
ŚWIĘTY  MICHAŁ  ARCHANIOŁ  I  WSZYSCY  ŚWIĘCI  ANIOŁOWIE  BOGA  WSZECHMOGĄCEGO  - 

RATUNKIEM  KOŚCIOŁA  ŚWIĘTEGO  
Tych siedmiu Archaniołów stoi przed Tronem Boga. Ten przywilej zdobyli sobie głęboką pokorą i wielką wiernością w 
czasie ich próby. Dowodzą wiernymi i Woli Bożej uległymi wojskami niebieskimi, na których czele stoi Św. Michał 

Archanioł. Zwalczają przede wszystkim siedmiu arcydiabłów rozpowszechniających siedem grzechów głównych (pychę, 
chciwość, zazdrość, gniew, nieumiarkowanie, nieczystość, lenistwo). Za każdym z tych siedmiu Archaniołów stoją potężne 
Chóry Aniołów - większe i mniejsze, Ale nawet ci najmniejsi Aniołowie są strasznie groźni dla tych duchów.  
Dlatego należy wzywać codziennie tych potężnych Archaniołów i Aniołów Dnia.   
Modlitwa do siedmiu Archaniołów:  Na początku wezwanie przyczyny Najświętszej Maryi Panny 
          Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico. Królowo Aniołów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym 
wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą Św. Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do 
zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u 

Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Święty Archaniele Michale, przybądź nam z pomocą z Twoimi Świętymi Aniołami. Naucz nas wierzyć w tych 

ciemnościach. Naucz nas walczyć Twoją pokorą. Naucz nas zwyciężać w milczeniu i w posłuszeństwie Bogu. Naucz nas 

kochać i być wiernymi jak Maryja. Amen. Ojcze nasz...Zdrowaś...Chwała Ojcu... 

Św. Archaniele Gabrielu, przybądź z Twoimi Zastępami. Pomóż nam być sługami i służebnicami. Dopomóż nam być czystymi i 
chętnymi do usług. Dopomóż nam stać się miejscem spoczynku Pana Jezusa i Maryi. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
Św. Archaniele Rafale, przybądź z Twoimi pomocnikami. Pomnóż w nas Twoją moc i miłość. Niechaj miłość Boża i Niepokalanej 

dopomaga nam pokonać nienawiść i nieczystość w naszych sercach, rodzinach i na świecie. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała 

Ojcu... 
Św. Archaniele Urielu, otocz nas Twoim wieńcem Ognia. Przybądź nam z pomocą z Twoim Niebieskim Zastępem. Naucz nas 

postępować tak, jak postępował Pan Jezus na ziemi. Amen.  

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...   

Św. Archaniele Jechudielu, Ty potężny Aniele i przeciwniku złych duchów, przybądź nam z pomocą z całym Zastępem Twych 

Aniołów. Wspieraj nas w walce ze strasznymi atakami piekła, które grożą zniszczeniem Kościoła. Zabierz wszelką zazdrość z naszych 

serc i spraw, by Boże rozporządzenia owocowały w nas żywą Chwałą Bożą. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...   

Św. Archaniele Sealtielu, przybywaj nam z pomocą z Twoimi Aniołami. Naucz nas modlić się, jak Pan się modlił i jak nas nauczył 
modlić się. Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu. 

Św. Archaniele Barachielu, razem z Twoimi Aniołami pobudzaj nas do czynu. Dopomóż nam wzrastać w dobrych dziełach oraz w 
miłości do Boga i Maryi. Amen. 

 Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu... 
Św. Lechitielu, Aniele Góry Oliwnej, który umacniałeś Pana Jezusa w jego strasznej trwodze i cierpieniu - pomóż  mi  i  umocnij 

mnie w chwilach trudnych i wszelkim zwątpieniu. Umocnij i ratuj przed rozpaczą i załamaniem zagubione i opuszczone dusze.  

