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WSTĘP

C
zy Syn Człowieczy znajdzie wia-
rę na ziemi, gdy przyjdzie? – to pyta-
nie Zbawiciela jest w  obecnych cza-

sach nader aktualne. Żyjemy bowiem w świecie 
pełnym zamętu, zaognia się walka z Kościołem 
Świętym, Jego nauka jest rozmywana…

Mówi się, że największym zwycięstwem sza-
tana dzisiaj jest przekonanie ludzi, że on nie 
istnieje. Tymczasem w Polsce i na całym świe-
cie biskupi powołują coraz więcej egzorcystów. 
Święta Siostra Faustyna, która miała mistyczną 
wizję piekła, pisała w swym Dzienniczku: Jedno 
zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie 
dowierzały, że jest piekło (Dz. 741). 

Strzeżmy się fałszywych proroków, dla któ-
rych Kościół jest tylko kolejną instytucją cha-
rytatywną. Strzeżmy się tych wszystkich, któ-
rzy mówią nam, że nie ma Boga, nie ma świę-
tych i aniołów, a nasza przyszłość zapisana jest 
w gwiazdach. 

Rzeczywistość duchowa istnieje i jest tak bo-
gata, że przez całą wieczność będziemy ją po-
znawać w Niebie. 

Niech naszym przewodnikiem przez to ży-
cie będzie święty Michał Archanioł, któremu 
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ŚWIĘTY MICHAŁ 
ARCHANIOŁ  

– KSIĄŻĘ ANIOŁÓW

I
mię Michał – po hebrajsku Mika-
’el – oznacza Któż jak Bóg. Według 
tradycji, kiedy Lucyfer z hasłem Non 

serviam (Nie będę służył) zbuntował się prze-
ciwko Bogu, wtedy św. Michał Archanioł jako 
pierwszy wystąpił przeciw diabłu z okrzykiem 
Quis ut Deus! – Któż jak Bóg!

W  chrześcijańskiej tradycji św. Michał Ar-
chanioł jest najznamienitszym spośród aniołów. 
W  miejsce upadłego Lucyfera został anielskim 
księciem, któremu Bóg powierza szczególne za-
dania. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem, 
dowodzi zastępami anielskimi, jest rządcą Nie-
bios, udaremnia plany nieprzyjaciela. Jest opieku-
nem Kościoła na ziemi i odbiera cześć jako anioł 

poświęcone jest to opracowanie. To on miał za-
wsze odwagę stać przy Bogu, gdy część aniołów 
zbuntowała się przeciw Stwórcy. Książę Anio-
łów jest też symbolem walki z piekłem i  sza-
tanem. Możemy na niego liczyć – wspiera nas 
w codziennych potyczkach z zakusami księcia 
kłamstwa. Potrzebujemy takich patronów!
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łaski, skruchy, miłosierdzia, uświęcenia, sprawie-
dliwości i sądu. 

W  Apokalipsie prowadzi anielskie zastępy 
do zwycięskiego boju ze smokiem-szatanem 
i  jego sługami. Jako Praepositus Paradisi (Nie-
biański gubernator, zwierzchnik Raju) będzie 
ważył dusze na Sądzie Ostatecznym. 

Złota Legenda bł. Jakuba de Voragine OP 
przedstawia św. Michała jako tego, który z Bo-
żego rozkazu karze plagami Egipt, rozdzie-
la wody Morza Czerwonego, prowadzi naród 
wybrany przez pustynię do Ziemi Obiecanej. 
W dniu ostatecznym na Górze Oliwnej zabi-
je Antychrysta i dźwiękiem swej trąby będzie 
wskrzeszać zmarłych.

Sporo miejsca poświęcają św. Michałowi 
starotestamentalne księgi apokryficzne (Księ-
ga Henocha, Apokalipsa Barucha, Apokalipsa 
Mojżesza). Jest tam przedstawiany jako archa-
nioł obdarzony szczególnym zaufaniem Boga 
i kluczami do Nieba. 

