłosić kapłan michalita 
wyznaczony przez Sekretariat Peregrynacji, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z proboszczem danej parafii, lub 
kapłan zaproszony przez proboszcza danego miejsca.

Program nawiedzenia:

DZIEń PIERWSZY
17.30 – Nabożeństwo oczekiwania.
18.00 
– Uroczyste powitanie figury św. Michała Archanioła.
– Msza św. z nauką. (Przyjęcie Szkaplerza św. Michała).
– Czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasno-

górskim.

DZIEń DRUGI
7.30 – Jutrznia o Aniołach
8.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i cho-
rych. (Przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła).
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9.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
10.00 – Msza św. z nauką, odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, błogosławieństwo osób starszych i cho-
rych. (Przyjęcie Szkaplerza św. Michała Archanioła).

12.00 – Msza św. z nauką, błogosławieństwo dzieci 
przed figurą św. Michała Archanioła.

15.00–18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu: 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec z Anio-
łami, Modlitwa o powołania, Koronka Anielska, 
Modlitwa osobista w ciszy.

18.00 – Msza św. z nauką o uzdrowienie i uwolnienie 
z nałogów za wstawiennictwem św. Michała Archanioła 
z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakra-
mentem. (Przyjęcie Szkaplerza św. Michała Archanioła).

20.00–21.00 – Czuwanie modlitewne zakończone Ape-
lem Jasnogórskim.

21.00 – Procesja światła z figurą św. Michała Archanioła 
wokół kościoła (przynosimy świece).

DZIEń TRZECI
Rano – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
Na każdej Mszy św. nauki i Akt poświęcenia się św. Micha-

łowi. (Przyjęcie Szkaplerza św. Michała Archanioła).
16.00 – Projekcja filmu „Między Wiarą a kulturą” o ob-

jawieniach i historii Sanktuarium w Monte Sant’ 
Angelo.

17.00 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
18.00 – Msza św. z nauką, pożegnanie figury i zakoń-

czenie peregrynacji.
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Msza Święta  
o św. Michale Archaniele

ANTYFONA NA WEJŚCIE
Wychwalajmy Pana duchów niebieskich, * potęż-

nych i wzniosłych * i głośmy Jego wielkość; * poprzez 
świętego Michała Archanioła broni On nas *  i pod-
trzymuje na drodze zbawienia, alleluja.

KOLEKTA
Boże, który dajesz nam Twoich aniołów dla nasze-

go zbawienia, † pokornie Cię błagamy, spraw, by nas 
bronił Święty Michał Archanioł przed podstępami 
szatana, * byśmy przy końcu naszego ziemskiego życia 
zostali przyjęci do Królestwa Światła. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Daniela.
Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął 

miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego 
głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych 
płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia 
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się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy 
służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało 
przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach 
nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do 
Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Po-
wierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, 
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie 
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, 
a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie. 

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, 
Bo usłyszałeś słowa ust moich;
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
Pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
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Wszyscy Królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
Gdy usłyszą słowa ust Twoich,
 I będą opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
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. I został strącony wielki 
Smok, Wąż Starodawny, które się zwie diabeł i szatan, 
zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na 
ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz 
nastało Zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego 
i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych 
został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed 
Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka 
i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz 
swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz 
ich mieszkańcy. 

Oto Słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
Wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA

† Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus ujrzał jak Natanael zbliżał się do Niego, i po-

wiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym 
nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd 
mnie znasz? Odrzekł mu Jezus „Widziałem cię, zanim 
cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. 
Odpowiedział mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem 
Bożym, Ty jesteś Królem Izraela”. Odparł mu Jezus: „Czy 
dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem Cię 
pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż 
to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bo-
żych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Oto Słowo Pańskie.
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MODLITWA WIERNYCH
Propozycja pierwsza

Oddając cześć św. Michałowi Archaniołowi, przez 
którego Bóg mówi do ludzi, prowadzi ich bezpieczną 
drogą i broni od zasadzki złego ducha, błagajmy 
wspólnie o potrzebne łaski:

1.  Módlmy się za cały powszechny i apostolski Ko-
ściół, niech prowadzony przez papieża Franciszka 
umacnia się w wierze.

2.  Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, niech 
nawiedzenie św. Michała Archanioła w znaku tej 
cudownej figury, skutkuje wzrostem wiary i poboż-
ności.

3.  Módlmy się za nieprzyjaciół Kościoła, niech Archa-
nioł Michał zwycięży w ich sercach zło i doprowadzi 
do przemiany, dającej udział w zwycięstwie Baranka. 

4.  Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywają-
cych w szpitalach i przeżywających swoją starość 
w samotności, niech św. Michał Archanioł dodaje 
im sił i nadziei w walce ze słabościami.

5.  Módlmy się za uwikłanych w nałogi, walczących 
z grzechem i podstępami szatana, o zwycięstwo 
łaski i radość z życia w wolności dzieci Bożych. 
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6.  Módlmy się za zmarłych, szczególnie za (wymienić 
intencje mszalne) niech Aniołowie Pańscy wprowa-
dzą ich do raju. 

7.  Módlmy się za nas, otrzymujących w tym Sakra-
mencie przedsmak uczty wiecznej z niezliczoną 
liczbą Aniołów i Świętych, abyśmy idąc wiernie za 
Jezusem, ujrzeli kiedyś otwarte dla nas niebo. 

Boże, który przenikasz naszą ziemską rzeczywi-
stość nadprzyrodzonymi mocami, przyjmij te modli-
twy i przez niebiańskich Posłańców zsyłaj wszystkim, 
za których się modlimy, dobre natchnienia; zachowuj 
ich w zdrowiu i pozwalaj odnosić zwycięstwo. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA WIERNYCH
Propozycja druga

Oddając cześć św. Michałowi Archaniołowi, przez 
którego Bóg mówi do ludzi, prowadzi ich bezpieczną 
drogą i broni od zasadzki złego ducha, błagajmy 
wspólnie o potrzebne łaski: 

1.  Święty Michale Archaniele, broń swym mieczem 
zwycięskim Stolicę Piotrową, otaczaj opieką papieża 
Franciszka i śpiesz mu z pomocą w każdej potrzebie.

2.  Święty Michale Archaniele, dodawaj otuchy wszyst-
kim powołanym do wyłącznej służby Bogu w ka-
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płaństwie i zakonie, aby dążąc do osobistej świętości, 
poświęcali się ofiarnie bliźnim.

3.   Święty Michale Archaniele, porwij za sobą dzieci, 
niech uczą się od małego Jezusa pobożności i po-
słuszeństwa.

4.  Święty Michale Archaniele, pociągnij młodzież, 
niech mężnie odpiera pokusy przeciw wierze, a swoją 
postawą skłania środowisko do poszanowania swych 
przekonań religijnych.

5.  Święty Michale Archaniele, wspieraj nasze rodziny, 
aby były wierne Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

6.  Święty Michale Archaniele, zaprowadź przed tron 
Boga zmarłych (swoje intencje). Niech cieszą się 
chwałą zbawionych.

7.  Święty Michale Archaniele, pomóż nam wszystkim 
zgromadzonym na Eucharystii budować Królestwo 
Boże w codziennym życiu.

Boże, który przenikasz naszą ziemską rzeczywi-
stość nadprzyrodzonymi mocami, przyjmij te modli-
twy i przez niebiańskich Posłańców zsyłaj wszystkim, 
za których się modlimy, dobre natchnienia; zachowuj 
ich w zdrowiu i pozwalaj odnosić zwycięstwo. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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MODLITWA NAD DARAMI
Przyjmij o Panie dary, które Ci składamy; † Święty 

Michał Archanioł niech je przedstawi Tobie, * aby się 
stały dla nas źródłem miłosierdzia i zbawienia. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PREFACJA O ANIOŁACH

K: Pan z wami.
W: I z duchem Twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zba-
wienne, * abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze składali 
dziękczynienie, * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która 
jaśnieje w Aniołach i Archaniołach.

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.

Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, 
* którzy przez Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój 
majestat, razem z nimi wołając:
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Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne 
są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wy-
sokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 
* Hosanna na wysokości.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca, * będę 

śpiewał Ci wobec aniołów, * alleluja.

MODLITWA PO KOMUNII
Miłosierny Ojcze, uczestniczyliśmy w Ofierze Eu-

charystycznej wspominając zasługi Świętego Michała 
Archanioła, † Prosimy Cię za jego wstawiennictwem, 
* byśmy mogli się cieszyć zbawiennymi skutkami tego 
Sakramentu. Przez Chrystusa Pana naszego.
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CZUWANIE MODLITEWNE

Adoracja uwielbienia 
wraz ze św. Michałem 

Archaniołem i Aniołami

Przebieg adoracji: 
1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
2. Pieśń „Upadnij na kolana”
3. Proklamacja Słowa:

Z Księgi Izajasza:
„Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym 

tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny 
stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; 
dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje 
nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, 
Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna 
jest Jego chwały».