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...  
Św. Orfarze, Aniele nocy i ciemności – przyjdź mi z pomocą i ratuj w ciemnościach duchowych. Ratuj 

 
upadłych 

grzeszników (alkoholików, narkomanów itp.), dusze zagubionych ludzi i zaprowadź  na drogę światłości. Amen.  

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...      
                                                                                          Nauka o Aniołach                                                         
Św. Archanioł Michał „Któż jak Bóg" zwalcza ducha wyniosłości, pychy, grzech pierworodny. Pokorą i dobrowolnym uniżeniem siebie 

zwyciężamy wyniosłość i pychę. Św. Michał jest Wodzem Wojsk Niebieskich, obrońcą Kościoła, patronem umierających i pogromcą Lucyfera i 

wszelkich złych duchów.  Nosi wagę w lewej, a miecz w prawej ręce. 

Św. Archanioł Gabriel, „Moc Boga" - zwalcza ducha Mamona, ducha chciwości i gonitwy za zyskiem. Ten występek zwalczamy hojnością z 

miłości ku Bogu. Jest posłańcem Boga. Jest pomocnikiem kapłanów i osób Bogu poświęconych. 
Św. Archanioł Rafał, „Lekarstwo Boga" - zwalcza ducha nieczystości, rozwiązłości i niemoralności. Jako opiekun Sakramentu Ducha Świętego 
(Bierzmowania) nosi czerwone jak ogień szaty. Jest Aniołem miłości, pocieszenia i uzdrawiania 
Św. Archanioł Uriel, „Ogień Boga", „Światło Boga" - zwalcza ducha gniewu i niecierpliwości. Najgorszego tego ducha pokonujemy łagodnością i 

cierpliwością. Św. Uriel otacza nas swoim ognistym wieńcem miłości, cierpliwości i dobroci.Ten płonący żar ognia Miłości Bożej trzyma w lewej ręce                                                                                                                                                                                                                                                          

Św. Archanioł Jechudiel, „Chwała Boga" - zwalcza ducha zazdrości i nieżyczliwości. Duch zazdrości buntował się przeciw wyróżnieniu Maryi. 

Zazdrości bliźniemu dobra. Przezwyciężyć go można miłością Boga i Jego Przykazań, i miłością bliźniego.                                                                                                                                                                                    

Św. Archanioł Sealtiel, „Modlitwa Boga" - zwalcza ducha nieumiarkowania i pijaństwa. Temu występkowi przeciwstawiamy cnoty umiarkowania i 

wstrzemięźliwości.. Jako ten, który przynosi łaski, w prawej ręce trzyma czarę z kwiatami, czyli znak radości i życia w Bogu. Pan Jezus powiedział 

do Józefy  Menendez: „Radość w Bogu jest kluczem do wszystkich łask ”. 
Św. Archanioł Barachiel, „Błogosławieństwo Boże” - zwalcza ducha lenistwa, obojętności religijnej i oziębłości. Tylko w gorliwym dążeniu do tego, 
co dobre, można tę przywarę okiełznać. Ludzie letni są w oczach Boga gorsi niż dusze zimne. W Apokalipsie Św. Jana czytamy: „Bodajbyś był zimny 
lub gorący, ale żeś letni: ani zimny ani gorący, pocznę cię wypluwać z ust moich”. 

Książę anielski Lechitiel - Anioł Góry Oliwnej - Św. Anioł  Lechitiel nosi szaty kapłańskie - stułę skrzyżowaną a na szacie obraz 
cierpienia  na Górze Oliwnej wraz z Kielichem i Hostią. On  umacniał Pana Jezusa w tym cierpieniu  duchowym , gdy  całe piekło 
nacierało, pokazując Mu  cierpienia i wszystkie potworności  ludzkich grzechów. Jest Aniołem zrozpaczonych,  upadłych na duchu 
i  kuszonych do popełnienia samobójstwa. Anioł ten chce i może pomóc ludziom,  pomaga w każdym zwątpieniu i władny jest 
powstrzymać ich od samobójstwa, jeśli się   Go wezwie choćby kilka razy w roku. Ma On  wielką moc i siłę. 