Święty Michał kilkakrotnie objawiał się 
w różnych miejscach. W 708 roku prosił biskupa 
Avranches, św. Auberta o wybudowanie kościo-
ła w Normandii, w miejscu nazwanym później 
Mont-Saint-Michel. Powstało tam imponujące 
opactwo i sanktuarium. 
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Pod koniec VI wieku św. Michał ukazał się 
w Rzymie podczas procesji przebłagalnej o od-
wrócenie gniewu Bożego, prowadzonej przez 
papieża św. Grzegorza Wielkiego. Archanioł 
podczas objawienia schował miecz do pochwy 
na znak Bożej łaskawości. Odtąd ustała pusto-
sząca to miasto epidemia dżumy. Od tego wy-
darzenia wziął nazwę Zamek św. Anioła, nad 
którym ukazał się Archanioł Michał. 

O objawieniach na Monte Gargano piszemy 
w następnym rozdziale. 

Patron żołnierzy i dzieci
Święty Michał jest archaniołem, którego wier-
ni przyzywają w walce przeciw siłom zła. Ksią-
żę Niebiańskiej Armii wspiera wszystkich 
uciskanych. Jest także patronem Cesarstwa 
Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpa-
nii, Niemiec, Węgier, Małopolski, Amsterda-
mu, Łańcuta, Płońska, diecezji łomżyńskiej, a 
także mierniczych, radiologów, rytowników, 
szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy, po-
licjantów, pielgrzymów i małych dzieci. Ponad-
to jest patronem dobrej śmierci. 

wizerunki świętego michała
W ikonografii św. Michał Archanioł przedsta-
wiany jest z białymi skrzydłami, w tunice i pa-
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liuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi 
depczący smoka-szatana. Jego atrybutami są 
globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, waga 
oraz tarcza z napisem Quis ut Deus!

Wizja papieża Leona XIII
13 października 1884 roku papież Leon XIII 
doświadczył szczególnego przeżycia mistycz-
nego, które skłoniło go do ułożenia modlitwy-
-egzorcyzmu do św. Michała Archanioła. 

W  czasie dziękczynienia po Mszy Świętej 
papież usłyszał w pobliżu tabernakulum nastę-
pującą rozmową szatana z Chrystusem: 

Pełnym złości głosem diabeł krzyczał: Mogę 
zniszczyć Twój Kościół! 

Pan Jezus odpowiedział łagodnie: Potrafisz? 
Więc próbuj. 
Szatan: Ale do tego potrzeba mi więcej czasu 

i władzy! 
Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz? 
Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad 

tymi, którzy mi służą. 
Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które 

stulecie wybierasz? 
Szatan: To nadchodzące (czyli XX wiek – 

przyp. aut.). 
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Po tym przeżyciu Leon XIII udał się po-
spiesznie do swego gabinetu i ułożył modlitwę, 
którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać 
po Mszy Świętej. Utrwaliła się ona w tradycji 
Kościoła jako Egzorcyzm do świętego Micha-
ła Archanioła.

Modlitwę tę mogą odmawiać wszyscy. Za 
każdorazowe jej odmówienie dostępujemy od-
pustu cząstkowego, a za codzienne odmawianie 
przez cały miesiąc możemy dostąpić odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami.
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CO SIĘ WYDARZYŁO  
NA MONTE GARGANO?

W  
południowo-wschodnim regionie 
Włoch zwanym Apulią, na wzgó-
rzach półwyspu Gargano, tworzące-

go słynną ostrogę włoskiego buta, w  mieście 
Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z naj-
sławniejszych w  Kościele katolickim sanktu-
ariów ku czci świętego Michała Archanioła, ze 
swą absolutnie wyjątkową bazyliką… 

Początki tutejszego sanktuarium sięgają 
końca V i pierwszych dziesięcioleci VI wieku. 
Najstarsze źródła pisane świadczące o  staro-
żytności tego miejsca to dwa listy papieża św. 
Gelazego I, skierowane do biskupów na prze-
łomie 493 i 494 roku oraz Liber de apparitione 
Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wie-
ku. W księdze tej opisane są tamtejsze objawie-
nia św. Michała Archanioła.