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, 
trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z oł-
tarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to 
twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój 
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grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo 
mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: 
«Oto ja, poślij mnie!»”

Modlitwa:
Duchu Święty poślij i prowadź nas; wycisz nasze 

wnętrze i Ty sam módl się w nas, abyśmy wielbili Chry-
stusa Baranka Paschalnego, który uniżył samego siebie. 
Pozwól nam doświadczyć wiarą, że w tej modlitwie 
łączy się niebo z ziemią, że niewidzialny świat anio-
łów ogarnia nas w tej chwili swoją Obecnością. Daj 
nam serca świętych, a zwłaszcza serce błogosławio-
nego Bronisława, który klęcząc przed Najświętszym 
Sakramentem, wołał: O Słowo Wcielone, odwieczny 
Ogniu, który zawsze gorejesz, oświeć mnie i wypal, Tyś 
początkiem i ostatecznym celem moim, moim Ojcem, 
a ja Twoim dzieckiem.

Śpiew:
„Oto jestem przy Tobie, aby Ci hołd złożyć, wielbić, 

dziękować, miłować, aby z aniołami Tobie towarzy-
szyć” (CD) (3x).

W chwili ciszy prośmy o wzmocnienie naszej wiary 
w to, że stoimy jak bł. Bronisław Markiewicz w obec-
ności św. Michała i wszystkich aniołów, którzy śpiewają 
przed Świętym Obliczem Boga pieśni uwielbienia. Py-
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tajmy siebie, czy Syn Człowieczy znajduje teraz w moim 
w sercu wiarę, że On jest Panem nieba i ziemi, Panem, 
któremu cześć oddają Aniołowie i Święci za dzieło 
odkupienia, za Jego pokorną miłość aż do krzyża, 
za Jego świętą Krew, za Obecność w kruchej Hostii? 
Prośmy Go o serce skruszone, ufne, otwarte i trwajmy 
w zasłuchaniu w Jego Słowa.

Panie, mów do mnie, przemieniaj mnie, przenikaj 
mnie; Ty wszystko o mnie wiesz…

(Chwila ciszy)

Śpiew:
„Jezu w Przenajświętszym Sakramencie, Przybytku 

mój i skarbie jedyny, z Tobą wiecznie pragnę być”.

PROKLAMACJA SŁOWA 

Z Księgi Apokalipsy
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Star-

ców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed 
tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Bło-
gosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, 
i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! 
Amen». A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi 
słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd 
przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». 
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I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć 
Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie 
rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani 
nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku 
tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą 
łzę otrze Bóg z ich oczu». I ujrzałem między tronem 
z czworgiem Zwierząt, a kręgiem Starców stojącego 
Baranka jakby zabitego, On poszedł, i z prawicy Zasia-
dającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 
czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło 
przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne 
kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową 
pieśń śpiewają: 

Śpiew:
Godzien jesteś, godzien jesteś (3 zw)
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Z Księgi Apokalipsy
Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkie-

go tłumu w niebie – mówiących: «Alleluja!». Rzekli 
powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi się na wieki 
wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czwo-
ro zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na 
tronie, mówiąc: «Amen! Alleluja!». I wyszedł głos od 
tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego 
słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!». I przyszedł 
jeden z siedmiu aniołów, i tak się do mnie odezwał: 
«Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». 
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wynio-
słą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące 
z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do 
jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki 
a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwu-
nastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami 
dwunastu pokoleń synów Izraela. A mur Miasta ma 
dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście 
imion dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni w nim 
nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszech-
mogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni 
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, 
a jego lampą – Baranek. I w jego świetle będą chodziły 
narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.
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Modlitwa:
Paschalny Baranku! Ty jesteś Kamieniem odrzu-

conym przez budujących, który stał się głowicą węgła 
i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego Imienia przez, 
które moglibyśmy być zbawieni”.

Składamy Ci hołd – Panie nieba i ziemi, rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych. Czynimy to w otoczeniu 
św. Michała i 9 chórów anielskich. Pragniemy swoje 
„kruche”, ludzkie „Któż jak Bóg” oprzeć na ich nieustan-
nym trwaniu w uwielbieniu i błogosławieniu, abyśmy 
razem z nimi mogli wychwalać Ciebie Trójjedyny Boże 
na wieki, wieków.
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KORONKA ANIELSKA
Robimy znak krzyża, mówiąc:

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.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże 
na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów 
niebiańskich:

Pozdrowienie I
Na cześć CHÓRU SERAFINÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i nie-

biańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, 
zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej 
miłości. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie II
Na cześć CHÓRU CHERUBINÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła 

i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba 
i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opusz-



34

czenia drogi grzechu i postępowania drogą doskona-
łości chrześcijańskiej. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie III
Na cześć CHÓRU TRONÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i nie-

biańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, 
zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy 
i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej po-
kory. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IV
Na cześć CHÓRU PANOWAŃ
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i nie-

biańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, 
zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad 
naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namięt-
ności. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie V
Na cześć CHÓRU MOCARSTW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła 

i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba 
i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od 
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zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną 
wolę. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VI
Na cześć CHÓRU POTĘG
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i nie-

biańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, 
zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz 
nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VII
Na cześć CHÓRU KSIĘSTW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła 

i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba 
i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Praw-
dzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego 
posłuszeństwa. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie VIII
Na cześć CHÓRU ARCHANIOŁÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła 

i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba 
i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością 
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w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć 
chwałę w niebiosach. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Pozdrowienie IX
Na cześć CHÓRU ANIOŁÓW
Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i nie-

biańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i zie-
mi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie 
czuwali nad nami na drogach naszego życia i abyśmy 
doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowa-
dzeni do chwały wiecznej. Amen.
1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć św. GABRIELA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć św. RAFAŁA ARCHANIOŁA
Ojcze Nasz

Na cześć naszych ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Ojcze Nasz

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie 
nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedy-
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nego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym 
sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego 
chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwila cichej adoracji: Trwajmy w cichym uwiel-
bieniu… (czas według rozeznania)

Śpiew:
Oto jestem Panie, aby Ci hołd złożyć…

Błogosławieństwo

Apel z Królową Aniołów:
Wprowadzenie: Królowo Aniołów, czuwaj nad nami, 

bądź przy nas, pamiętaj o nas, byśmy byli przy Tobie 
i Twoim Synu, abyśmy wielbili Go i wysławiali, by-
śmy pamiętali o Jego testamencie z krzyża, w którym 
dał nam Ciebie za Matkę i Królową. Maryjo, Królowo 
Polski…

oprac. s. Leonia Przybyło CSSMA
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Godzinki ku czci  
św. Michała Archanioła

JUTRZNIA

Zacznijmy społem chwalić Księcia niebieskiego
Michała Archanioła, Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj Duchu potężny, święty Archaniele,
Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele:
„Któż jak Bóg” hasłem swoim na nich uderzając,
O znieważony honor Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,
Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:
„Michael”, Wódz i Książę wojska niebieskiego,
Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej cudnie ozdobiony,
Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.
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O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi
w walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,
Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

Antyfona

Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok 
i Michał z nim, i odniósł zwycięstwo.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K: Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci Two-

jej i miłosierdziu, Księciu Twego Kościoła najchwaleb-
niejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę 
nad ludźmi, spraw, prosimy, abyśmy za jego łaskawą 
opieką wolni za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, od 
przemocy nieprzyjaciół naszych, zostali wprowadzeni 
do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez 
Chrystusa Pana naszego. Amen.

P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.



40

P: Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie 

Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.

PRYMA

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy przed Panem stojący.
Któremu ważne sprawy zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę na niebie i ziemi
I niezrównaną chwałę pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syjonu blaskiem i ozdobą,
Najpierwszą po Królowej Niebieskiej osobą,
Wszystkie chóry Aniołów, Święci Pańscy w niebie
I wierni Chrystusowi modlą się do Ciebie,
I kochają serdecznie za Twój bój o Boga,
Za miłość, za pokorę i za pogrom wroga,
I my, co Ciebie z nimi sławimy, kochamy,
Spraw niech Twe hasło w życiu wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej nie mamy droższego,
Miłością niech płoniemy w walce o cześć Jego.
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Antyfona

Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał 
się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P: Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie 

Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W: Amen.

TERCJA

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

O wielbicielu wielki Słowa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie się chyląc głowy, kornie spowiadamy.
Jednasz z Bogiem grzeszników, łaskę im przywracasz,
Gdy Ci się polecają, z błędnej drogi zwracasz.
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Starą Tyś Synagogę niegdyś strzegł i bronił,
Aby Izrael wiary w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła jako patron jego,
Lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, zakony przez wieki
Patronem Cię swym czynią, żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, wierzą Twej miłości,
Którą otaczasz ludzi z hojnej łaskawości.

Antyfona

Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, 
którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego mo-
dlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.

