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29 września  
święto św. Michała Archanioła 

- patrona radiologów i aptekarzy oraz konających 

 
Imię Św. Michała Archanioła oznacza „któż jak Bóg”. Kiedy Lucyfer 
zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, 
archanioł Michał wystąpił i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedział 
wojnę szatanom. Św. Michał Archanioł jest księciem aniołów, który ma 
klucze do nieba. Jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego 
miłosierdzia. 
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła: męskie i żeńskie, założone przez bł. ks. Bronisława 
Markiewicza. Są to michaelici i michaelitki. 
W ikonografii św. Michał Archanioł jest przedstawiany w tunice i 
paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała 
są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. 
Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, 
szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut 
Deus - "Któż jak Bóg", waga. 
 
Modlitwy: 
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. 
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Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś 
Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za 
mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku 
nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili 
dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z 
Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
 
Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi 
zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. 
Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego 
w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen. 
 
W imię Boga w Trójcy Jedynego, 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: 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 Aniołami zwyciężyłeś szatana w 
niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. 

 
POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI 

 
O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty 
Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, 
jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich 
modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w 
towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów 
Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. 
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. 
Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. 
Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga 
myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom 
szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w 
godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. 
Amen. 