Pierwsze objawienie
Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 roku 
św. Wawrzyńcowi – biskupowi Siponto (dziś to 
część Manfredonii). Zostało to poprzedzone ta-
kim wydarzeniem… Pewnemu bogatemu wło-
ścianinowi uciekł byk. Właściciel dostrzegł go 
na szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty – 
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w miejscu przyszłych objawień. Włościanin nie 
mógł tam dojść, więc w gniewie napiął łuk i wy-
puścił strzałę, by ukarać śmiercią nieposłuszne 
zwierzę. Ale oto stała się rzecz dziwna. Strzała… 
zawróciła i trafiła go w nogę. Przestraszony, po-
biegł opowiedzieć o tym niesamowitym zdarze-
niu miejscowemu biskupowi. Ten niezwłocznie 
zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty. 
Kiedy chylił się ku wieczorowi ostatni pokutny 
dzień, a było to 8 maja, św. Michał ukazał się bi-
skupowi i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, 
stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie po-
święcona; ja jestem jej strażnikiem (…). Tam, gdzie 
się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie 
(…). Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, 
zostaną wysłuchane. Idź w góry i przygotuj tę grotę 
dla kultu chrześcijańskiego.

Biskup z obawy przed poganami, dla których 
Monte Gargano było miejscem świętym, długo 
się wahał, zanim ostatecznie wypełnił polece-
nie Archanioła.

nie ludzką ręką Poświęcone
Drugie objawienie św. Michała Archanioła, 
zwane „epizodem zwycięstwa”, datowane jest 
na 492 rok. Siponto zostało oblężone przez 
Germanów pod wodzą Odoakra. W  obliczu 
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pewnej klęski, św. Wawrzyniec znowu zarzą-
dził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż 
powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, 
obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy tej miej-
scowości natychmiast przystąpią do kontrata-
ku. Rozentuzjazmowani obietnicą obrońcy wy-
szli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie. 29 
września 492 roku całkowite zwycięstwo wojsk 
Siponto stało się faktem.

Rok później biskup wraz z miejscową ludno-
ścią udał się na Monte Gargano, gdzie wszyscy 
usłyszeli dobywające się z groty, którą miał po-
święcić, cudowne śpiewy anielskie. Przerażo-
ny i  zdezorientowany św. Wawrzyniec zdecy-
dował się poprosić o radę papieża, św. Gelaze-
go. Po pozytywnej opinii Ojca Świętego biskup 
jeszcze bardziej utwierdził się w wierze, że ob-
jawienia nie były złudzeniami. 

Zaraz potem objawił mu się Archanioł Mi-
chał i  oznajmił:  Zaniechaj myśli o  poświęceniu 
groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już po-
święciłem razem z  moimi aniołami. Znajdziesz 
w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, pa-
liusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty i odmó-
wicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla 
ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak sam po-
święcam tę świątynię.



Q U I S  U T  D E U S !

11

Wydarzyło się to 29 września 493 roku. Od 
tego dnia grota św. Michała Archanioła na 
Monte Gargano cieszy się tytułem Niebiań-
skiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na 
świecie nie została nigdy poświęcona ludzką 
ręką.

Pobłogosław kamienie…
Ostatni raz św. Michał Archanioł ukazał się tu-
taj arcybiskupowi Manfredonii Giovanniemu 
Alfonso Puccinellemu 25 września 1656 roku, 
podczas epidemii dżumy, i  powiedział:  Jestem 
Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni 

Sanktuarium w Monte Sant’Angelo
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z  mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław kamie-
nie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię.