SEKSTA

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

Święty Michał Archanioł tak ludzi miłuje,
Że im się i widzialnie nieraz ukazuje,
Wśród sławnych Jego zjawień jest góra Gargano,
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Którą dla znaków z nieba godną czci uznano.
Zabłąkanemu chłopcu w lesie się pokazał,
I kościół na tym miejscu wystawić nakazał,
Ażeby z Aniołami mógł tam cześć odbierać
I wpływ dobroci Boskiej i swojej wywierać.
Zjawił się z wojskiem Niebian, jak podanie głosi,
Zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.
Zjawia się niewidzialnie, kiedy jest wzywany,
Odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość wzajem go miłujmy,
Cześć, ufność w jego dobroć szerzyć usiłujmy.

Antyfona

Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Boże-
mu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
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NONA

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

Walka, która na niebie kiedyś się odbyła,
Dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży
I chce świat opanować, znieść porządek Boży.
Bo tu chodzi o dusze, by się nie dostały
Na trony, które w niebie duchy postradały.
Książę niebios, Michale, Tobie jest moc dana
Przeciw zasadzkom wszelkim i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą i pogromcą złego,
Skróć władzę, zetrzyj pychę smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże” pokornie prosimy,
Strąć mocą Bożą czarta w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, jak zacząłeś w niebie,
Walczącym dopomagaj, gdy wzywają Ciebie.

Antyfona

Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał 
Archanioł zstępował z nieba.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
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NIESZPORY

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

Święty Michał wyznacza z Aniołów jednego
Na stróża dla człowieka na świat zrodzonego,
I sam w wielkiej dobroci strzeże go i wspiera
Za życia, a szczególnie, gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, lecz na pomoc śpieszy,
Ze swymi Aniołami obecnością cieszy.
I odpędza szatana, wzbudza ufność w Boga,
Jakże obecność jego jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, cierpienia osładza,
Do nieba po pokucie odbytej wprowadza.
O, jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego
Czci i pomocy wzywa Michała Świętego.
Zapewnioną ma pomoc we wszelkiej potrzebie;
Po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona

Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, 
któremu Pan powierzył dusze Świętych, by je zawiódł 
do raju radości.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
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KOMPLETA

Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci,
A zagniewanie Jego niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy…

Hymn

W dniu ostatnim głos trąby tego Archanioła
Wszystkich umarłych wskrzesi i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale ważyć ludzkie sprawy
I wstawiać się dla wiernych o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków Pana Najwyższego,
Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie i ludzi zgromadzi
Po sądzie sprawiedliwych do nieba wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł święty pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia,
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.

Antyfona

Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem 
dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
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OFIAROWANIE GODZINEK

Przyjmij te nasze pienia, święty Archaniele,
Które Ci oddajemy, my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie od nas grzesznych chwała,
Wdzięczność, gorąca miłość wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa,
Walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli
I z Tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili.

Antyfona

Książę niebios, Michale Archaniele święty, pomnij 
zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do 
Syna Bożego.

P: Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Anio-
łów Twoich.

W: Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego 
i oddam chwałę Imieniu Twemu.

P: Módlmy się:
Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obo-

wiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby 
Aniołowie, którzy nieustannie stoją przy Tobie dla wyko-
nania Twoich rozkazów, stali się gorliwymi opiekunami 
zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Modlitwa za Ojczyznę

Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco 
Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przy-
bądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw 
z niebezpieczeństw duszy i ciała, którym zagrażają du-
chy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, 
większa jest, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy 
oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz 
od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako 
Anioł pokoju i jeden z książąt Górnego Syjonu racz nas 
zachować i utwierdzić w jedności. Gdy oni rozkładają 
przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze 
od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich pod-
stępy. Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż 
go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów 
nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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ODNOWIENIE PRZYRZECZEń 
CHRZCIELNYCH

K: By w sposób pełny i świadomy, poprzez szczegól-
ne oddanie się Niepokalanej, szerzyć królestwo Chry-
stusowe, wspomnijmy na wiarę, którą otrzymaliśmy na 
chrzcie świętym, a którą nasi rodzice i chrzestni wyznali 
razem z Kościołem w dniu naszego chrztu. A zatem 
pytam każdego z Was. Czy wyrzekasz się grzechu, aby 
żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do 
zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym 
sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego je-
dynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, 
umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych 
i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.
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K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół 
powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grze-
chów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 
której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.

Pokropienie wiernych wodą święconą.

BŁOGOSŁAWIEńSTWO CHORYCH 

Po Komunii św., kapłan odmawia następującą modlitwę

MODLITWA WSTĘPNA:

Udziel Panie, swojemu ludowi obfitości swego bło-
gosławieństwa, * daj mu zdrowie duszy i ciała, * obdarz 
pełnią braterskiej miłości, * i spraw, aby zawsze był Tobie 
oddany. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

Kapłani wyciągają ręce do uroczystego błogosławieństwa
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MODLITWA BŁOGOSŁAWIEńSTWA:

Niech Bóg udzieli wam swojego błogosławieństwa, 
* i umocni was swoją łaską. Amen.

Niech Chrystus, Syn Boży * obdarzy was zdrowiem 
duszy i ciała. Amen.

Niech Duch Święty oświeci wasze serca * i niech 
was umocni w dźwiganiu krzyża choroby ku chwale 
Zmartwychwstania. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec 
i Syn, i Duch Święty. Amen.

Następnie kapłani wkładają na każdego z chorych ręce 
i wypowiadają słowa

Za przyczyną św. Michała Archanioła i Maryi Królo-
wej Aniołów, * niech Bóg okaże Ci łaskę i miłosierdzie.

BŁOGOSŁAWIEńSTWO DZIECI

Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św., 
celebrans odmawia następującą modlitwę

MODLITWA WSTĘPNA:

Do Pana Jezusa przynosili dzieci, * a On brał je w ob-
jęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. * To samo czyni 
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i dziś, bo w szczególny sposób kocha dzieci. * Dlatego 
wciąż aktualne są Jego słowa: * „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie, * nie zabraniajcie im; * do ta-
kich bowiem należy Królestwo Boże”. * Prośmy więc 
wszechmogącego Boga, * aby błogosławił zebranym tu 
dzieciom, * jak błogosławił Pan nasz Jezus Chrystus, 
*  gdy chodził po Ziemi Palestyńskiej. * Prośmy też, aby 
przyjął nasze modlitwy i śpiewy uwielbienia.

Kapłani wyciągają ręce do modlitwy błogosławieństwa

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEńSTWA:

Prosimy Cię Panie, * niech zebrane tu dzieci * za 
przyczyną Najświętszej Maryi Panny, zawsze Dziewicy 
* Świętego Michała Archanioła * i Świętych Aniołów 
Stróżów, * nieustannie znajdują opiekę i obronę, * oraz 
niech cieszą się ich towarzystwem w wieczności. Amen.

Po modlitwie, kapłani nakładają ręce na głowy dzieci 
i czynią znak Krzyża Świętego. Zaleca się, by rozdać 
dzieciom pamiątkowe obrazki i przygotować inne 
niespodzianki (słodycze, lizaki).
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BŁOGOSŁAWIEńSTWO RODZIN

Po Komunii św., celebrans odmawia następującą 
modlitwę

MODLITWA WSTĘPNA:

Boże, Ty zechciałeś, * aby każda rodzina oparta na 
małżeńskim przymierzu * stała się sakramentem Chry-
stusa i Kościoła, * prosimy Cię, ześlij obfite błogosła-
wieństwo na nasze rodziny, * przeżywające nawiedzenie 
Figury św. Michała Archanioła z Gargano. * Niech ci, 
którzy są w nich złączeni jedną miłością, * będą pło-
miennego ducha i zawsze trwają na modlitwie. * Niech 
troszczą się o siebie nawzajem * i spieszą wszystkim 
z pomocą w potrzebie. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEńSTWA:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * w któ-
rego oblicze wpatrują się Aniołowie. Amen.

Niech Pan Bóg pole przed wami swoich Aniołów 
* aby was strzegli na wszystkich drogach życia. Amen.

Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, 
* abyście ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go 
wysławiać przez wieki. Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec 
i Syn, i Duch Święty. Amen.
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Następnie kapłani błogosławią każdą rodzinę sło-
wami:

Bóg Wszechmogący przez przyczynę św. Michała 
Archanioła, * niech błogosławi waszej rodzinie * i niech 
wasz dom broni od złego. * W Imię Ojca, i Syna, i Ducha 
świętego. Amen.

LITANIA DO ŚW. 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,
Duchu 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,
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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,
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.
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MODLITWA O UZDROWIENIE 
I UWOLNIENIE Z NAŁOGÓW 

ZA WSTAWIENNICTWEM 
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ 
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

KORONKA UWIELBIENIA BOGA 
ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM 

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 I
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Serafinów.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie II
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
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P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Cherubinów.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie III
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Tronów.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie IV
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Panowań.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie V
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Mocarstw.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.
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Pozdrowienie VI
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Potęg.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie VII
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Księstw.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

Pozdrowienie VIII
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Archaniołów.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.
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Pozdrowienie IX
P: Hołd należny złóżmy Panu.
W: Królowi Aniołów.
P: Ze św. Michałem Archaniołem i chórem Aniołów.
W: Uwielbiamy Cię Boże. (3x)
P: Św. Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały.
W: Módl się za nami do Syna Bożego.

