Święty Michał Archanioł
Pieśń na wystawienie: Ubi Caritas et Amor -53

Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości
Dziś mamy wielki i błogosławiony dzień, bo, Panie
Jezu, zgromadziłeś nas młodych tutaj kolejny raz.
Klęczymy więc, Panie nasz i Zbawicielu, wpatrując
się w Twoje żywe serce, które pała do każdego
i każdej z nas ogromną miłością.
Panie Jezu, dziś ten cały kościół jest wypełniony
po brzegi twoimi Świętymi i Aniołami. Wśród nich
znajduje się szczególnie ważna osoba, którą jest
Święty Michał Archanioł – pogromca szatana i wszelkich złych duchów.
Święty Michale Archaniele towarzysz nam dzisiaj i pomóż nam przeżyć
ten czas z Tobą. Zostań Święty Michale przyjacielem każdego i każdej z nas,
bo pragniemy należeć do grona Twoich czcicieli i przez słowa: Któż jak Bóg uwielbiać, wysławiać i zwyciężać z mocami ciemności dla Jezusa.
Panie Jezu, prosimy, ześlij swojego Świętego Ducha. Niech On zstąpi na nas
i napełni nasze serca niezachwianą wiarą, która góry przenosi, nadzieją,
która jest szlachetniejsza od drogocennych kamieni oraz miłością, która
ogrzewa i oświeca serca. Panie Jezu, niech Twój Święty Duch zstąpi do nas,
przez serce Twojej i naszej czułej Matki Maryi. Maryjo, daj nam swoje serce,
abyśmy tak jak Ty, umieli w Duchu Świętym uwielbiać Twojego Syna. Przyjdź
Duchu Święty i rozlej w naszych sercach miłość, pokój i radość.
Pieśń: Duchu Święty do nas przyjdź - 46
Imię Michał oznacza „Któż jak Bóg”. W Apokalipsie Św. Jana, Michał jest
ukazany jako pogromca szatana. Jest On szczególnym wojownikiem, który
wygrywa dla Boga we wszelkich walkach ze złem.
Apokalipsa Św. Jana 12, 1-10
„Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: oto wielki smok barwy ognia, mający siedem
głów i dziesięć rogów a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego
zmiata trzecią część gwiazd z nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed
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mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody pasł będzie rózgą
żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu.
A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez
Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I nastąpiła
walka w niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił
do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się w niebie miejsce
dla nich nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się
zwie diabeł i szatan zwodzący całą zamieszkałą ziemię a z nim zostali
strąceni 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.”
Panie Jezu, Święty Michał Archanioł wraz ze swoimi Aniołami wystąpił
przeciwko szatanowi i innym złym duchom. I zwyciężył walcząc dla Boga.
Jezu, prosimy Cię, my również, abyś pomógł nam za wstawiennictwem
Świętego Michała pozbyć się naszych słabości, grzechów, uzależnień,
zniewoleń i wszystkiego tego, co nie jest Tobie miłe. Jezu, w chwili ciszy,
pragniemy Cię za to wszystko przeprosić i tym samym to wszystko Tobie
oddać…
(chwila ciszy)
Maryjo, teraz w tej pieśni pragniemy Cię prosić, abyś
wszystko to, co jest w nas złe, grzeszne wypaliła miłością
Twojego Syna przez zbawczą Jego ofiarę za nas na
drzewie krzyża.
Pieśń: Potężna Niebios Królowo – 39
W tym roku obchodzimy 1518 rocznicę ukazania się
wielkiego Archanioła Świętego Michała na Monte Gargano we Włoszech.
Objawienie to pokazało wszystkim, że wsparcie świętego Michała dla
Kościoła, jak również dla nas nigdy nie ustanie. Kościół szczególnie
potrzebował wsparcia w owym czasie, kiedy to barbarzyńcy napadali na
kraj papiestwa.
