POWITANIA I POŻEGNANIA
FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z GARGANO
POWITANIE – RYCERKA GÓRNA
Bądź pozdrowiony dostojny Święty Michale Archaniele. Witaj w progach naszego
kościoła, oczyszczonego przez skruchę. Witaj. Spocznij wśród świec i kwiatów i ciszy
słuchającej. Spójrz, czego nam brak, co straciliśmy. Szepnij, jak zło naprawić. Broń i ochraniaj
nasze domy, zagony sąsiadów i wszystkie rodziny.
Tyś dla nas drogą, prawdą i bytem. Tyś dla nas skarbem i słońcem w zenicie, gdy w
dniach szarości przebiegamy przez życie. Kto nie zna celu, ten próżno się błąka, nas niechaj
nigdy nie dzieli rozłąka.
Niech naszym celem będziesz Ty, Archaniele. Bądź nam na zawsze światłem
przewodnim, ześlij nam, miłość, boś sam jest miłością. Ratuj lud, gdy po rozdrożach ginie w
szatańskich ciemnościach skłębiony. Módl się za nami. Naucz nas swojej obecności
nieuchwytnej a bliskiej, gdzie echo traci oddech i kona szczęśliwie. Naucz nieobecności i
przenieś na drugą stronę bezpiecznie.
POWITANIE PROBOSZCZA - PEWEL MAŁA
Święty Michale Archaniele! Jesteś już pośród nas. Oczekiwaliśmy i
przygotowywaliśmy się na ten moment od dawna, poprzez comiesięczne katechezy,
pielgrzymki, modlitwę, a w ostatnich dniach przez nowennę przed Najświętszym
Sakramentem. Teraz możemy popatrzeć na Ciebie, na Twoje piękne oblicze i cieszyć się
Twoją obecnością przez te trzy kolejne, święte dla nas dni.
Wędrujesz po Polsce, wsłuchujesz się w to, co ludzie mają Ci do powiedzenia. Nie są
Ci obce żadne ludzkie sprawy: radości i nadzieje, obawy i smutki, ale też nieszczęścia i
tragedie.
Tak, jak zapewne wszędzie, podobnie jest i u nas. Mamy za co Bogu dziękować, mamy
czym się cieszyć, mamy za co wielbić naszego Boga i Stwórcę. Będziemy Ci o tym mówić w
czasie spotkań modlitewnych. Nam też nie brakuje nam różnych kłopotów, problemów i
zmartwień.
Przychodzisz do nas pełen mocy i łaski. Wskazujesz na Boga jako źródło wszelkiego
dobra, miłości, prawdy i piękna. Wiemy, że jeśli tylko nie zabraknie nam wiary możesz nam
pomóc.
Z nadzieją więc oczekują chorzy i starsi na spotkanie z Tobą, żeby Cię prosić o
uzdrowienie i umocnienie w chorobie. Czekają mieszkańcy Dworzysk, byś uświęcił swoją
obecnością świątynię, którą budujemy. Czeka młodzież i czekają dzieci, by podbiec pod
Twoje skrzydła i otrzymać Twoje błogosławieństwo. Czekamy na uzdrowienie i uwolnienie
nas od naszych słabości, zniewoleń, nałogów, depresji i zmartwień.
Wiele osób pragnie przyjąć Twój szkaplerz jako ochronę przed pokusami i działaniem
złego ducha.
Chcemy wraz z Tobą, Święty Michale Archaniele podejść na mogiły naszych zmarłych i
tam prosić, byś ich wprowadził do nieba, a nas pocieszył w tęsknocie za nimi.
Jak widzisz, nasze oczekiwania są duże, ale Twoja moc jest o wiele większa. Cieszymy
się że jesteś. Witamy Cię, Święty Michale Archaniele w Parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Pewli Małej.
Michael! Któż jak Bóg!

POWITANIE DZIECI – PEWEL ŚLEMIEŃSKA
Święty Michale Archaniele!
Wspaniały dzieci, dorosłych Patronie!
Gościmy Cię dzisiaj w naszym kościele,
Składając przed Tobą swe małe dłonie.
Przybywasz z mocą do naszej parafii
I z tego się cieszą wszystkie dzieci,
Wszak Tyś jest dla nas najlepszym obrońcą,
Niechaj więc chwała i cześć Twa świeci.
Któż jak Bóg! - Imię Twoje,
O tym każde dziecko wie.
Pomagasz znosić trudy i znoje,
Opieką swoją otocz mnie.
Upraszaj łaski wszystkim dzieciom,
Światłem Chrystusa znacz każdą z dróg.
Niech w sercach naszych brzmią zawsze słowa:
Bóg ponad wszystko! Któż jak Bóg!

