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Nabożeństwo wrześniowe– ku czci św. Michała Archanioła 
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej na Równej Górce 

 

            
   W tak zwanej „starej liturgii”, przed Soborem Watykańskim II, kapłan sprawujący 

Eucharystię wraz z wiernymi, po zakończeniu celebracji odmawiał modlitwę do Matki Bożej i 
św. Michała Archanioła.  
 
Za pontyfikatu papieża Leona XIII (1878-1903) masoneria nasiliła swoją działalność i mocno 
przystąpiła do ataku na Kościół katolicki. Dlatego Leon XIII wydał encyklikę Humanum genus, 
20 kwietnia 1884 r., w której ukazał główne założenia masonerii, jej strukturę, metody 
działania, zagrożenia, jakie stwarza, i sposoby jej przeciwdziałania. 
 

Dwa lata później Papież Leon XIII napisał specjalną modlitwę (inwokację) do św. Michała 
Archanioła pod wpływem przerażającego widzenia demonów, które gromadziły się nad 
Wiecznym Miastem, aby je osaczyć. Nie znamy jednak dokładnie szczegółów tego widzenia. 
Jest pewne, że Papież napisał tę modlitwę, i 29 lipca 1886 r., polecił Sekretarzowi Kongregacji 
Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z 
wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy św. cichej, tzn. nieśpiewanej. Inwokację do św. Michała 
Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej (por. Decreta Liturgica, 1886, f. 44A, Archiwum 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ex Archiwum Kongregacji Obrzędów). 

 
Modlitwa egzorcyzm Leona XIII 
 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. 
 

 

Litania do św. Michała Archanioła 

 
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
 

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami! 
Święty Michale Archaniele, módl się za nami! 
Święty Michale Książę przesławny, módl się za nami! 
Święty Michale dzielny w walce, módl się za nami! 
Święty Michale pogromco szatana, módl się za nami! 
Święty Michale postrachu złych duchów, módl się za nami! 
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego, módl się za nami! 
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami! 
Święty Michale radości Aniołów, módl się za nami! 
Święty Michale zaszczycie nieba, módl się za nami! 
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami! 
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami! 
Święty Michale posłanniku Boga, módl się za nami! 
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami! 
Święty Michale nasza tarczo w pokusach, módl się za nami! 
Święty Michale warownio ludu Bożego, módl się za nami! 
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami! 
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami! 
Święty Michale chorąży zbawienia, módl się za nami! 
Święty Michale aniele pokoju, módl się za nami! 
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości, módl się za nami! 
Święty Michale zwierzchniku w niebie, módl się za nami! 
 

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. 
 

Akt poświęcenia się Michałowi Archaniołowi 
O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, 
jednak ufając Twojej dobroci, 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. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw 
wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie 
do ojczyzny wiecznej. Amen 
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Modlitwy do Św. Michała Archanioła w różnych intencjach  
Modlitwa o Uzdrowienie i Uwolnienie z nałogów za Wstawiennictwem Św. Michała Archanioła z Modlitwą Wstawienniczą przed Najświętszym 
Sakramentem 
 

O poranku 
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. 
 

O pokorę 
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 walce ze złymi duchami 
Święty Michale Archaniele, który podjąłeś walkę ze smokiem, ze złym duchem, i zwyciężyłeś! Prosimy Cię, abyś zawsze wstawiał się do Boga za 
każdym człowiekiem atakowanym przez złego ducha. Naucz nas, święty Michale Archaniele, zwyciężać orężem wiary i miłości. Strzeż naszych dusz i 
pomóż nam pokonywać wszelkie ataki szatana – naszego odwiecznego wroga. Pomagaj nam zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszą mocą. 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 niewidzia lnymi dla naszych 
wrogów! Święty Michale Archaniele, który wraz z aniołami 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 stróżem Kościoła w tych czasach, kiedy jest on atakowany przez 
nieprzyjaciół. Otocz przemożną opieką osobę Namiestnika Chrystusowego; w sercach wiernych chrześcijan wzbudź cześć dla zastępcy Jezusa 
Chrystusa na ziemi. Niech będą posłuszni Jego głosowi i darzą miłością Ojca wszystkich dzieci Bożych. Książę Kościoła i odwieczny stróżu ludu 
Bożego, racz powiększyć liczbę wiernych, powołać na usługi gorliwych apostołów i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej. Nie pozwól, aby 
triumfowała nieprawość. Broń Stolicy Piotrowej, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie, zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych z ośrodkiem 
jedności katolickiego świata. Amen. 
  

O dobrą śmierć 
Święty Michale Archaniele, chwało Kościoła pielgrzymującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej 
opiece. Broń mojej duszy przed złym duchem i wszelkimi jego pokusami. Przyjmij mnie w godzinę śmierci do wiekuistej chwały, a bym wraz z Tobą 
wychwalał Boga na wieki. Amen. 
 

Koronka uwielbienia Boga ze Świętym Michałem i chórami Aniołów 
 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
   Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu 
   Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 
 

Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna 
Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

2. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna 
Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

3. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna 
Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

4. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami do Syna 
Bożego.. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

5. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za 
nami do Syna Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

6. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za 
nami do Syna Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów 
 

7. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za 
nami do Syna Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

8. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za 
nami do Syna Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

9. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów 
Uwielbiamy Cię, Boże! x3 
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały, módl się za 
nami do Syna Bożego. 
Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. 
 

 
Ze Świętym Michałem Archaniołem 
   Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata. 
 
Ze Świętym Gabrielem Archaniołem 
   Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia. 
 
Ze Świętym Rafałem Archaniołem 
   Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. 
 
Ze swoim Aniołem Stróżem 
   Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy. 
 
Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini 
   Błogosławcie Pana na wieki. Amen. 
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