Tak też się stało. Odtąd ze wszystkich za-
kątków świata nadchodzą prośby o kamyki ze 
świętej groty. Do dziś sanktuarium, również ze 
względu na swoje piękne położenie, jest jednym 
z najbardziej znanych miejsc kultu na świecie. 
Pielgrzymowali tutaj papieże (np. Leon XIII, 
św. Jan Paweł II), święci (np. św. Franciszek 
z Asyżu, św. Tomasz z Akwinu, św. Ojciec Pio), 
władcy (cesarz św. Henryk II, Zygmunt I Sta-
ry) i niezliczone rzesze „zwykłych” wiernych. 

Niebiańska Bazylika
Droga do Bazyliki prowadzi wzdłuż XII-

-wiecznej, 26-metrowej dzwonnicy zwanej 
Wieżą Andegaweńską. Po pokonaniu 86 ka-
miennych schodów docieramy do wejścia, któ-
rego strzegą figury dwóch aniołów. Za żelazną 
bramą ukazuje się nam niewielka grota, wyróż-
niająca się nieregularnymi kształtami i okaza-
łym prezbiterium, umieszczonym na specjal-
nym podwyższeniu. 

Za ołtarzem znajduje się figura świętego 
Michała Archanioła, wykonana z białego mar-
muru. XVI-wieczny posąg przedstawia Wodza 
Niebieskich zastępów jako rzymskiego legioni-
stę depczącego szatana. 
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Ponadto pielgrzymi mają okazję zobaczyć 
kaplicę Relikwii Świętego Krzyża czy tron bi-
skupi z połowy XI wieku. W czasie wizyty na 
górze Gargano nie sposób przejść obojętnie 
obok niezwykłego miejsca zwanego „Studzien-
ką” lub „Kroplą”. W załomie skalnym gromadzi 
się woda mająca cudowne właściwości.

W 2011 roku sanktuarium św. Micha-
ła Archanioła w Monte Sant’Angelo zosta-
ło wpisane na listę Światowego Dziedzictwa  
UNESCO. 

ISTNIENIE ANIOŁÓW 
PRAWDĄ WIARY

I
stnienie aniołów – bytów ducho-
wych, niecielesnych jest prawdą wia-
ry.  Święty Augustyn pisał, że anioł 

oznacza nie naturę, lecz funkcję: Pytasz, jak na-
zywa się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – 
Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, 
co wypełnia, jest aniołem. 

Aniołowie w  całej swej istocie są sługami 
i  wysłannikami Boga. Są najszlachetniejszymi 
i  najdoskonalszymi stworzeniami Boga – oso-
bowymi i  nieśmiertelnymi, które posiadają ro-
zum i wolę. 
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Zostały stworzone, by oddawać Bogu cześć 
i  chwałę, by Go kochać i  radować się Nim 
przez całą wieczność. One kontemplują oblicze 
Ojca (…) który jest w Niebie (Mt 18,10). 

Jednak głównym powołaniem aniołów jest 
służba. Służą Bogu nieustannie. 

Choć aniołowie jako istoty czysto duchowe nie 
posiadają ciała, często są przedstawiani w postaci 
widzialnej, ponieważ pomaga to naszej wyobraź-
ni. W taki sposób – jak zaświadcza Pismo Świę-
te – wielokrotnie ukazywali się ludziom: wypro-
wadzali Lota z Sodomy, ratowali Hagar i jej syna 
Izmaela, powstrzymywali rękę Abrahama. Ar-
chanioł Rafał towarzyszył Tobiaszowi w dalekiej 
podróży, archanioł Gabriel zwiastował Najświęt-
szej Maryi Pannie poczęcie i  narodzenie Pana 
Jezusa, aniołowie ukazali się pasterzom w Betle-
jem, anioł wyprowadził też św. Piotra z więzienia 
w Jerozolimie. 

Podobnie w  widzialnej postaci ukazał się 
pastuszkom fatimskim Anioł Pokoju, będący 
Aniołem Stróżem Portugalii. 

