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 Modlitwa do św. Michała Archanioła 
 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw nie-
godziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  

 W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spo-
śród aniołów. Został obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem oraz 
kluczami do bram nieba. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg”.  
 Stoczył walkę z Lucyferem oraz zbuntowany aniołami, którzy w swej 
pysze stali się szatanami. W apokalipsie ukazany jest jako ten, który pro-
wadzi anielskie zastępy do zwycięskiej walki ze smokiem, czyli szatanem  
i jego sługami. Archanioł Michał jest aniołem sądu i sprawiedliwości oraz 
łaski i zmiłowania. Według Orygenesa jest on odpowiedzialny za zanosze-
nie do Boga ludzkich modlitw. Jego zadaniem na Sądzie Ostatecznym 
  



 będzie ważenie dusz. Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie 
dawny i szczególnie żywy. Sięga on II wieku. W Biblii Archanioł jest uka-
zany jako protektor Ludu Bożego i dlatego Kościół, jako spadkobierca lu-
du Izraela, czci go jako swego opiekuna.  
 Archanioł Michał jest patronem zakonów, mierniczych, radiologów, 
szermierzy, szlifierzy, rytowników, złotników, żołnierzy. Patronuje też do-
brej śmierci. Jego świętem jest 29 września.  
 Imię Archanioła Gabriela posiada rodowód hebrajski i znaczy tyle, 
co „moc Boża” bądź „wojownik Boży”, niekiedy zaś tłumaczone bywa przy 
pomocy obszerniejszego wyrażenia: „Bóg okazał się mocnym”. Teksty bi-
blijne wskazują na fakt, że Archanioł Gabriel spełnia misje o szczególnej 
doniosłości. W Nowym Testamencie jako Boży Posłaniec zwiastuje Maryi 
poczęcie i narodziny Mesjasza (Łk 1, 26-38), wcześniej zaś zjawia się Za-
chariaszowi, zapowiadając przyjście na świat św. Jana Chrzciciela. Na 
kartach Starego Testamentu - w Księdze Daniela - Archanioł Gabriel wy-
stępuje jako pośrednik objawienia oraz interpretator wizji dotyczących wy-
zwolenia i przyszłości Jerozolimy w czasach  mesjańskich (Dn 8,15-26; 
9,20-27). Ze względu na fakt bycia przekazicielem ważnych wiadomości, 
w roku 1951 Archanioł Gabriel został także ogłoszony przez Piusa XII pa-
tronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji .  
 Na posłannictwo Archanioła Rafała wskazuje jego imię pochodzące 
z języka greckiego, które na polski przełożyć można jako „Bóg jest uzdro-

wieniem” czy „Bóg uleczył (zbawił)” bądź też „lekarstwo Boga”. Archanioł 
Rafał jako jedyny spośród archaniołów przedstawia się, że jest jednym  
z siedmiu aniołów stojących przed Majestatem Boga (Tb 12,15). Pojawia 
się w Biblii jako wysłannik Bożej Opatrzności, towarzysząc młodemu To-
biaszowi w niebezpiecznej i dalekiej drodze. Opiekuje się nim, radzi  
i chroni. Podpowiada jak zwalczyć złego ducha nękającego Sarę, córkę 
Raguela (Tb 6,8; 7,2-3) oraz jak uleczyć ojca ze ślepoty (Tb 6,9). Osta-
tecznie doprowadza swego podopiecznego z powrotem do domu. Archa-
nioł Rafał w Piśmie Świętym pojawia się jedynie w Księdze Tobiasza. 
Ukazane w niej posłannictwo Archanioła owocowało na przestrzeni wie-
ków żywą wiarą Kościoła w to, że Archanioł Rafał uzdrawia chorych, chro-
ni podróżnych przed niebezpieczeństwami, wspomaga męczenników za 
wiarę, dodając im w czasie próby niezbędnych sił. Stąd też jest czczony 
jako patron aptekarzy, lekarzy, chorych, podróżujących, emigrantów, wę-
drowców i żeglarzy.  



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630.  

● We wtorek imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian 

Zimoń. Pamiętajmy o Nim w swoich modlitwach. 

● Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”: 

- Siła wierności - O małżonkach, którym rozpadło się małżeństwo, 

a oni pomimo tego, że cały świat mówi im, że mąż czy żona nie 

wrócą i powinni sobie znaleźć kogoś innego, jednak w samotno-

ści czekają. Bo – jak mówią – ślubowali wierność „w dobrej i złej 

doli”. 

Ponadto w "Gościu": 

• o tym, że pijaństwo jest ukrytą formą satanizmu;  

• jak się robi jezioro? Pod Bełchatowem powstaje gigantyczny 

zbiornik, który zmieści pięć razy więcej wody niż Śniardwy i bę-

dzie najgłębszym jeziorem Polski 

● Kolektę w przyszłą niedzielę zbiorą członkowie Rady Duszpa-

sterskiej - przeznaczona jest  na potrzeby naszej parafii.  „Bóg za-

płać” za dzisiejsze ofiary. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 25 września do 1 października 2017 r. 

25 IX 
Poniedziałek 

g. 1800 - Za + Joachima Michałowskiego w 8. rocznicę 
śmierci 

26 IX 
Wtorek 

Wsp. św. św. męcz. 
Kosmy i Damiana 

oraz św. męcz. Waw-
rzyńca z Ruiz i tow. 

g. 700 

g. 1800 
- Za dusze w czyśćcu cierpiące 
- Za + Alojzego Bubała w 21. rocznicę śmierci 

27 IX 
Środa 

Wsp. Św. Wincentego a 
Paulo, prezb. 

g. 700 

g. 800 

 

 

- Za ++ Paulinę i Felicjana Bubała 
Msza Św. szkolna  
- Za + Władysławę Kosiańską od członków Brac-
twa Żywego Różańca 

28 IX 
Czwartek 

Wsp. św. Wacława, 
męcz. 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Helenę Duk w 15. rocznicę śmierci 
 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
- za + Gerdę Wójcik w 1. rocznicę śmierci 

29 IX 
Piątek 

ŚWIĘTO ŚW. ŚW. AR-
CHANIOŁÓW   

MICHAŁA, GABRIELA  
I  RAFAŁA 

g. 1800 - Za + Julię Rejman w 1. rocznicę śmierci 
 
 

30 IX 
Sobota 

Wsp. św. Hieronima, 
prezb. i dra 

g. 1800 - Za ++ dziadków Teresę i Teodora, Paulinę i Ry-
szarda oraz ++ z rodziny 
 

1 X 
NIEDZIELA 
26 ZWYKŁA  

W CIĄGU  
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 
 
g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w dniu urodzin 
- Za + Mariana Frankowicz od szwagierki Marii  
z rodziną 
I Nabożeństwo różańcowe 
- Za + Zenona Owczarek oraz Józefa Żebrowskie-
go 


