
1 Str.   KRÓLOWA ANIOŁÓW I ŚWIĘCI ANIOŁOWIE BOGA 

       WSZECHMOGĄCEGO - RATUNKIEM DLA ŚWIATA 

                                I KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO 

    MATKA BOŻA KRÓLOWA ANIOŁÓW I JEJ ANIELSKIE ZASTĘPY  

Drodzy bracia i siostry Aniołowie Boży nie mogą działać bez swojej Królowej , a więc 

wzywajmy Zastępy Aniołów przez Niepokalane Serce Tej która prowadziła wojska  

Anielskie do zwycięstwa nad złem we wszystkich epokach dziejów. 
 
 

Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego : 

 

  

   
  

fot. siostra  

Zofia Grochowska 

orędzie dn. 29.09.2005r.   Siostra Zofia modli się : 

 Święty Michale Archaniele wspomagaj mnie w tym pisaniu, aby Twoje słowa były 

nam pomocą. Któż jak Bóg.  

… i otrzymuje odpowiedź:  „ Zofio otwórz swe serce na łaski Boga, módl się i 

wzywaj zastępy Aniołów do walki ze złem , bo czas walki rozpoczął się, bez nich  

nie dacie rady. Ja Św. Michał Archanioł będę ich posyłał, aby ochraniali was 

ludzi, którzy mają w sercu Boga. Ufajcie, z Bogiem i w Bogu jest wasza siła ”. >>> 

      Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Aniołach i Świętych. Bóg użyje  2 Str.  
Słowa w obronie Swojego ludu aby zło już nie panowało nad stworzeniem Bożym. 

Módlcie się, ufajcie i dziękujcie Bogu. Ja, Św. Gabriel Archanioł jestem wam 

obroną i pomocą.  

Ja Św. Rafał Archanioł idę wam z pomocą aby zwyciężać złe moce, abyście 

doczekali się szczęśliwości w Jezusie Chrystusie. Oczyśćcie wasze serca aby 

należały tylko do Boga, a Bóg w swoim Miłosierdziu okaże wam miłość która 

wyzwoli was z lęku i da wam pokój.  

                                                

Plan Boży i czas w którym żyjemy objawia nam Św. Michał Archanioł: 

Orędzie z dnia 16.06.1994 r.  Któż jak Bóg  (Św. Michał Archanioł).  

      Dziś napiszesz o zwalczaniu zła, by nie zagrażało człowiekowi. W tych 

ostatnich czasach, w których żyjemy, zło atakuje człowieka z ogromną siłą, by go 

zniszczyć i sprowadzić go na drogę wiecznej zguby. Bóg w Swoim Miłosierdziu 

dał Mi władzę nad złem. Ja, św. Michał Archanioł wraz z zastępami Aniołów 

czuwam nad  ludźmi, którzy oddali się Bogu. Jednoczcie się do walki ze złem. 

Nie lękajcie się niczego! Otrzymacie moc niszczenia zła, poprzez ofiarę Mszy 

św., Różaniec i inne modlitwy . Wybrane dzieci, które otrzymują łaskę 

przekazywania nowych modlitw, powinny starać się o zatwierdzenie ich przez 

Kościół. Biskupi z całą odpowiedzialnością przed Bogiem powinni zbadać 

przedstawione modlitwy, rozważyć je i zatwierdzić. Każda modlitwa ma swoje 

przeznaczenie i moc. Ponieważ zbliża się wielkie starcie dobra ze złem, mnie 

Świętemu Michałowi Archaniołowi szczególną opiekę powierzył PAN nad 

Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego. W wielkim Dziele Zbawienia Niebo 

łączy się z wami w akcie spełnienia modlitewnego. Bóg Trójjedyny błogosławi 

was. Nie zapominajcie, że wielu podstępnych jest wśród ludzi. Duch Święty da 

wam światło rozeznania, a potęga Najwyższego umocni was i ukształtuje według 

Jego Świętej Woli.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, waszą siłą jest miłość do Boga i bliźniego. 

Bądźcie czujni! Ja, Święty Michał Archanioł, pozostaję z wami na zawsze. 

Któż jak Bóg!  

 
- Słowa z książki Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia" - 

orędzia Pana Jezusa 1988r. - 2008 r. Tom I i II  - książki można 

zamówić  pod. nr.tel. (018) 441-54-24 .     
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<<<  Jak działa Bóg przez swoich Aniołów jest 

uwidocznione również w parafiach i herbach miast , 

np. mieszkańcy miasta Bruksela w Belgii obrali sobie 

za patrona Św. Michała Archanioła. 