Hierarchia aniołów
Na wielu stronach Pisma Świętego jest mowa 
o aniołach. Ich liczba jest ogromna. Pan Jezus 
mówi o  zastępach anielskich (Mt 26,53), a  we-
dług proroka Daniela tysiąc tysięcy służyło Mu 
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(Bogu – przyp. aut.), a dziesięć tysięcy po dziesięć 
tysięcy stało przed Nim (Dn 7,10). 

Nie ma dwóch aniołów równych sobie – 
każdy z nich w inny sposób odbija doskonałość 
Bożą. Tradycja Kościoła ukazuje dziewięć chó-
rów anielskich, które z kolei dzielą się na trzy 
hierarchie. Trzy pierwsze chóry będące najbli-
żej Boga to Serafini, Cherubini i Trony. Prze-
bywają przed majestatem Bożym, nieustannie 
kontemplując Jego oblicze. 

Druga hierarchia – Panowania, Moce i Wła-
dze – odpowiedzialna jest za harmonijne funk-
cjonowanie wszechświata – zajmuje się re-
alizacją planu Bożej Opatrzności. Trzecia – 
Zwierzchności, Archaniołowie i  Aniołowie 
– opiekuje się królestwami, państwami, naro-
dami i poszczególnymi ludźmi. 

PODDANI CHRYSTUSA 
I MARYI

C
entrum świata anielskiego stano-
wi Jezus Chrystus. Jego życie – od 
Wcielenia do Wniebowstąpienia – 

jest otoczone adoracją i służbą aniołów. 
Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, słu-

żą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii i – 



Q U I S  U T  D E U S !

16

jeśli taka byłaby wola Ojca – mogliby Go oca-
lić z rąk nieprzyjaciół. Aniołowie głoszą także 
Dobrą Nowinę o Wcieleniu i Zmartwychwsta-
niu Zbawiciela. Będą także obecni w czasie po-
nownego przyjścia Chrystusa, zapowiadając je 
i służąc Mu podczas Sądu Ostatecznego. 
Z kolei godność Boskiego macierzyństwa wy-
nosi Maryję ponad wszystkie stworzenia, czy-
ni Ją Królową Nieba i Ziemi. W powszechnie 
znanym hymnie Salve Regina śpiewamy: Wi-
taj, Królowo, Matko Miłosierdzia, a w innym – 
Regina caeli, laetare – Wesel się, Królowo Niebios. 
Maryja, będąc Królową Nieba, jest także Kró-
lową Aniołów i Wszystkich Świętych. Oni tak-
że oddają Jej cześć jako Matce Zbawiciela, Je-
zusa Chrystusa. Aniołowie wielbiący i sławiący 
pokorę Maryi spełniają każde Jej polecenie. 

UPADLI ANIOŁOWIE

W
szyscy aniołowie byli z początku do-
brzy i  szczęśliwi, obdarzeni łaską 
uświęcającą, ale część z nich zgrzeszy-

ła pychą wobec Boga. Wierni Bogu aniołowie 
w nagrodę otrzymali wieczną szczęśliwość, a źli 
zostali potępieni i strąceni do piekła. Tych na-
zywamy diabłami lub szatanami. Ich przywód-
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cą jest Lucyfer. Nienawiść, jaką szatan żywi do 
Boga, oraz wrogość ku Jego dzieciom nie jest 
dziełem Bożym. Zło jest owocem pychy szatana 
oraz jego sprzeciwu wobec Boga. Upadli anio-
łowie nienawidzą rodzaju ludzkiego i starają się 
nam przeszkodzić na drodze do zbawienia, ku-
sząc nas do grzechu. Dlatego musimy być czujni, 
zgodnie z przestrogą św. Piotra: Bądźcie trzeźwi! 
Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ry-
czący krąży szukając, kogo by pożreć. Mocni w wie-
rze przeciwstawiajcie się jemu! (1P 5,8-9).

NIE BÓJCIE SIĘ!