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 Królestwa 

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

ści, Księstwa i Potęgi, Moce niebieskie, Cherubini 
i Serafini.

W: Błogosławcie Pana na wieki. Amen.
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MODLITWA O UWOLNIENIE 
I UZDROWIENIE

Panie i Boże nasz! Jedyny Odkupicielu ludzkości. 
Dziś dołączamy się do chórów Anielskich i błogosławi-
my Ciebie za święte życie bł. Bronisława Markiewicza 
i całe dzieło, które oddał pod Patronat św. Michała 
Archanioła. Z jego pomocą pragniemy dziś otworzyć 
się na przyjęcie wolności od Ciebie, którą możemy 
otrzymać przez Twoją mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie. Choć nieustannie musimy toczyć bój bezkrwawy 
z mocami ciemności, Ty sam w Eucharystii przynosisz 
nam uzdrowienie i uwolnienie z mocy złego. Prosimy 
Cię, uzdolnij nas do wyrzeczenia się złego ducha i tego 
wszystkiego, co trzyma w niewoli nas, naszych bliskich 
i nasz naród.

Pieśń „Jezus jest tu”.

Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Przyjdźcie do mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni jesteście, a ja Was pokrzepię, Nie 
potrzebują lekarza zdrowi. Ale ci którzy się źle mają. 
Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie, o uzdrowienie na-
szych chorych dusz i ciał. Dla Ciebie Jezu nie ma rzeczy 
niemożliwych. Ty powiedziałeś: Jeśli Syn was wyzwoli, 
naprawdę będziecie wolni. Ty przyniosłeś nam nową 
wolność w Duchu Świętym, Ty wiesz co nam dolega, 
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cos nas boli, krępuje, zniewala, niepokoi i martwi. Ty 
znasz nasze nałogi i grzeszne przyzwyczajenia. Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty wziąłeś na siebie nasze choroby 
i nasze słabości. Tyś królem Miłosierdzia. Wejrzyj na 
nas i tych, których ci w sercu przynosimy. Wierzymy 
w potężne wstawiennictwo św. Michała Archanioła, 
który jest tu teraz z nami w szczególny sposób w znaku 
tej figury. Książe Niebieski módl się z nami i za nami 
w tej godzinie łaski. Panie Jezu, Zbawicielu, poślij swo-
jego Ducha Świętego do przeszłości i teraźniejszości, do 
naszych uczuć, lęków, w głębię naszych serc. Uwolnij, 
uzdrów, pociesz i umocnij. Panie, ten, którego kochasz 
choruje, ta, którą kochasz choruje. Przyjdź Panie. Wie-
rzymy, ufamy, prosimy! Prosimy posłuchaj teraz błagań 
naszych serc.

Modlitwa w ciszy, wierni przedstawiają swoje in-
tencje

Pieśń do Ducha Świętego, np. „Duchu Święty przyjdź, 
niech wiara zagości dziś w nas”
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MODLITWA LITANIJNA

K: O wybawienie od ducha bezbożności, niemocy, 
zwątpienia i beznadziei. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za osoby zniewolone duchem lęku, rozpaczy, 
depresji i myśli samobójczych. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za uzależnionych od narkotyków, leków, alko-
holu i tytoniu. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za uzależnionych od hazardu, pornografii i wszel-
kich przejawów nieczystości ciała i serca. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 
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K: Za uzależnionych od telewizji, internetu, telefonu, 
gier komputerowych. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za zniewolonych duchem pracoholizmu i nadmier-
nej aktywności kosztem życia duchowego i rodzinnego.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za uzależnionych wiarą w zabobony, przesądy, 
astrologię, magię, jasnowidztwo, wróżbiarstwo i ho-
roskopy.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za zniewolonych duchem okultyzmu, sekciar-
stwa, spirytyzmu i fałszywego mistycyzmu. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 
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K: Za zniewolonych nienawiścią, mściwością, nie-
przebaczeniem, niezgodą i zawziętością. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 
 
K: Za poddających się duchowi kłamstwa, oszustwa, 

obłudy i niesprawiedliwości. 
Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 

i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.
W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za poddanych duchowi pychy, zazdrości, zaro-
zumiałości, egoizmu i wyniosłości serca. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za zniewolonych chciwością pieniędzy i dóbr 
materialnych. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 
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K: O uwolnienie osób poddających się duchowi 
złości, lenistwa, gniewu, nieumiarkowania w jedzeniu 
i piciu.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: Za zniewolonych grzechami języka: obmową, 
oszustwami, plotkami, fałszywymi podejrzeniami 
i osądami. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie! 

K: O wolność serca dla naszych najbliższych: męża, 
żony, dzieci, rodzeństwa i wszystkich krewnych. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za kapłanów, siostry zakonne, wszystkie osoby 
konsekrowane i poświęcone Bogu – o serce wolne. 

 Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!
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K: Za członków naszych parafii, grup modlitewnych, 
zastępów i wspólnot. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O wyzwolenie od działania złego ducha dla wro-
gów Chrystusa, Kościoła i Bożego Prawa, szerzących 
pogańską kulturę.

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: Za naszych nieprzyjaciół, za tych, którzy nas 
zranili i skrzywdzili. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!

K: O uzdrowienie dusz i ciał nas tu obecnych z cho-
rób duchowych, psychicznych i fizycznych. 

Za przyczyną św. Michała Archanioła pokornie 
i ufnie błagamy, Ciebie prosimy.

W: Wysłuchaj nas Panie!
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EGZORCYZM LEONA XIII
DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

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.

Kapłan z Najświętszym Sakramentem przechodzi 
wzdłuż Kościoła i błogosławi wiernych (na sposób 
praktykowany w Lourdes). W tym czasie śpiewana 
jest pieśń, np. „Jezus, Najwyższe imię”. Po powrocie 
do ołtarza błogosławieństwo ogólne i pieśń „O Mi-
chale Archaniele, w uwielbieniu Boga trwasz”. 
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SZKAPLERZ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

1. Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szcze-
gólny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi 
w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które 
zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega 
go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami 
upadłych duchów. Szkaplerz św. Michała Archanioła 
jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny 
Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do 
ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi.

2. Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Mi-
chała Archanioła może przyjąć każdy katolik. Osoby 
przyjmujące Szkaplerz mają udział w dobrach du-
chowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

3. Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy 
m.in. codzienne odmawianie modlitwy do św. Mi-
chała Archanioła napisanej przez papieża Leona XIII.

4. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia Szkaplerza 
może dokonać każdy kapłan lub diakon Zgromadze-
nia św. Michała Archanioła lub inny kapłan bądź 
diakon delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz 
sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową. 



69

BŁOGOSŁAWIEńSTWO 
I NAŁOżENIE SZKAPLERZA

Przyjmujący Szkaplerz klęka. Kapłan, ubrany 
w komżę i stułę, mówi:

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana
W: Który stworzył niebo i ziemię
K: Pan z Wami
W: I z duchem Twoim

K: Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty bronisz Twój 

Kościół przed zasadzkami złego ducha, prosimy Cię po-
kornie przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła, 
pobłogosław i uświęć ten Szkaplerz ustanowiony, aby 
umacniać i rozpowszechniać wśród Twoich wiernych 
kult Wodza Zastępów Anielskich. Spraw Panie, aby ci 
którzy będą go z wiarą nosili, mogli zwyciężać wrogów 
duszy i ciała tak za życia, jak i w momencie śmierci. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Kapłan kropi Szkaplerz wodą święconą, a następnie 
nakłada go, mówiąc:

K: Bracie (siostro) przyjmij ten Szkaplerz Świętego 
Michała Archanioła, abyś za jego nieustanną pomocą 
mógł żyć w świętości.

Po nałożeniu Szkaplerza kapłan odmawia następu-
jącą modlitwę i udziela błogosławieństwa:

K: Módlmy się:
Panie, wejrzyj na naszą modlitwę i racz wysłuchać 

Twojego sługę (Twoją służebnicę) powierzonego (po-
wierzoną) szczególnej opiece Św. Michała Archanioła, 
aby za jego wstawiennictwem, unikając jakiejkolwiek 
obrazy Ciebie osiągnął (osiągnęła) świętość, a po śmier-
ci nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana 
naszego.

W: Amen.
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AKT ODDANIA SIĘ 
ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

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

Albo:

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich,
dzielny obrońco Boga Najwyższego,
gorliwy miłośniku chwały Bożej,
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postrachu zbuntowanych duchów,
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych,
Św. Michale Archaniele,
pragnąć należeć do grona Twoich czcicieli
Tobie ofiaruję się i poświęcam.

Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego,
moją rodzinę, moją pracę, przyjaciół
i wszystko to co posiadam.
Będąc biednym grzesznikiem,
mizerna jest moja ofiara,
ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca.
Pamiętaj, że od dzisiaj jestem pod
Twoją szczególną opieką, proszę Cię więc,
nie opuszczaj mnie przez całe moje życie.