            Piękny ten herb ukazuje Św. Michała 

Archanioła trzymającego Krzyż w ręku którym 

zwycięża szatana                                            

          

           

            Herb Brukseli                                                           

__________________________________________________________             
*) Pewna pobożna osoba, którą Najświętsza Maryja Panna darzyła swymi 
łaskami miała w roku 1853 widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po 
całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenia. 
Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najświętszej Maryi Panny i 
usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by 
posłała na ziemię Zastępy Niebieskie. "Matko Moja - zawołała owa 
osoba - Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś nie mogła uczynić tego bez 
naszej prośby? Nie - odrzekła Najświętsza Panna - bowiem warunkiem 
postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. 
Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić? - zawołała owa 
pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej jakoby Najświętsza Panna 
nauczyła ją modlitwy "Potężna Niebios Królowo". Ta modlitwa 
rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i 
arcybiskupów a Ojciec Św. Pius X reskryptem z 8. 07. 1908 r. nadał 300  

                                     dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie odmówią.  

**) Wizja Leona XIII. 13 października 1884 r. Papież Leon XIII 
doświadczył szczególnego przeżycia mistycznego.  
W czasie dziękczynienia po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w 
czasie której usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog 
szatana z Chrystusem. Gardłowym głosem, pełnym złości szatan 
krzyczał: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodnym głosem Pan Jezus 
odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj,  szatan: Ale do tego potrzeba mi 
więcej czasu i władzy! Pan Jezus: Ile czasu i władzy potrzebujesz?,  
szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę nad tymi, którzy mi służą.  
 Pan Jezus: Będziesz miał ten czas i władzę. Które stulecie wybierasz?, 
szatan: To nadchodzące [XX w.]. Pan Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz. 
 Po tym przeżyciu Leon XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył 

tę modlitwę, którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej. Sam wielokrotnie 
odmawiał ją w ciągu dnia. O tej powinności przypomniał papież Jan Paweł II 24 maja 1987 r, gdy 
przybył jako  pielgrzym do słynnego sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano. 
Odmawiajmy zatem także osobiście tę modlitwę, by przyczynić się   do odparcia ataków szatana i 
zwycięstwa Kościoła  nad jego  wrogami, modlitwa ta posiada moc egzorcyzmu. 
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Królowej , a więc wzywajmy Tą która prowadziła wojska Anielskie do zwycięstwa nad 

złem, m inn. W bitwie pod Grunwaldem gdzie wraz ze Św. Michałem Archaniołem i 

Zastępami Aniołów poprowadziła wojska Polskie do zwycięstwa nad Krzyżakami. Przed 

bitwą żołnierze Polscy wraz ze swym Królem Władysławem Jagiełłą pobożnie wysłuchali 

Mszę Św. i przyjęli na kolanach błogosławieństwo , a potem wzywali Bogarodzicę , po 

takiej zaprawie szybko rozprawili się z wrogiem, i my Polacy Królewski Szczep Piastowy 

- Rycerze przy boku Swojej Królowej czyńmy podobnie. A zwycięstwo będzie nasze.  

Niech potężnym umocnieniem Królestwa Bożego na ziemi będzie ta koronka. W tej 

koronce znajdują się modlitwy dwóch walczących z szatanem Papieży Świętej Tradycji: 

Św. Piusa X i Leona XIII, którzy nałożyli na te modlitwy odpusty. 

W tej koronce wzywamy naszą Niebieską Królową i Tego który jest zawsze u jej boku - 

Hetmana Niebieskiego Św. Michała Archanioła. 

         Koronka do Królowej Aniołów i Św. Michała Archanioła.           
                                                                      
Na początku: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga… 

Na dużych paciorkach : * „ Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która 

otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana prosimy Cię 

pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, 

a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła. 

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.” 1x 

( Z ustanowienia Papieża Piusa X, za każdorazowe odmówienie tej modlitwy odpust cząstkowy, 

gdy odmawiamy przez cały miesiąc tą modlitwę otrzymujemy odpust zupełny). 

Na małych paciorkach :  ** „ Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go 

Bóg pogromić raczy 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.” 10x 

(Z ustanowienia Papieża Leona XIII za każdorazowe odmówienie tej modlitwy odpust 

cząstkowy, gdy odmawiamy przez cały miesiąc tą modlitwę otrzymujemy odpust zupełny). 

Na zakończenie:  

Dzięki Ci Trójco Przenajświętsza za Królową Aniołów: „ Chwała Ojcu”... 

Dzięki Ci Trójco Przenajświętsza za Św. Michała Archanioła: „Chwała Ojcu”...  

Dzięki Ci Trójco Przenajświętsza za Aniołów Bożych: „Chwała Ojcu”...  

Koronka ta jest bardzo prosta i łatwa do zapamiętania, dzięki temu można ją 

odmawiać w różnych sytuacjach z pamięci. 

Ps. Do tej koronki i do wszystkich naszych modlitw wzywajmy Wszystkich 

Świętych, Błogosławionych, Aniołów Bożych i Dusze w Czyśćcu cierpiące, wtedy 

Niebo połączy się z ziemią i będziemy mieli wsparcie całego Wojska Niebieskiego. 
 
                                                                                Wydruk: prorocykatolik.pl 

Papież  

Św. Pius X  

Papież 
Leon XIII 