Książę anielski Orfar  - Św. Anioł Orfar jest Aniołem ciemności i nocy. Jest pomocny ludziom upadłym, narkomanom, alkoholikom, 

nałogowcom. Jest silnym i potężnym Aniołem, który wspiera zgnębionych i potrafi wydostać z niebezpieczeństwa i nałogu, 

przygarnąć i pocieszyć, jeśli się do niego zwróci o pomoc. Ratuje przed rozpaczą i samobójstwem.  

Uwaga: Aniołowie mają wielką moc i czekają na nasze wezwanie. Ale jeszcze większą moc i potęgę mają, gdy Ich pozdrawiamy 

mocą Jezusa Eucharystycznego po przyjęciu Komunii Świętej. Można też ofiarować Komunię Świętą w intencji Anioła Stróża. 



 

 Przytoczone poniżej wstrząsające fragmenty książki „Przyjdź Panie 
Jezu” są zdumiewająco zgodne  z orędziami Matki Bożej z Fatimy, z Akita, z 
La Salette itd. a także nade wszystko z wypowiedziami ostatnich Papieży, a 
szczególnie Jana Pawła II. Autorem książki jest czcigodny włoski mistyk ks. 
Stefano Gobbi - założyciel bardzo cenionego przez Papieża Jana Pawła II, 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego skupiającego w swoich szeregach 
kilkadziesiąt tysięcy kapłanów, w tym wielu kardynałów i biskupów. Matka 
Najświętsza za jego pośrednictwem ostrzega świat i Kościół Św. przed 
masonerią pragnącą poprzez deprawację sumień doprowadzić wszystkich ludzi 
do powszechnego odrzucenia Boga i zbawienia wysłużonego przez Chrystusa, 
aby w ten sposób otworzyć drzwi dla ukazania się osoby Antychrysta.  

Zapowiedziany w tej walce Triumf Niepokalanego Serca Maryi, będzie 

miał charakter duchowy, tak jak zwycięstwo Jej Boskiego Syna na   

                                                                             Golgocie. (Ap. Św. Jana  13,1-2). 

 Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym, które są Owocem życia w łasce Bożej, masoneria przeciwstawia się 

rozsiewając siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. Wierze przeciwstawia pychę; 

nadziei - pożądanie; miłości - chciwość; roztropności - złość; umiarkowaniu - obżarstwo. 

Ktokolwiek stanie się ofiarą siedmiu grzechów głównych, bywa stopniowo prowadzony do odebrania kultu należnego samemu 

tylko Bogu, a skierowania go do fałszywych bóstw, które są uosobieniem tych siedmiu grzechów. Na tym polega największe i 

najbardziej przerażające bluźnierstwo. Właśnie dlatego na każdej głowie bestii jest wypisane imię bluźniercze.  

Każda  loża  masońska  ma  za  zadanie organizować kult  innego bóstwa. 

Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy, które przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do kultu bożka ludzkiego rozumu i 

pychy z techniki i postępu. Pycha jest promowana wszędzie, a szczególnie na plakatach i  produktach  spożywczych, architekturze itp.   

Druga głowa nosi bluźniercze imię pożądania i przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do kultu boga seksu i nieczystości. 

Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości i przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy kult boga pieniądza. 

Czwarta głowa nosi bluźniercze imię „gniew” i przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do kultu boga niezgody i rozdziału. 

Piąta głowa nosi bluźniercze imię „lenistwo”, które przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult boga opinii publicznej i wyzysku. 

Szósta głowa nosi bluźniercze imię „nienawiść”, przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do kultu boga gwałtu i wojny. 

