
MSZA  

O ŚWIĘTYM MICHALE ARCHANIELE 
 
ANTYFONA NA WEJŚCIE 
 

Wychwalajmy Pana duchów niebieskich, * potężnych i wzniosłych *  

i głośmy Jego wielkość; * poprzez świętego Michała Archanioła broni 

On nas *  i podtrzymuje na drodze zbawienia. (O. W. Alleluja). 

 
KOLEKTA 
 

Boże, który dajesz nam Twoich aniołów dla naszego zbawie-

nia, † pokornie Cię błagamy, spraw, by nas bronił święty Mi-

chał Archanioł przed podstępami szatana, * byśmy przy końcu 

naszego ziemskiego życia zostali przyjęci do Królestwa Świa-

tła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † 

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg 

przez wszystkie wieki wieków.  
 
MODLITWA NAD DARAMI 
 

Przyjmij o Panie dary, które Ci składamy, † święty Michał  

Archanioł niech je przedstawi Tobie, * aby się stały dla nas źró-

dłem miłosierdzia i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ                                                         Ps 138 (137), 1 
 

Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca, * będę śpiewał Ci wobec 

aniołów. (O. W. Alleluja). 

 
MODLITWA PO KOMUNII 
 

Miłosierny Ojcze, uczestniczyliśmy w Ofierze Eucharystycznej 

wspominając zasługi świętego Michała Archanioła, † Prosimy Cię 

za jego wstawiennictwem, * byśmy mogli się cieszyć zbawienny-

mi skutkami tego Sakramentu. Przez Chrystusa Pana naszego. 
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UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
 
Kapłan zwrócony do ludu, rozkładając ręce mówi:   
 

Pan z wami.  
 

Lud odpowiada:  
 

I z duchem Twoim.  
 

Kapłan lub diakon:  
 

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.  
 

Kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawiał błogosławieństwo, a wszyscy odpowiada-

ją: Amen. Następuje formuła odesłania wiernych.  
 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * w którego oblicze 

wpatrują się Aniołowie. W. Amen.  

 

Niech Pan Bóg pośle przed wami swoich Aniołów, * aby was 

strzegli na wszystkich drogach życia. W. Amen.  

 

Niech Bóg doprowadzi was do niebieskiej ojczyzny, * abyście 

ze wszystkimi chórami Aniołów mogli Go wysławiać przez 

wieki. W. Amen. 

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,   

i Duch Święty. W. Amen. 
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CZYTANIA MSZALNE 
MSZA O ŚW. MICHALE ARCHANIELE 

 

PIERWSZE CZYTANIE        Dn 7, 9-10. 13-14 
Zastępy aniołów służą Bogu 
 

Czytanie z Księgi proroka Daniela. 

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. 

Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej 

wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący 

ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Ty-

siąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało 

przed Nim.  

Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach, 

a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podcho-

dzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzo-

no Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 

panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie 

zagładzie.  

Oto Słowo Boże. 
 

PSALM RESPONSORYJNY          

 Ps 138(137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c) 
 

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. 
 

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, * 

Bo usłyszałeś słowa ust moich; 

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, * 

Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. 
 

Refren. 
 

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność, * 

Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę. 

 



4 

 

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, * 

Pomnożyłeś moc mojej duszy. 
 

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. 
 

Wszyscy Królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, * 

Gdy usłyszą słowa ust Twoich, 

 I będą opiewać drogi Pana: * 

„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”. 
 

Refren. 
 
 

DRUGIE CZYTANIE                  Ap 12, 7-12a 
Michał i jego aniołowie walczą z szatanem 
 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. 

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli wal-

czyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale 

nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.  

I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, które się zwie 

diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony 

na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. 

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało 

Zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Po-

mazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co 

dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym». A oni zwyciężyli 

dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umi-

łowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa 

oraz ich mieszkańcy.  

Oto Słowo Boże. 
 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ                               Por. Ps 103(102), 21 
 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, 

Wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę. 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
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EWANGELIA                        J 1, 47-51 
Ujrzycie aniołów Bożych 
 

 Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus ujrzał jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział  

o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». 

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» 

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, 

gdy byłeś pod drzewem figowym».  

Odpowiedział mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, 

Ty jesteś Królem Izraela».  

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: 

Widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej 

niż to».  

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam 

wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących  

i zstępujących na Syna Człowieczego». 

Oto Słowo Pańskie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

MODLITWA WIERNYCH 
Propozycja pierwsza 

 

Oddając cześć św. Michałowi Archaniołowi, przez którego Bóg 

mówi do ludzi, prowadzi ich bezpieczną drogą i broni od złego du-

cha, błagajmy wspólnie o potrzebne łaski: 

 

1. Módlmy się za Kościół święty; aby prowadzony przez papieża 

Franciszka umacniał się w wierze. 

2. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby nawiedzenie  

Figury św. Michała Archanioła skutkowało wzrostem wiary  

i pobożności anielskiej. 

3. Módlmy się za chorych, cierpiących, przebywających w szpita-

lach i przeżywających samotność, aby św. Michał Archanioł  

dodawał im sił i nadziei w walce ze słabościami. 

4. Módlmy się za uwikłanych w nałogi, walczących z grzechem  

i podstępami szatana, aby cieszyli się wolnością dzieci Bożych.  

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za (wymienić intencje 

mszalne) niech aniołowie Pańscy wprowadzą ich do raju.  

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy idąc wiernie za Jezusem, 

ujrzeli kiedyś otwarte dla nas niebo.  

 

Boże, który przenikasz naszą ziemską rzeczywistość nadprzyrodzo-

nymi mocami, przyjmij te modlitwy i przez niebiańskich  

posłańców zsyłaj wszystkim, za których się modlimy, dobre  

natchnienia; zachowuj ich w zdrowiu i pozwalaj odnosić zwycię-

stwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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MODLITWA WIERNYCH 
Propozycja druga 

 

Oddając cześć św. Michałowi Archaniołowi, przez którego Bóg 

mówi do ludzi, prowadzi ich bezpieczną drogą i broni od złego 

ducha, błagajmy wspólnie o potrzebne łaski: 

 

1. Módlmy się za Kościół święty, aby św. Michał Archanioł śpie-

szył mu z pomocą w każdej potrzebie. 

2. Módlmy się za rodziny, aby wsparte pomocą św. Michała Ar-

chanioła, były wierne Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. 

3. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby św. Michał Archanioł bro-

nił ich od zła, zgorszenia i zepsucia. 

4. Módlmy się za ludzi zniewolonych przez złego ducha, trwają-

cych w grzechach ciężkich i nałogach, aby dzięki pomocy  

św. Michała Archanioła, cieszyli się wolnością dzieci Bożych. 

5. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za (wymienić intencje 

mszalne), aby cieszyli się chwałą oglądania Boga razem z anio-

łami i świętymi. 

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wsparci wstawiennictwem  

św. Michała Archanioła, budowali Królestwo Boże w codzien-

nym życiu. 

 

Boże, który przenikasz naszą ziemską rzeczywistość nadprzyrodzo-

nymi mocami, przyjmij te modlitwy i przez niebiańskich  

posłańców zsyłaj wszystkim, za których się modlimy, dobre  

natchnienia; zachowuj ich w zdrowiu i pozwalaj odnosić zwycię-

stwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