Wybłagaj mi u Pana
przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów,
łaskę ukochania całym sercem mojego Boga,
drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
Uświęciciela Ducha Świętego,
najsłodszą Matkę Maryję i wszystkich ludzi,
moich braci, umiłowanych przez Boga Ojca
i odkupionych przez Syna Bożego.
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Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną
do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie
mego życia.

Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań,
oddal ode mnie czeluści piekielne
anioła sprzeniewierzonego i pysznego,
którego pokonałeś i upokorzyłeś
podczas walki na niebie.

Zaprowadź mnie przed tron Boga Najwyższego,
abym głosił razem z Tobą,
o Święty Michale Archaniele,
i ze wszystkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie
Temu, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
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AKT ODDANIA RODZINY 
ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, Aniele 
Stróżu i opiekunie Świętej Rodziny, wodzu wszystkich 
Aniołów. Czuwaj nad naszą rodziną, która Ci się po-
wierza i poświęca. Rządź nami, kieruj i prowadź nas. 
Ty, który szczególną miłością ku Bogu zapaliłeś nie-
gdyś rzesze Aniołów, a dotąd zapalasz wielką rodzinę 
dzieci Bożych, połącz całą naszą rodzinę tym samym 
węzłem miłości Bożej i uczyń przez to szczęśliwą w tym 
i w przyszłym życiu. Ochraniaj i strzeż każdego z nas 
od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Bądź 
naszym opiekunem, obrońcą, przewodnikiem, naszą 
siłą, ostoją i zwycięstwem.

Prosimy Cię, abyś nas oddał i poświęcił Najświęt-
szym Sercom Jezusa i Maryi, abyś nas na wieki z Nimi 
zjednoczył, tak jak Ty z Nimi jesteś zjednoczony. Z Tobą 
i przez Ciebie chcemy Je kochać, czcić, pocieszać i Im 
wynagradzać.

Wspomagaj nas nieustannie w bezkrwawym boju 
o zbawienie dusz i powszechne królowanie Najświęt-
szych Serc Jezusa i Maryi. Spraw, aby nastało zbawienie, 
potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Poma-
zańca, a ludzkość wraz z Tobą i Niebianami śpiewała 
pieśń uwielbienia: „Któż jak Bóg!”. Amen.
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Modlitwy dodatkowe:
BŁOGOSŁAWIEńSTWO 

PRZEDMIOTÓW RELIGIJNYCH

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Módlmy się:
Boże, Twe słowo uświęca wszystko; zlej Swe błogo-

sławieństwo na przyniesione tu przedmioty – figurki, 
obrazki, koronki, świece i inne dewocjonalia i spraw, 
niech każdy, kto z wdzięcznością będzie się nimi posługi-
wał zgodnie z prawem i wolą Twoją, otrzyma od Ciebie, 
przez wezwanie świętego imienia Twojego, zdrowie ciała 
i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

WSPÓLNE BŁAGANIA

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orę-
downiku u Boga. Dziękujemy z głębi serca za otrzymane 
dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem 
i żywą nadzieją, prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym 
Patronem i Wspomożycielem. Odwołujemy się dzisiaj 
do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do 
usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz nam 
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przyjść z pomocą, gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie 
przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie:

Wstaw się u Boga za nami.
Archaniele Boży, Wstaw się u Boga za nami.
Cudzie stworzenia,
Książę najprzedniejszy,
Szermierzu praw Boga Stworzyciela,
Odnowicielu ładu Bożego,
Powierniku Pański,
Pierwszy Wielbicielu Boga-Człowieka,
Chorąży Krzyża Świętego,
Rycerzu Bogarodzicy,
Rządco dworu niebieskiego,
Hetmanie hufców anielskich,
Mieczu karzący zbuntowane duchy,
Odwieczny przeciwniku Szatana,
Miłośniku prawdy i pokory,
Przykładzie bogomyślności,
Wzorze modlitwy i ofiary,
Tęczo wśród burzy pokus,
Patronie umierających,
Przychylny Mierniczy zasług,
Zwiastunie zbawienia,
Wspomożycielu dusz w czyśćcu,
Przewodniku dusz do nieba,
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Aniele Stróżu Kościoła,
Opiekunie Namiestników Chrystusowych,
Obrońco stolicy chrześcijaństwa,
Podporo misjonarzy katolickich,
Duchu wszystkim usługujący,
Wybawco z niewoli,
Cudotwórco sławny,
Wstaw się u Boga za nami.

K: Módlmy się:
Mocarzu niebios i Obrońco dusz najlepszy, oczekuje-

my błogosławionych skutków twojego wstawiennictwa 
najpierw dla siebie, a następnie dla tych wszystkich, 
których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne 
nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin 
i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego 
Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa 
Bożego po wszystkie wieki wieków.

W: Amen.
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MODLITWA 
ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę 
i Wodzu wojsk niebieskich, Pogromco Szatana i duchów 
nieczystych, potężny Obrońco Kościoła świętego, okryj 
nas swoimi skrzydłami i chroń przed nieprzyjaciółmi 
naszego zbawienia.

Niech będzie Bóg uwielbiony za to, że Cię obda-
rzył tak wielką mocą i chwałą, że Twoje imię stało się 
największym po imieniu Jezusa Chrystusa i Maryi 
Dziewicy i godnym szczególnej czci. Zechciej łaskawie 
wspierać nas nadprzyrodzonymi darami, którymi Bóg 
Cię obdarzył.

Niech Twoje imię chroni nas od niebezpieczeństw, 
pozwala powstać z upadków, pociesza w utrapieniach, 
umacnia wśród trudnych doświadczeń i będzie tarczą 
obronną przeciwko piekielnym nieprzyjaciołom, za 
życia i w godzinę śmierci.

O Święty Michale Archaniele, Ty, który jesteś naj-
wyższym Przywódcą wojsk niebieskich i Opiekunem 
Kościoła Świętego, broń nas nieustannie przed nie-
przyjaciółmi naszej wiary. Amen.



79

MODLITWA O KANONIZACJĘ 
I CUD UZDROWIENIA ZA PRZYCZYNĄ 

BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Wszechmogący wieczny Boże, który czynisz ludzi 
narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie 
Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławio-
nego Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie 
bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam 
za jego wstawiennictwem łaski (…), o którą niegodni 
Cię prosimy. Amen.

MODLITWA O NOWE POWOŁANIA 
KAPŁAńSKIE I ZAKONNE ZA PRZYCZYNĄ 

BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Panie Jezu Chryste, jak niegdyś powołałeś w Kościele 
Rodzinę Świętego Michała Archanioła dla wychowywa-
nia ubogich dzieci i młodzieży, prosimy za przyczyną 
błogosławionego Bronisława, poślij i dzisiaj robotników 
na swoje żniwo. Udziel im mądrości, stawiania Boga 
na pierwszym miejscu i miłości wychowawczej, aby 
ochoczo pozwalali dzieciom przychodzić do Ciebie i by 
godnie świadczyli o Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, 
oczekując na Twoje przyjście w chwale. Amen.
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RÓżANIEC Z ANIOŁAMI

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie
„Nie bój się, Maryjo! Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Emmanuel”. Słowa Archanioła 
Gabriela przyniosły Maryi wielką radość – jej życie 
całkowicie ulegnie zmianie, gdyż stanie się matką Boga. 
Boże macierzyństwo nie jest dla Niej powodem smut-
ku, jest źródłem wielkiej radości. Scena nawiedzenia 
dotyczy nas w dwójnasób – z jednej strony jesteśmy 
posłani do tego, by przekazywać innym Dobrą Nowinę, 
a z drugiej, by słowo Boże pokornie przyjmować do 
serca i je wypełniać, jak uczyniła to Maryja.

Święty Archaniele Gabrielu, objawiaj nam Słowo 
Życia, Dobrą Nowinę, którą będziemy ogłaszać światu 
i ucz nas, byśmy z pokorą przyjmowali i wypełniali je 
w swoim sercu. 

2. Nawiedzenie
Każdy z nas w życiu komuś pomógł, bezinteresownie, 

z potrzeby serca. I choć może nie planował udzielać 
pomocy, widząc osobę, która jej potrzebuje, wyciągnął 
rękę. Maryja, właśnie z natchnienia Ducha, pobiegła 
do Elżbiety, by jej pomóc, choć sama potrzebowała 
pomocy. Uczyniła to z potrzeby serca. Miłość do Boga 
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trzeba sprawdzać miłością do tych, którzy potrzebują 
naszej służby. 

Archaniele Boży, otaczaj nas opieką tak, jak Maryja 
otoczyła opieką swą krewną Elżbietę, ale ucz nas także, 
że kochać to znaczy służyć, a służąc z pokorą sławić Pana 
za wielkie rzeczy, których dokonuje w naszych sercach. 