POWITANIE – TARNOBRZEG
Najwspanialszy z Aniołów, Michale Archaniele,
Jak dobrze, że jesteś dziś w naszym kościele,
Jak dobrze Cię zobaczyć i Twych skrzydeł białych
Móc dotknąć całkiem z bliska choć jednym palcem małym.
Schyl się nisko nad nami, świętego nadstaw ucha,
Jak najlepszy przyjaciel uważnie nas posłuchaj.
Bo mnóstwo różnych pytań chcemy Ci dziś zadać,
O wielu ważnych sprawach poważnie pogadać.
O smutkach i kłopotach, a także o radości
I o tym, jak się uczyć odwagi, cierpliwości.
Jak żyć, by był z nas dumny nasz tatuś i mamusia
I żeby Pan Bóg w niebie płakać przez nas nie musiał.

POWITANIE MŁODZIEŻY – LUBLIN
Święty Michale Archaniele witamy Cię pośród murów naszej świątyni, cieszymy się że
jesteś razem z nami w postaci cudownej figury! Witam Cię w imieniu młodych,
zamieszkujących w naszej parafii: gimnazjalistów, licealistów, studentów. Ludzi na których w
dzisiejszych czasach czyha tak wiele pokus, młodzieży, którą za wszelką cenę próbuje
przekonać się do życia bez Boga! Bez podstawowych wartości chrześcijańskich! Dziś stajemy
przed Twoim Anielskim obliczem i przeżywamy te święte dni Twojego nawiedzenia!
Święty Michale Archaniele, Ty, który tworzysz generalicję pośród Aniołów, wstawiaj
się za nami! Pomagaj nam w naszym młodym życiu w walce z pokusami, które nas otaczają.
Natchnij nas mądrością Ducha Świętego, abyśmy wśród naszych przyjaciół, pełni mocy i wiary
nie bali się wyznawać Twojego okrzyku: „Któż jak Bóg!”

POWITANIE PARAFIAN – WARSZAWA BEMOWO
Św. Michale Archaniele! Książę Anielskich Zastępów! Z radością witamy Cię na
Bemowie, w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów. Dziękujemy, że przybyłeś do nas z tak
daleka.
Dziś stajemy przed Twym anielskim obliczem. Otocz opieką nasze rodziny, wspieraj
nas w pokonywaniu trudów codziennego życia, osłaniaj chorych i samotnych. Błogosław
dzieciom i chroń je od złego. Pomóż trwać w miłości i jedności.
Wodzu Wojsk Niebieskich! Natchnij nas mądrością Ducha Św. , abyśmy pełni mocy i
wiary z ufnością kroczyli po ścieżkach Pana głosząc jego chwałę. „Bóg ponad wszystko!”
„Któż jak Bóg”.

POWITANIE PARAFIAN – WARSZAWA BEMOWO
Święty Michale Archaniele, Książę Wojsk Niebieskich. Witamy Cię w naszej parafii
Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. Nie mamy Ciebie wprawdzie w herbie dzielnicy,
jak inni, ale dziękujemy że nawiedzasz nasze skromne progi. Pomóż rodzinom naszej parafii
trwać w miłości i jedności. Osłaniaj chorych, starszych i samotnych. Błogosław dzieciom i
broń je od złego. Zachowaj w nas ducha wrażliwości i gościnności. Chroń nas od pożarów,
wypadków i wszelkich nieszczęść. Bądź strażnikiem naszych decyzji, byśmy szukali dobra
wspólnego, kierowali się Dekalogiem i byli wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie w myśl Twego
zawołania „Któż jak Bóg”. Święty Michale Archaniele, Książę Wojsk Niebieskich! Dziś witając
Ciebie chcemy Ci powiedzieć: potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego wstawiennictwa,
Twojej obecności. Znasz nasze rodziny. Oby nigdy w nich nie zabrakło prawdziwej miłości i
zrozumienia. Prowadź nas drogą do Boga!
Święty Michale Archaniele – módl się za nami. Amen.