W
spółczesna ikonografia przedstawia 
anioły jako dzieci lub też jako rubasz-
ne, pulchne stworzenia. Tymczasem 

takie wizerunki niewiele mają wspólnego z bi-
blijnymi obrazami aniołów. Na przykład anioł 
ukazujący się prorokowi Danielowi jest tak po-
tężny, że rzuca go na twarz (Dn 10,5-6). Daniel 
jest przerażony, a ludzie, widząc go przywartego 
do ziemi i dygocącego ze strachu, uciekają w po-
płochu. To moc Bożego posłańca przeraża go. 
Nic dziwnego, że pierwsze słowa, jakie anioło-
wie wypowiadali do osób, którym się ukazywali, 
brzmiały: Nie bójcie się! 
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Aniołowie w liturgii Kościoła
W  liturgii Kościół łączy się z  aniołami, by 
uwielbiać Boga w  Trójcy Świętej Jedynego, 
przywołuje ich obecność oraz czci szczególnie 
pamięć niektórych aniołów. Papież Paweł V 
zezwolił na obchodzenie święta Aniołów Stró-
żów 2 października, zaraz po święcie Michała 
Archanioła (29 września). 

Wiele elementów Mszy Świętej wskazuje na 
łączność Kościoła Walczącego na ziemi z Ko-
ściołem Triumfującym w Niebie.

Na początku Najświętszej Ofiary podczas aktu 
pokutnego prosimy aniołów, aby wstawiali się za 
nami do Boga. W hymnie Chwała na wysokości 
Bogu (Gloria in excelsis Deo) przyłączamy się do 
zastępów anielskich, które wielbią Boga za Jego 
wielkie dzieła. Podczas Credo stwierdzamy naszą 
wiarę w to, że Bóg stworzył świat duchów nie-
bieskich. W  każdej prefacji mszalnej Kościół 
przypomina, że aniołowie wpatrzeni w  chwałę 
Boga uwielbiają Jego Majestat, oddają Mu hołd 
i wysławiają z radością: Święty, Święty, Święty… 
Związek aniołów ze sprawowaniem liturgii pod-
kreślony został w pierwszej modlitwie euchary-
stycznej, czyli w Kanonie Rzymskim, gdzie za-
warto prośbę do Chrystusa: Niech Twój święty 
anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w Niebie.
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W czasie pogrzebu katolickiego Kościół kie-
ruje do aniołów prośbę, aby wprowadzili duszę 
zmarłego do radości Nieba, przed oblicze Boga 
Najwyższego (Niech aniołowie zawiodą cię do 
Raju… Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
uniesie z ziemi ku wyżynom Nieba…). 

Aniele Boży, stróżu mój...
Bóg korzysta z posługi aniołów, a wielu z nich 
powierza funkcję naszych opiekunów i  obroń-
ców. Aniołowie strzegą nas przed niebezpie-
czeństwami fizycznymi i  duchowymi. Co do 
ciała, strzegą nas od nieszczęść i pomagają nam 
w sprawach doczesnych. Co do duszy – bronią 
nas przed pokusami szatańskimi, podsuwają do-
bre myśli, zachęcają do dobrego, zanoszą nasze 
modlitwy do Boga i  wspomagają w  godzinie 
śmierci.
Nie tylko każdy wierny, ale także instytucje – 
Kościół, rodzina, naród, zakony, państwa – mają 
swoich Aniołów Stróżów. Aniołem Stróżem Ko-
ścioła jest główny bohater niniejszego opracowa-
nia – św. Michał Archanioł. 
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Modlitwy
do św. Michała Archanioła

Egzorcyzm do św. Michała  
Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
cha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić ra-
czył, pokornie o to prosimy: a Ty, Książę niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą 
Bożą strąć do piekła. 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,
Duchy Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się 
za nami!
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Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu 
prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nas w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię na-
rodów,
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!
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

– Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystuso-
wych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, 
który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obroń-
cą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego 
wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i po-
koju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wiecz-
ności. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Akt oddania się św. Michałowi 
Archaniołowi

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich 
dzielny obrońco Boga Najwyższego 
gorliwy miłośniku Chwały Bożej 
postrachu zbuntowanych aniołów 
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych 
Św. Michale Archaniele 
pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli 
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Tobie ofiaruje się i poświęcam. 