3. Narodzenie
Obietnica dana przez Boga wypełniła się – Maryja 

powiła Syna. Patrząc na miejsce, w którym przyszedł 
na świat Jezus, nie zapowiadało to Jego Królewskości 
– ubogi żłób, otoczenie zwierząt. Jednak w tej prostocie 
dokonywały się rzeczy niezwykłe – zewsząd przybie-
gali pasterze, by oddać pokłon Dziecięciu. Przybyli 
też Trzej Królowie, by uniżyć się przed Tym, który jest 
od nich większy. Aniołowie radowali się z narodzenia 
Pana. Opowiadali pasterzom o tym, co wydarzyło się 
w Betlejem, śpiewali Gloria na Jego chwałę. 

Archaniele Michale, ucz mnie w każdym czasie 
śpiewać Bogu hymn uwielbienia razem z zastępami 
Aniołów w niebie. Pomagaj mi każdego dnia z tak 
wielkim pośpiechem, jak pastuszkowie, szukać Chry-
stusa w drugim człowieku. 

4. Ofiarowanie
Maryja i Józef przyszli do świątyni, by ofiarować 

Bogu Jego własnego Syna. Ale tak dzieje się również 
z nami. Poprzez Chrzest święty staliśmy się dziećmi 
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samego Boga. I my także zostaliśmy ofiarowani Bogu 
jako Jego dzieci. Ale to pierwsze ofiarowanie wymaga 
od nas uaktualnienia – postępując w wierze na nowo 
musimy ofiarowywać całego siebie Bogu. 

Święty Michale Archaniele, pomóż mi składać Bogu 
tylko czyste ofiary, bez względu na to, jaki miecz może 
przeniknąć moje serce. Ucz mnie składać ofiary ze 
swego niedostatku, jak uczyniła to uboga wdowa, a nie 
tylko z tego, co mi zbywa. 

5. Znalezienie 
Kto w życiu stracił bliską osobę – dziecko, któregoś 

z rodziców, przyjaciela, ten wie, co czuła Maryja. Będąc 
już daleko od Jerozolimy zorientowała się, że Jezus 
nie wraca z nimi do domu. I tak, jak każda matka by 
uczyniła, z pośpiechem ruszyła w poszukiwaniu swego 
dziecka. Możemy sobie wyobrazić Maryję wpadającą do 
świątyni – łzy szczęścia z odnalezienia Syna zapewne 
same płynęły po Jej policzkach. Strata kogoś bliskiego 
jest chyba największym bólem. Przenikające się uczucia 
strachu i tęsknoty przeszywają do głębi serce. A jak Ty 
się czujesz, gdy tracisz Jezusa z oczu? Czujesz strach 
o swoje życie, swoją duszę? 

Książę Niebieski, dopomóż, bym nigdy nie tracił 
Chrystusa z oczu, a gdy grzech przysłoni mi Jego twarz, 
pomóż z nim zerwać i dać się odnaleźć Temu, który 
zwyciężył mój grzech. 
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TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest w Jordanie
Jezus prosi Jana Chrzciciela o chrzest, choć wydaje się, 

że role powinny się odwrócić. Ten, który miał przygo-
tować ludzi na przyjście Bożego Baranka, ma na oczach 
wszystkich udzielić chrztu Synowi Bożemu. To wszystko 
musiało się jednak dokonać, by objawiła się chwała Boża: 
„To jest mój Syn Umiłowany – Jego słuchajcie”. Nie Jana 
Chrzciciela, ale Tego, który jest umiłowanym Dzieckiem 
Boga. Każdy z nas, przez chrzest święty, stał się umiło-
wanym synem, umiłowaną córką Boga. Traktujesz ten 
zaszczyt poważnie, czy dla ciebie to tylko puste słowa? 

Michale Archaniele, pomagaj mi wyrzekać się sza-
tana, jak uczynili to rodzice w moim imieniu podczas 
mojego chrztu świętego. Czuwaj nad moim powoła-
niem. Pomóż je odczytać i wytrwać na drodze, którą 
przygotował mi Umiłowany Syn Boga Ojca. 

2. Cud w Kanie Galilejskiej
Wydawać by się mogło, że Jezus wcale nie chciał 

pomóc nowożeńcom – w końcu to wesele młodych, ich 
problem, że wino skończyło się tak szybko. Czuł, że to 
jeszcze nie jest dobry moment, by dokonać pierwszego 
cudu. Maryja, jak dobra matka, całym sercem pragnęła 
pomóc i głęboko ufała, że Jezus to uczyni. Dlatego pro-
siła, by zrobić wszystko, co powie Jej Syn. Tak często 
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widzimy osoby, które potrzebują pomocy. Wyciągnięcie 
pomocnej dłoni czasami nie jest „po drodze”, koliduje 
z innymi planami. Zastanawiałeś się, jakbyś się poczuł, 
gdybyś to ty potrzebował pomocy? 

Święty Michale, nie pozwól, bym zmarnował jaką-
kolwiek okazję do czynienia dobra. Niech to pragnienie 
każdego dnia wypełnia me serce. 

3. Głoszenie Królestwa Bożego 
i wzywanie do nawrócenia

Każdy, kto swoim życiem jest blisko Kościoła, 
mógłby pomyśleć, że nie potrzebuje nawrócenia. Żyje 
według przykazań, kocha bliźnich, nie zaniedbuje 
praktyk religijnych. A Jezus tym bardziej przypomni 
potrzebę nawracania się. Niejednokrotnie przypomną 
się także inne słowa Jezusa: „Kto jest bez grzechu 
niech pierwszy rzuci kamień”. Głosić Ewangelię – takie 
zadanie zostawił Chrystus swoim Apostołom. Ale ta 
misja dotyczy każdego z nas. W tym wszystkim cho-
dzi o to, by świadczyć życiem o Jezusie, głosić wśród 
najbliższych Jego naukę. Do tego jesteśmy wezwani. 

Wodzu wojska niebieskiego, daj mi wytrwałość, 
bym nie przestawał nawracać się, bo tylko praca 
nad grzechem i słabością może doprowadzić mnie 
do prawdziwej wolności. 
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4. Przemienienie na Górze Tabor
Ciągle dostrzegamy potrzebę zmiany swojego za-

chowania, charakteru, nawyków, postrzegania świata, 
odnoszenia się do najbliższych. „W tym roku na pewno 
zmienię…” – tak brzmią postanowienia noworoczne 
niejednego człowieka. Ty też takie podejmujesz? Jak 
długo udało Ci się w nich wytrwać: tydzień, miesiąc? 
A to tylko dlatego, że chcemy się zmieniać na własną 
rękę, pokazać całemu światu, że jesteśmy w stanie coś 
zrobić ze sobą – sami, bez pomocy innych. Z pomocą 
Jezusa wszystko przychodzi łatwiej. Bo Jezus ma moc 
uzdrowienia, przebaczenia i przemiany. 

Święty Michale Archaniele, za każdym razem, gdy 
chcę rozpocząć pracę nad sobą, przypomnij mi i na-
kieruj na Tego, który jest Lekarzem. On mam moc 
uleczyć i przemienić moje serce. 

5. Ustanowienie Eucharystii
Chleb, który spożywamy każdego dnia, gwarantuje 

przeżycie, bo zaspakaja nasz głód. Człowiek, modląc 
się o chleb powszedni, ma na myśli całość pożywie-
nia, którym karmi się na co dzień i o który zabiega. 
Czasami zabiega zbyt mocno, bo kosztem niedzielnej 
Mszy św., wieczornej modlitwy, wspólnych posiłków 
z rodziną, ponieważ tym chlebem doczesnym zaczął 
nazywać także wszelkie dobra, którymi się posługuje. 
Jezus daje inny chleb, gwarantujący nieśmiertelność. 
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Chleb, którym jest On sam, daje życie wieczne w pełni 
szczęścia i radości. 

Książę Niebieski, który nieustannie adorujesz Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, spraw, bym na końcu 
czasów mógł razem z Tobą śpiewać pieśń uwielbienia 
za dar Eucharystii. 

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu
Godzina cierpienia zbliżała się nieuchronnie. Jezus 

wiedział, jak wielki ból sprawią Mu oprawcy. Mimo to 
z posłuszeństwem przyjął wolę swojego Ojca. Miał wiele 
zmartwienia z powodu zbliżającej się męki, jednak nie 
zapomniał o tych, którzy byli z Nim przez ostatnie trzy 
lata. Nie zapomniał ich ostrzec o potrzebie czujności 
w każdej godzinie. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie 
ulegli pokusie”. Scena modlitwy w Ogrójcu jest dla nas 
lekcją troski i pokory. Dla nas, którzy niejednokrotnie 
staniemy w obliczu cierpienia z powodu choroby w ro-
dzinie, zniewolenia, nałogu, śmierci. Troski o innych, 
o ich dobro, bo nigdy nie wiemy, czy nasz brat, siostra, 
nie mają większego cierpienia od nas. Lekcją pokory, 
by z wiarą przyjmować wolę samego Boga. 

Święty Michale Archaniele, kiedy przyjdzie cier-
pienie, wspieraj nas swoją łaską. Posyłaj aniołów, aby 
pomagali nam w najtrudniejszych chwilach życia.
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2. Biczowanie
Znieść cierpienie w milczeniu to wielka sztuka. 

