MATCE BOŻEJ „WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH” I KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU WYCHODZI
NA WSPOMOŻENIE ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ ZE SWOIM WOJSKIEM NIEBIESKIM :
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
Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj. Szatan: Ale do
tego potrzeba mi więcej czasu i władzy! Jezus: Ile czasu i
władzy potrzebujesz? Szatan: Od 75 do 100 lat i większą
władzę nad tymi, którzy mi służą. Jezus: Będziesz miał ten czas i
władzę. Które stulecie wybierasz? Szatan: To nadchodzące [XX
w.] Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz. Po tym przeżyciu Leon
XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył tę modlitwę,
śp. papież Leon XIII
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. Oto jej treść:

„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".
ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ –
Odmawiajmy często tę modlitwę, która posiada moc egzorcyzmu, (Za każdorazowe odmówienie
POGROMCA SZATANA I JEGO
tego egzorcyzmu dostępujemy odpustu cząstkowego, a za codzienne odmawianie przez cały
LEGIONÓW
miesiąc dostępujemy odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami). Więc módlmy się często tą
modlitwą, a odpusty ofiarujmy za dusze w Czyśćcu cierpiące, dzięki temu wiele dusz wybawimy Obraz przedstawia wizerunek Św. Michała
z Czyśćca a one na pewno się nam odwdzięczą i staną jako barykady przed naporem złych Archanioła trzymającego w jednej ręce miecz
Pański którym zwalcza On szatanów , a w
duchów.
drugiej ręce trzyma wagę Sprawiedliwości
Uwagi maluczkich : W treści powyższej modlitwy są słowa wspomagaj nas w walce, Bożej na której warzy nasze grzechy i dobre
ukazują one plan Boży że na wspomożenie Kościoła Bóg zsyła na ziemię Św. Michała uczynki. Będzie on trzymał tę wagę na sądzie
Archanioła, aby pomógł zwyciężyć Matce Bożej i nam wszystkim wiernym i strącił Mocą ostatecznym. Anioł ten jest narzędziem w ręku
Bożą do piekła złe duchy które są temu przeciwne. Jest to wielka teologia Boga Boga Najwyższego aby na świecie zapanowało
Prawo Boże i Sprawiedliwość.
Wszechmogącego.
Wszyscy widzimy na co dzień działalność złych duchów, a więc niech nas zachęci to
jeszcze bardziej do odmawiania tej modlitwy. Możemy ją odmawiać 13 razy na cześć Matki Bożej Fatimskiej , wtedy wzmocnimy siłę
uderzenia i przyczynimy się do szybszego Tryumfu Kościoła. W ten sposób oddamy Bogu – naszemu Ojcu Chwałę. Amen. Amen. 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.
*
Kilka lat przed wstąpieniem Papieża Leona XIII na Stolicę Apostolską żyła w San Colombo na terenie Hiszpanii klaryska, siostra Filomena. Ta
zakonnica, która potem zmarła w opinii świętości (1868 r.), w gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić, aby zapewnić Tryumf
Kościoła. Objawił się jej wtedy Św. Michał Archanioł i rzekł trzy razy: „Rozgłaszaj moją wielkość.”
Wszyscy szukają szczęścia, a przecież niewielu je osiąga, gdyż idą przez życie sami, bez doświadczonych przewodników, zadufani we własne siły i w swój
rozum. Dlatego często stają się łupem złych duchów. Św. Michał Archanioł objawiając się świątobliwej siostrze Filomenie, klarysce, powiedział:
„Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który mnie się poświęca – ci bowiem nie zginą”.
PS. Poświęćmy siebie , nasze rodziny i naszą ojczyznę Św. Michałowi Archaniołowi a nie zginiemy .
Św. Michał Archanioł na polecenie Boga , w skutek błagania Mojżesza za ludem wybranym wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej z domu niewoli.
W takiej samej sytuacji jest teraz Polska i wszystkie narody zniewolone pogaństwem i ateizmem. A więc nie pozostaje nam nic innego jak wzywać tego
Bożego Anioła aby nas wyzwolił. On z Mocą Bożą pomoże nam wyjść z trudnej sytuacji w kościele.