Było to w roku 492. Trzoda bogacza z Siponto pasła się
na stokach Góry Gargano. Pewnego dnia zauważył on, że jeden
z jego wołów zniknął. Wraz ze swoimi sługami udał się
na poszukiwania i znalazł go na wierzchołku góry klęczącego przy wejściu
do groty, której nikt nigdy przedtem nie odwiedzał. Zdenerwowany,
napinając łuk wystrzelił strzałę w jego stronę, lecz zamiast osiągnąć swój cel,
strzała odwróciła się i pomknęła w kierunku bogacza, raniąc go. Wieść
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o tym cudzie szybko rozniosła się po miasteczku. Skonsultowano się
z miejscowym biskupem, ludzie zaczęli się modlić, a po trzech dniach postu
Anioł ukazał się biskupowi mówiąc: „Jestem Michałem Archaniołem.
Wybrałem to miejsce, żeby było czczone. Będę na zawsze jego obrońcą
i opiekunem."
Panie Jezu, Ty przez Świętego Michała dziś każdego i każdą z nas,
powołujesz do życia dla Ciebie. Święty Archanioł pragnie, abyś w naszych
sercach Ty Jezu był jedynym Królem, Panem i Zbawicielem. On jako
zwycięzca szatana i wszelkiego zła wybrał nasze serca, aby były miłym
mieszkaniem dla Ciebie. On chce być i pragnie zostać ich obrońcą
i najlepszym opiekunem. Panie Jezu, chcemy się otwierać na to działanie
i pozwolić na wszystko, co chcesz z miłości uczynić w naszych sercach. Jezu,
dotykaj nas ogniem swojego miłosierdzia.
Pieśń: O piękność niestworzona - 10
Kilka dni później przybyły w pobliże wrogie oddziały i zagroziły Siponto.
Ludzie zaczęli się modlić do Świętego Michała. I kiedy nadszedł czas bitwy
rozległ się nagle huk pioruna. Góra zatrzęsła się od drgań, jej szczyt pokrył
się czarnymi chmurami, a płomienie ognia pozabijały wrogów. Mieszkańcy
Siponto natychmiast podziękowali swojemu niebiańskiemu obrońcy.
Gdy niektórzy zastanawiali się, czy święte miejsce w grocie powinno być
konsekrowane, Anioł ukazał się biskupowi powtórnie: "Ten, kto zbudował
sanktuarium poświęcił je osobiście – powiedział. Powinniście dostrzec znaki
tego cudownego poświęcenia." I tak kościół na górze Gargano jako jedyny
na świecie nie został konsekrowany przez zwierzchnika Kościoła, ale przez
samego Świętego Michała Archanioła.

Jezu, Ty pokazałeś, że każdy, kogo obrońcą jest Święty Michał Archanioł,
nie ma się czego lękać, ponieważ On walczy i ochrania nasze dusze oraz
ciała, i nic złego nam się stać nie może. Panie Jezu, jak pozwoliłeś, aby
niezwykły Archanioł sam konsekrował Świątynię na górze Gargano, tak
prosimy,
pozwól
nam
dzisiaj
oddać
się
w opiekę Świętemu Michałowi Archaniołowi.
Jezu, klękamy przed Tobą i patrząc na Twoje serce, z całą
naszą świadomością, w tym akcie oddajemy się
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Świętemu Michałowi Archaniołowi, aby należeć do grona jego czcicieli a
przez to uwielbiać Ciebie Panie całym swoim życiem.
(będziemy powtarzać)
Akt oddania się Św. Michałowi Archaniołowi
Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich,
dzielny obrońco Boga najwyższego,
gorliwy miłośniku chwały Bożej,
postrachu zbuntowanych duchów,
umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych.
Święty Michale Archaniele,
pragnąc należeć do grona Twych czcicieli,
Tobie ofiaruję się i poświęcam.
Oddaje 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 pogardzasz uczuciami mojego 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.
Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną
do otrzymania korony chwały niebieskiej.
Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy,
a w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.
Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele,
bądź przy mnie podczas duchowych zmagań,
oddal ode mnie w czeluści piekielne
anioła sprzeniewierzonego i pysznego,
którego pokonałeś i upokorzyłeś
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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.
Pieśń: Bo góry mogą ustąpić - 462
Święty Michale należymy już do grona Twoich czcicieli  Jezu, Twoje
miłosierdzie nie zna granic. Ufamy, że kiedyś my wszyscy będziemy cieszyć się
wieczną chwałą w Niebie. Jezu, wlej w nasze serca odwagę i męstwo,
abyśmy my młodzi mogli pójść i kroczyć pod prąd, wbrew temu, co teraz
proponuje nam świat. Jako dzieci Boga, a czciciele Świętego Michała,
pragniemy stać się świadkami i ewangelizatorami żywego słowa Bożego
nawet wtedy, gdy przyjdą ciężkie przeciwności.
Czytanie z Księgi Daniela 12,1
„W owym czasie wystąpi Michał, wielki Książę, który jest opiekunem dzieci
Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody
powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.”
Pieśń: Święty Michale Archaniele
Panie Jezu, spraw za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, aby
nasze imiona były zapisane w Księdze życia, abyśmy mogli kiedyś razem
z Tobą być w Niebie i cieszyć się tam wieczną radością, wpatrując w Twoje
Święte oblicze.
***
Panie Jezu, spraw za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła,
abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu i postępowali zgodnie z Twoją świętą
wolą, bo tylko żyjąc dla Ciebie, możemy być naprawdę szczęśliwi.
***
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Panie Jezu, spraw za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła,
abyśmy zawsze, całym swoim życiem, Ciebie wielbili, dając
radosne świadectwo o tym, że tylko Ty jesteś naszym
jedynym Panem i Zbawicielem.
***
Panie Jezu, spraw za wstawiennictwem Świętego Michała
Archanioła i naszej najczulszej Matki Maryi, abyśmy byli
sługami miłosiernej miłości dla wszystkich ludzi krocząc za
Jezusem po wodzie.

Chwila ciszy
Panie Jezu, ileż łask dziś od ciebie otrzymaliśmy. Za To wszystko pragniemy Ci
teraz podziękować:
Święty Michale Archaniele
Wodzu niebieskich Zastępów,
zwycięzco piekielnego smoka,
otrzymałeś od Boga siłę i moc.
Za Twoim wstawiennictwem dziękujemy Bogu,
za wszelkie łaski, które od Niego otrzymaliśmy.
Dziękujemy za troskliwość Ojcowską Boga,
Miłosierdzie Jego Umiłowanego Syna,
i delikatność Ducha Uświęciciela.
Dziękujemy, uwielbiając naszego Pana
przez Twoje dłonie, Święty Archaniele,
za wszelkie dobro, którego nam udzielił.
Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca,
niewzruszoną wierność w wypełnianiu woli Bożej,
siłę w cierpieniu i potrzebie.
Pozwól nam ostać się przed Bogiem
na Sądzie ostatecznym
i nieustannie Go uwielbiać na ziemi i w niebie
razem z Tobą i innymi Aniołami i Świętymi.
Amen.
Pieśń: Jesteś Królem - 103
6

Miłosierny Panie, Matko Najświętsza, Święty Michale
Archaniele, nasi patronowie, aniołowie i święci – dziękujemy
wam za to cudowne spotkanie. Dziękujemy, że tutaj mogliśmy
być i razem trwać na modlitwie.
Jezu, prosimy teraz, abyś nam błogosławił, a Twoje
błogosławieństwo niech odciśnie się w naszych sercach,
naznacz nas Jezu swoim znakiem miłości i chwały, abyś już
zawsze był w nas na pierwszym miejscu. Jezu, błogosław nas,
abyśmy na zawsze stali się sługami Twojego miłosierdzia…
Pieśń: Bóg nasz Pan jest Dobry cały czas - 227
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