Żołnierze prowadzili Jezusa od Annasza, do Heroda, 
aż w końcu do Piłata, by któryś z nich wydał wyrok 
skazujący. Żaden z nich nie wydał wyroku, a Jezus 
milczał i w milczeniu modlił się za tych, którzy chcieli 
Jego śmierci. Ile razy przyszło nam wydać na kogoś 
wyrok. Nieświadomie skazać kogoś na „śmierć”, na 
samotność, cierpienie, łzy. Ile to razy ktoś nas osądził, 
choć mieliśmy pewność, że jesteśmy bez winy. Jaka była 
wtedy nasza reakcja? Taka jak Chrystusa – milcząca, 
czy może taka jak rozwścieczonych Żydów?

Archaniele Boży, ucz nas przyjmować z pokorą cier-
pienie i w nim ofiarować Bogu tych, którzy nas osądzają, 
skazują na osamotnienie i ból. Ucz nas łagodności, 
byśmy nie sądzili tych, którzy nic nam nie zawinili. 

3. Cierniem ukoronowanie
Wyśmiany i opluty Król Żydowski. Zamiast kró-

lewskich szat – szkarłat. Zamiast korony – wieniec 
z cierni. Zamiast berła – trzcina. Oprawcy, patrząc na 
Jezusa, dobrze się bawili. Jezus, patrząc na oprawców, 
litował się. Wiedział, że to cierpienie jest potrzebne 
dla ludzkiego zbawienia. Przyjąć koronę cierpienia jak 
Chrystus – nie jest to proste zadanie. Ale tak często 
można usłyszeć, że bycie chrześcijaninem w naszych 
czasach jest staroświeckie i nudne, bo przecież lepiej 
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żyć na własną rękę, samemu o wszystkim decydować, 
być panem swojego losu. 

Książę wojsk niebieskich, gdy zabraknie mi sił 
w znoszeniu obelg dla Chrystusa, umocnij mnie, bym 
nigdy nie wyparł się korony cierpienia, która przyniesie 
mi prawdziwie królowanie z Chrystusem w niebie. 

4. Droga Krzyżowa
Dzisiejszy świat ciągle próbuje nam wbić do głowy, 

że tylko indywidualne i egoistyczne, ale w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, podejście do życia może przy-
nieść sukces. Uparte dążenie do celu, samozaparcie, 
dominacja, ambicja. Oto współczesny obraz człowie-
ka sukcesu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by było, 
gdyby Jezus w naszych czasach chciał być człowiekiem 
sukcesu? Śmierć na krzyżu trzeba byłoby rozpatrywać 
w kategorii porażki, a nie sukcesu. A jednak. Sukces 
Jezusa jest ponadczasowy. Zbawienie może otrzymać 
każdy, tylko trzeba wejść na jego drogę. Stać cię na to?

Święty Michale, dopomóż, bym zawsze pragnął zba-
wienia dla siebie i innych. Spraw, bym zawsze pragnął 
zwycięstwa i sukcesu – życia wiecznego. 

5. Śmierć na krzyżu
Siedem ostatnich słów, które wypowiedział Chrystus 

z krzyża. Słowa, które choć są rozproszone w czterech 
Ewangeliach, tworzą testament przebaczenia, zawie-
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rzenia, samotności, troski, ufności i cierpienia. W nich 
zawarta jest cała nauka, która głoszona przez Jezusa 
znalazła dopełnienie na Krzyżu. Gdyby Tobie przyszło 
wypełnić wolę Boga – umrzeć na krzyżu dla zbawienia 
ludzi – przyjąłbyś to z ufnością? Czy byłbyś w stanie 
umrzeć z miłości? 

Archaniele Michale, chcę być rozciągnięty na krzyżu, 
chcę wszystkich boleści i cierpień. Ucz mnie przyjmo-
wać krzyż z wiarą, że to cierpienie przyniesie radość 
zmartwychwstania. 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie
Po cierpieniu i trwodze, Chrystus wstaje z grobu. 

Ten, który umarł, znów żyje, jest ze swoimi uczniami, 
łamie chleb i błogosławi. Uczniowie wybrali się do 
Emaus i w drodze spotkali Jezusa. Rozmawiali z Nim, 
choć nie wiedzieli, że to ich Nauczyciel. Czy znajdujesz 
czas na rozmowę ze swoim Mistrzem? Czy spotykasz się 
z Nim na niedzielnej Eucharystii, sakramencie śmierci 
i zmartwychwstania? 

Święty Michale Archaniele, spraw, bym przepełnio-
ny miłością do Chrystusa, przekazywał radosną wieść 
zmartwychwstania tym, którzy żyją w mroku śmierci. 
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2. Wniebowstąpienie
Nikt nie lubi pożegnań, szczególnie tych ostatnich, 

i zapewne każdy z nas, stając w progu takich doświad-
czeń, jest w stanie zrobić wszystko, by tylko zatrzymać 
bliską osobę przy sobie. Chrystus, wypełniwszy do 
końca wolę Ojca, otoczony chwałą wstępuje do nieba. 
I tak jak uczniowie, stalibyśmy i wpatrywali się w obłok, 
który zabrał Chrystusa sprzed ich oczu. Ale aniołowie 
rozmawiający z uczniami przypominają, że Jezus do 
nas powróci. Dlatego musimy trwać w oczekiwaniu 
na Jego przyjście, jak roztropne panny z ewangelicznej 
przypowieści.

Święty Michale, Boży Archaniele, dodaj mi siły 
i wytrwałości, bym wypełniając przykazania i kocha-
jąc bliźnich, z pomocą łaski mógł zjednoczyć się na 
zawsze z Chrystusem, którego miłość była silniejsza 
od śmierci. 

3. Zesłanie Ducha Świętego
Duch Święty od początku istnienia Kościoła mocno 

w nim działa. Apostołowie jako pierwsi zostali obdarzeni 
Jego charyzmatem – darem języków. Te wszystkie dary 
Ducha, o których mówi Pismo Święte, nie są zarezerwo-
wane tylko dla świętych. One mają stać się dla każdego 
człowieka pomocą. Właśnie teraz najbardziej potrze-
bujemy Ducha męstwa i odwagi, by skutecznie walczyć 
z pokusami złego ducha. Tylko Duch pochodzący od 
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Ojca i Syna będzie dla nas pomocą w wyznawaniu wiary, 
dawaniu świadectwa swoim życiem.

Michale Archaniele, w mocy Ducha Świętego naucz 
mnie skutecznie odrzucać pociski Złego, bym zawsze 
umiał wybierać wolność, którą mam w Jezusie Chry-
stusie. 

4. Wniebowzięcie
Patrząc na nasze mamy widzimy, jak wiele mają 

na głowie. To matka troszczy się o wychowanie dzie-
ci. Ona z pomocą swojego męża rozgrzewa płomień 
domowego ogniska. Ona pociesza, przytula, a czasem 
i upomina. Maryja, przyjmując Boże Macierzyństwo, 
przyjęła rolę matki podwójnie. Bo do zadań, których 
jesteśmy świadkami w swoich domach, musiała zmie-
rzyć się jeszcze z jednym, bolesnym – patrzeć na śmierć 
własnego Syna. I choć ciężko jest nam sobie wyobrazić, 
co wtedy czuła, to jednak zniosła ten ból w swoim sercu. 
A teraz, wzięta z ciałem i duszą do nieba, jako Matka 
ludzi otacza płaszczem wszystkich.

Święty Michale Archaniele, który cieszysz się pięk-
nem i nieustanną obecnością swojej Królowej, wyjednaj 
mi łaskę szczególnego z Nią zjednoczenia, bo będąc 
w ramionach Matki, nie muszę się o nic trwożyć. 
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5. Ukoronowanie
Wszystkie zastępy aniołów w niebie cieszą się, że 

mają tak wspaniałą Królową. Radują się nie tylko anio-
łowie, ale całe niebo i cała ziemia. Maryja jest Królową 
naszych myśli, czynów, naszych rodzin i naszych rela-
cji. Ona króluje w naszych domach, w pracy, w szkole. 
Jezus pod krzyżem dał nam Maryję jako Matkę. Jak 
ją traktujesz? Czy jako wielką, przemożną Panią, 
kochaną Matkę, której ciepło odczuwasz w swoim 
sercu, z której łona narodziłeś się powtórnie, z którą 
rozmawiasz o wszystkim, co cię martwi?

Święty Michale Archaniele, daj mi łaskę zapatrze-
nia się w piękno Maryi, Królowej i Pocieszycielki. 
W piękno Ucieczki strapionych i Wspomożycielki 
wiernych. 
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Inne modlitwy:
JUTRZNIA O ANIOŁACH

HYMN

1.  Ciebie, Chryste, blasku Ojca,
Mocy serc i życie świata,
Wychwalamy wśród aniołów
Łącząc śpiew z modlitwą duszy,
Byś usłyszał nowe słowa,
Co z melodią razem płyną.