Siódma głowa nosi bluźniercze imię „obżarstwo” i przeciwstawia się cnocie umiarkowania, a prowadzi do kultu wielce 

sławionego bóstwa hedonizmu, materializmu i rozkoszy. 
        
   Rola Aniołów w ostatecznej walce. ( z książki ks. Stefano Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej"). 
 Walka, tocząca się pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem, który ukaże się wkrótce w mocy Antychrysta, to walka ostateczna. Bitwa ta - jak mówi 
Maryja 29 września 1995 - «toczy się przede wszystkim na poziomie duchów» i ponad nami, «rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami 
piekielnymi, pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.» W walce - której szczegóły Matka Boża ujawnia 
w Orędziach - nie jesteśmy osamotnieni. O roli Aniołów i Archaniołów w naszym życiu Maryja wspomina ks. Gobbiemu wielokrotnie. M. in. 29 
września 1995 mówi: «Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono Archaniołowi Gabrielowi, który przyobleka was mocą samego Boga; 
Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany; Archaniołowi Michałowi, który prowadzi wszystkie zastępy 
anielskie do pełnego zwycięstwa nad zastępami piekielnymi». Zapewnia: «Powierzam was potężnej obronie tych Archaniołów i waszych Aniołów 
Stróżów, aby was prowadzili i bronili w walce rozgrywającej się obecnie pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Rajem a piekłem, pomiędzy świętym 
Michałem Archaniołem i Lucyferem, który ukaże się wkrótce sam z całą mocą antychrysta.» (553) W walce tej pomagają nam więc w sposób 
szczególny także aniołowie stróżowie, dlatego Matka Boża zachęca: «W czasach wielkiej próby zapraszam was do umocnienia więzów łączących was z 
Aniołami Stróżami. Mają oni szczególne i ważne zadanie do wypełnienia wobec was - zwłaszcza w ostatnich czasach. Waszym Aniołom Stróżom 
powierzone jest zadanie ochraniania was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc zawsze kroczyć w świetle prawdy, świętości i 
czystości, pokory, ufności i miłości... Aniołowie Stróżowie mają za zadanie walczyć razem z wami w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo. W 
wielkiej próbie, która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się wielka walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym 
Smokiem, pomiędzy siłami dobra i zła, między Chrystusem i Antychrystem» (502).  
   Szczególne zadanie św. Michała: walka z Antychrystem  
Zadanie szczególne zostało powierzone św. Michałowi. Wspomina o tym również Pismo Święte, opisując czas odstępstwa (Dn 12). Maryja wyjaśnia: 
«Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i zła; z 
siłami szatańskimi i masońskimi zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi. 
Święty Michał będzie interweniował szczególnie w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą 
mroczną potęgą Antychrysta. Św. Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać go, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiarowuje waszej 
Niebieskiej Mamie łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamykania bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu» (528).  
 Zadanie św. Rafała: pomagać zranionym, przywracać wzrok wiary  
 «Archaniołowi Rafałowi - mówi Maryja - powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i 
leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci - których oślepił 
grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni - przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy» (528).  
  Zadanie św. Gabriela: ogłaszać powrót Jezusa  
 «Archaniołowi Gabrielowi powierzono wielką misję ogłaszania powrotu Jezusa w chwale dla ustanowienia Jego Królestwa na świecie. Od niego 
przyszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w 
chwale. To drugie przyjście dokona się w mocy i w światłości. Jezus ukaże się na obłokach niebieskich, w blasku Swej Boskości, aby poddać Sobie 
wszystko. I tak Boska moc Mego Syna Jezusa ukaże się całemu stworzonemu wszechświatu. Archaniołowi nazwanemu Bożą Mocą powierzono rolę 
ogłoszenia wszystkim bliskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi» (528).  
Zobacz link: 

www.voxdomini.com.pl/gob_opr/kat5.html 

      Ks. Stefano Gobbi z Janem Pawłem II 