Oddaje Twojej czujnej opiece siebie samego, 
moja rodzinę, moja prace, 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 szcze-
gólną opieka, proszę Cie więc, 
nie opuszczaj mnie przez całe moje życie . 

Wybłagaj mi u Pana, przebaczenie moich licz-
nych i ciężkich grzechów, 
łaskę ukochania całym sercem mojego Boga, dro-
giego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, 
najsłodszej Matki Maryi i wszystkich ludzi, mo-
ich braci, 
umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych 
przez Syna Bożego. 

Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną, do otrzy-
mania korony chwały niebieskiej. 
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy, 
a w sposób szczególny w ostatnim momencie 
mego życia. 
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Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele, 
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań, od-
dal ode mnie w czeluści piekielne 
anioła sprzeniewierzonego i pysznego, którego 
pokonałeś i upokorzyłeś, 
podczas walki na niebie. 

Zaprowadź mnie przed Tron Boga Najwyższego, 
abym głosiła razem z Toba, 
o Święty Michale Archaniele, i ze wszystkimi 
Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie 
Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

Modlitwa poranna 

Święty Michale Archaniele, który w brzasku 
swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie odda-
łeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za 
mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykła-
dem, na początku nowego dnia, otwierając się na 
działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał 
się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. 
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż 
jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Prośba o pokorę 

Święty Michale Archaniele, pogromco szata-
na, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, 
który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. 
Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony 
Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego 
życia: Któż jak Bóg! Amen.

W walce ze złymi duchami 

Święty Michale Archaniele, który podjąłeś 
walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwycię-
żyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do 
Boga za każdym człowiekiem atakowanym przez 
złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archa-
niele, zwyciężać orężem wiary i miłości. Strzeż 
naszych dusz i  pomóż nam pokonywać wszelkie 
ataki szatana – naszego odwiecznego wroga. Po-
magaj nam zjednoczyć się z  Bogiem, który jest 
naszą mocą. Amen.  W imię Boga w Trójcy Je-
dynego, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, 
nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie 
zamieszania do naszej pracy i naszych planów, 
które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. 
Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: 
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oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen. 
Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą 
uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów! 
Święty Michale Archaniele, który wraz z anioła-
mi zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam 
zwyciężyć go na ziemi.

O obronę Kościoła 

Patronie Kościoła powszechnego i szczególny 
opiekunie Stolicy Apostolskiej, święty Michale 
Archaniele, błagam Cię z żywą wiarą i ufnością 
w Twe orędownictwo, racz bronić i strzec świętej 
Oblubienicy Chrystusa. Okaż się wielkim stró-
żem Kościoła w tych czasach, kiedy jest on atako-
wany przez nieprzyjaciół. Otocz przemożną opie-
ką osobę Namiestnika Chrystusowego; w sercach 
wiernych chrześcijan wzbudź cześć dla zastępcy 
Jezusa Chrystusa na ziemi. Niech będą posłusz-
ni Jego głosowi i darzą miłością Ojca wszystkich 
dzieci Bożych. Książę Kościoła i odwieczny stró-
żu ludu Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, 
powołać na usługi gorliwych apostołów i wielko-
dusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, 
aby triumfowała nieprawość. Broń Stolicy Pio-
trowej, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, 
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zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych 
z ośrodkiem jedności katolickiego świata. Amen.

O dobrą śmierć

Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła 
pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił przyjmo-
wanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej prze-
możnej opiece. Broń mojej duszy przed złym du-
chem i wszelkimi jego pokusami. Przyjmij mnie 
w godzinę śmierci do wiekuistej chwały, abym 
wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.
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