2.  Cześć niesiemy Archaniołom,
Twego domu jasnym duchom,
Nade wszystko zaś wodzowi
Walecznemu hufców nieba;
Michał bowiem swą potęgą
Zadał klęskę szatanowi.

3.  Niech opieka jego sprawi,
Abyś, Królu Miłosierny,
Raczył w dal odpędzić wroga;
Twoja dobroć niech oczyści
Nas na duszy i na ciele
I wprowadzi w bramy raju.

4.  Tobie chwała, Boże Ojcze,
Tobie chwała, Synu Boży,
Tobie cześć, Pocieszycielu;
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Tobie, Boże w Trójcy Świętej,
Który jesteś ponad czasem,
Hymn śpiewamy uwielbienia. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, 
cherubini i serafini, śpiewając: / Święty, Święty, Święty.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza.
 Ciało moje tęskni za Tobą, * 
 jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
 Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
 więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje.
 Moja dusza syci się obficie, * 
 a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu * 
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
 Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
 i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
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„Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera”. 
 Chwała Ojcu i Synowi
 I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Ant. Uwielbiajmy Pana, * którego chwalą aniołowie, 
cherubini i serafini, śpiewając: / Święty, Święty, Święty.

2 ant. Aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki. 

 Pieśń Dn 3, 57-88. 56
Całe stworzenie wielbi Boga

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, * 
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
 Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, * 
 błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, * 
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
 Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, * 
 błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, * 
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
 Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
 błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
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Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
 Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
 błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
Błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
 Niech ziemia błogosławi Pana, *
 niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
 Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
 błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
 Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
 błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
 Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
 błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
 Błogosławcie Pana, Chananiaszu, 
 Azariaszu i Miszaelu, *
 chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
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 Błogosławiony jesteś, Panie, 
 na sklepieniu nieba, *
 pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant.  Aniołowie Pańscy, * błogosławcie Pana na wieki.

3 ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy anio-
łowie, / jednym głosem wołając: / Tobie należy się 
chwała, święty Boże nasz.

Psalm 149
Radość świętych

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
 Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
 a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
 Bo Pan swój lud miłuje, *
 pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
 Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
 a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
 Aby ich królów zakuć w kajdany, *
 a dostojników w żelazne łańcuchy,
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Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
 Chwała Ojcu i Synowi
 I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

3 ant. Ciebie chwalą na wysokości * wszyscy anio-
łowie, / jednym głosem wołając: / Tobie należy się 
chwała, święty Boże nasz.

CZYTANIE  Rdz 28, 12-13a

Jakub ujrzał we śnie drabinę opartą na ziemi, 
sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów 
Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. 
A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem Pan, 
Bóg Abrahama i Bóg Izaaka.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K: Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie.
W: Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie.
K: Potężni mocarze, pełniący Jego rozkazy.
W: Wszyscy Jego aniołowie.
K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Swiętemu.
W: Błogosławcie Pana, * Wszyscy Jego aniołowie.
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Ant. do pieśni Zachariasza: Zaprawdę zaprawdę 
powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa otwarte i anio-
łów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna 
Człowieczego.

 Pieśń Zachariasza  Łk 1, 68-79

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
 I wzbudził dla nas moc zbawczą
 w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
 Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
 i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
 Na przysięgę, którą złożył
 ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
 W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
 po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
 Jego ludowi dasz poznać zbawienie
 przez odpuszczenie grzechów.
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Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
 By oświecić tych, co w mroku 
 i cieniu śmierci mieszkają,
 aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu.
      Jak była na początku teraz i zawsze,
      I na wieki wieków. Amen.

Ant. do pieśni Zachariasza: Zaprawdę zaprawdę 
powiadam wam: * Ujrzycie niebiosa otwarte i anio-
łów Bożych / wstępujących i zstępujących na Syna 
Człowieczego.

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.

Ojcze nasz

MODLITWA

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. Przez naszego Pana.

NIESZPORY O ANIOŁACH

HYMN

1.  Poślij nam, Chryste, anioła pokoju,
 Michała, który zebranych w Twym domu
 Osłoni mocą, by mogli pomnażać
 Wszelakie dobro.

2.  Ześlij z wysoka anioła mocnego,
 Gabriela, aby odpędził szatana
 I swoją pieczą otoczył świątynię
 Twojego ludu.
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3.  Przyślij Rafała, lekarza zbawienia,
 By zstąpił z nieba i mocą Twej łaski
 Uzdrowił chorych i czuwał nad ścieżką
 Naszego życia.

4.  Chryste, coś chlubą jest świętych aniołów,
 Niech ich zastępy aż do nas przybędą
 I złączą głosy z naszymi pieśniami
 Ku chwale Trójcy. Amen.

PSALMODIA

1 ant. Królu aniołów, * Tyś swój majestat wyniósł 
nad niebiosa.

Psalm 8

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
 Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
 usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
 aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
 Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
 czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
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Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
 złożyłeś wszystko pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
 Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
 wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
 Chwała Ojcu i Synowi
 I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

1 ant. Królu aniołów, * Tyś swój majestat wyniósł 
nad niebiosa.

2 ant. Wobec aniołów * psalm zaśpiewam Tobie, 
mój Boże.

Psalm 138

Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
 Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
 pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
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I będę sławił Twe imię †
za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
 Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
 pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
 I będą opiewać drogi Pana: *
 „Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
 Gdy chodzę wśród utrapienia, 
 Ty podtrzymujesz me życie. †
Wyciągasz swoją rękę przeciw 
gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
 Pan za mnie wszystkiego dokona. †
 Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
 nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi
I Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku teraz i zawsze,
 I na wieki wieków. Amen.

2 ant. Wobec aniołów * psalm zaśpiewam Tobie, 
mój Boże.
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3 ant. Ujrzałem stojącego przed tronem Baranka, 
* jakby zabitego, / i usłyszałem głos wielu aniołów 
śpiewających dokoła tronu.

 Pieśń  Kol 1, 11c-20

Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *
w dziale świętych w światłości.
 On uwolnił nas spod władzy ciemności †
 i przeniósł nas do królestwa *
 swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
 On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
 Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
 Byty widzialne i niewidzialne, *
 czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
 czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie.
 On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
 i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
 Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała 
 cała Pełnia *
 i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą:
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To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
 Chwała Ojcu i Synowi
 I Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

3 ant. Ujrzałem stojącego przed tronem Baranka, 
* jakby zabitego, / i usłyszałem głos wielu aniołów 
śpiewających dokoła tronu.

 Czytanie  Ap 1, 4b-5

Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był, 
i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są 
przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka 
Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów 
ziemi, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił 
nas od naszych grzechów.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K: Przed oblicze Boga * Wzniósł się dym kadzideł.
W: Przed oblicze Boga * Wzniósł się dym kadzideł.
K: Z ręki anioła.
W: Wzniósł się dym kadzideł.
K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W: Przed oblicze Boga * Wzniósł się dym kadzideł.
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Ant. do pieśni Maryi: Anioł Gabriel powiedział do 
Maryi: * Oto poczniesz i porodzisz Syna, / któremu 
nadasz imię Jezus.

Pieśń Maryi

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, 
Zbawicielu moim,
 bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
 Oto bowiem odtąd błogosławić 
 mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
 Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
 nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
 Strącił władców z tronu, *
 a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
 Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
 pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

  Chwała Ojcu i Synowi
  I Duchowi Świętemu.
 Jak była na początku teraz i zawsze,
 I na wieki wieków. Amen.
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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 anio-
łów. Niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło. 

Niech aniołowie zaniosą nasze ofiary na Twój ołtarz 
w niebie.

Daj, abyśmy mogli razem z aniołami śpiewać Twoją 
chwałę na wysokości, a na ziemi zwiastować pokój 
ludziom.

Spraw, aby przy końcu naszego życia aniołowie wpro-
wadzili nas do raju, do radosnej społeczności Świętych.

Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych 
zmarłych do światłości wiekuistej.

Ojcze nasz

MODLITWA JAK W JUTRZNI

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. Przez naszego Pana.
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Pieśni 
o św. Michale Archaniele
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Rozwiń Aniele
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2. Bóg uczynił Cię obrońcą Kościoła Świętego,
    Byś prowadził lud Chrystusa do życia wiecznego.

3. Tyś w pokorze przyjął tytuł Anielskiego Wodza,
    Chronisz Kościół od zasadzek śmiertelnego wroga.

4. Objawiłeś moc swą ludziom na pomoc im spiesząc,
    Razem z chórami Aniołów Matkę Bożą ciesząc.

5. W końcu czasów Bóg nam daje łaskę Twej miłości,
    Aby szatan nas nie zdobył dla świata ciemności.

6. Archaniele przyzywamy obecności Twojej,
    Aby wolę Boga spełniać, nie forsować swojej.

7. Stańmy mężnie razem z Tobą, do walki z szatanem,
    Aby nikt nie zginął wiecznie, Jezus Naszym Panem!
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Jesteśmy pielgrzymami, 
jesteśmy Twoimi dziećmi, 
Święty Michale Archaniele, 
módl się za nami!
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