
                                 ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ I WSZYSCY ŚWIĘCI ANIOŁOWIE
                                BOGA   WSZECHMOGĄCEGO – RATUNKIEM KOŚCIOŁA ŚW. 
*Matka Boża do Jamesa Duffy: (...) nieprzyjaciel chce was zniszczyć. Ja pragnę was umieścić pod Moim Płaszczem i bronić 
was przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które będą wokół was... Módlcie się do waszych Aniołów... i waszego Anioła Stróża 
by was bronił przez Moje Niepokalane Serce... noście Sakramentalia, utrzymujcie się w stanie łaski... Rozpocznijcie specjalną 

Nowennę obronną w intencji uzyskania ochrony dla siebie... Nie dopuszczajcie żadnego 
niepotrzebnego   zła  w  wasze  plany  obronne.  Odnosi  się  to  do  ataków  duchowych, 
fizycznych i umysłowych. Ta Nowenna ma się składać z modlitw: l Salve Regina, 7 Modlitw 
do Św. Michała, 9 Chwała Ojcu, 3x Panie, zmiłuj się nad nami.
         NOWENNA OBRONNA  w  celu  uzyskania ochrony przed duchowymi ,    
                      umysłowymi  i  fizycznymi  atakami  zła.                                            
                                                      Salve Regina (1raz)  

Witaj Królowo, Matko Litości, Nadziejo nasza życia słodkości. Witaj Maryjo, Matko jedyna, 
Matko nas ludzi -  Salve Regina! Nędzne my dzieci  Ewy wołamy -  do Ciebie Matko z  
płaczem wzdychamy.  Niech nas  wspomaga Twoja  przyczyna,  na  tym padole  ,-Salve 
Regina! O Pośredniczko, rzuć Swe wejrzenie - łaskawie od nas przyjmij westchnienie. 
Pokaż nam Matko Twojego Syna, w górnej krainie, - Salve Regina.     

                                  Siedem  modlitw do Św. Michała Archanioła
Książę  najchwalebniejszy  niebiańskiego  wojska,  Św.  Michale  Archaniele,  broń  nas  w 
walce  przeciw  książętom  i  władzom,  przeciw  władcom  świata  tych  ciemności  w 
przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz  podobieństwa  swego 

stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża i patrona czci św. Kościół, Tobie Bóg powierzył dusze 
odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. Błagaj Boga Pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby 
już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego, aby rychło  
uprzedziło nas Miłosierdzie Boże, i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest  diabłem  i szatanem  i  związanego  rzucił 
do  przepaści  aby  nie  zwodził  dalej  ludzi. Amen.  
Św. MICHALE ARCHANIELE,  Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc 
przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną 
wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na straszliwym Sądzie Bożym. Amen. 
Św. MICHALE ARCHANIELE,  Chwało Kościoła wojującego , któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się 
Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij  
mnie do wiekuistej chwały w godzinę śmierci, abym wraz  Tobą  wychwalał  Boga  na wieki . Amen. 
Św. MICHALE ARCHANIELE, 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  posłuszeństwie Bogu. Naucz nas kochać i  być  
wiernymi jak Maryja. Amen. 
Św. MICHALE ARCHANIELE,  który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w Niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. 
Amen.                    
Św. 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.     
                                                                      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 Twoją 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 mego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno 
czcić Ciebie zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził Pana 
Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie tym, które atakują wiarę i 
czystość, a w godzinie śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź  do Ojczyzny wiecznej. Amen.    
Na zakończenie:   Na cześć 9-ciu Chórów Anielskich - Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i  
zawsze i na wieki wieków. Amen.(9 razy), i na zmiłowanie Trójcy Przenajświętszej - Panie, zmiłuj się nad nami.(3razy).  Amen.
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    ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ 
  –    POGROMCA SZATANA
          I JEGO LEGIONÓW