POŻEGNANIE – GOLESZÓW
Dziecko 1
Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego.
Pan z Tobą. Żegnają się z Twoim świętym wizerunkiem dzieci. Ty jednak pozostajesz z nami.
Zawsze byłeś i będziesz.
Dziecko 2
Kiedy już zmrok zapada, kiedy gaśnie biały dzień i w sercu robi się noc, Ty jesteś zawsze
blisko mnie, aby nie ogarnęła mnie zła moc. A wtedy to jest dzień, radość i słońce wokoło, Ty
ciągle czuwasz, aby nam było wesoło. Byśmy z uśmiechem dobro na świecie czynili i cały czas
zbliżali się do Stwórcy, Jezusa, Maryi.
Dziecko 3
Dziękujemy za wszystko, za chwile spędzone z Tobą, za każdą chwilę pod Twoimi skrzydłami,
za radosny dzień i spokojną noc. Michale Archaniele! Jedności strzeż i prawdy broń w
Chrystusowym Kościele. Weź wierne dzieci pod skrzydła swe, obal zakusy wroga. Niech „Któż
jak Bóg”, to hasło Twe wciąż zbliża nas do Boga. Gdy siła zła natęża się, by zachwiać w
sercach wiarę, niech piecza Twa, prosimy Cię, jest mocna ponad miarę.
Dziecko 4
O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu wojsk niebieskich, pogromco
szatana i duchów nieczystych, potężny obrońco Kościoła świętego, niech będzie Bóg
uwielbiony za to, że Cię obdarzył tak wielką mocą i chwałą, że Twoje imię stało się
największym po imieniu Jezusa i Dziewicy Maryi. Zechciej łaskawie wspierać nas
nadprzyrodzonymi łaskami, którymi Cię Bóg sam obdarzył.
Dziecko 5
Niech będzie Bóg uwielbiony za to, że pozwolił nam spotkać się z Tobą. Że przybyłeś tu do
nas i do naszych rodzin. Święty Michale Archaniele, Ty byłeś, jesteś i będziesz wśród nas.
Niech Twoje imię chroni nas od niebezpieczeństw, pozwala powstać z upadków, pociesza w
utrapieniach, umacnia wśród trudnych doświadczeń i będzie tarczą przeciw piekielnym
nieprzyjaciołom za życia i w godzinę śmierci.
Dziecko 6
O Święty Michale Archaniele. Ty, który jesteś Wodzem wojsk niebiańskich, broń nas przed
nieprzyjaciółmi naszej wiary, Stróżu i Patronie Kościoła świętego. Ty jesteś dzielnym wodzem
wszystkich aniołów stróżów. Bądź zawsze przy mnie ja i mój Anioł Stróż, który jest zawsze
przy mnie i już. Spadł mi z nieba i jest ze mną od mego urodzenia. Dostałam go w prezencie
od mojego Pana, abym nigdy nie była sama. Jest moim skarbem, świetlikiem, Bożym
pomocnikiem. Troszczy się o mnie i chętnie pomaga. Jest przy mnie wszędzie, kiedy śpię i
budzę się z rana. Wie, co robię i myśli dobre posyła, a złe odgania i je ucina. Broni przed
pokusami ten Boży Archanioł z anielskimi skrzydłami. Święty Michale, broń mnie przed
pokusami. Szczególnie wtedy, gdy nadchodzi trwoga, bym się z ufnością zwracała do Boga.

Dziecko 7
Ty jesteś z nieba i do nieba chcesz nas zaprowadzić, Archaniele Michale, Boży Przewodniku.
Ty wiesz, jak przez wszystko można iść do Boga, tak jak pielgrzymi idą do świątyni. Prowadź,
by dzień każdy był jak ich droga, po której pójdę z Tobą do nieba – po ziemi.
Dziecko 8
Święty Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła, módl się za nami i przybądź z pomocą w
potrzebie. Uwolnij nas od smoka piekielnego, spotkamy się w niebie.
Dziecko 9
Niech łaska Twoja zawsze na nas spływa, abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli po
ścieżkach Pana, głosząc Jego chwałę. Bóg ponad wszystko – Któż jak Bóg. Ufamy, że tak się
stanie. Amen.
POŻEGNANIE – GOLESZÓW
Święty Michale Archaniele! Nasi przodkowie prze siedmioma wiekami wybrali Cię za
swojego Patrona. Teraz i my w szczególny sposób w cudownej figurze z Gargano, gościmy Cię
w tej parafii. Wczoraj witaliśmy Ciebie z radością, Boży Archaniele. Dzisiaj przychodzi czas
pożegnania. W ten błogosławiony czas, poprzez Eucharystię, sakrament pokuty i Słowo Boże
zbliżałeś nas do Boga. Uświadomiłeś nam, jak potężnego Orędownika mamy w Twej cudnej
osobie u Boga.
Boży Archaniele! Wyruszasz w dalszą wędrówkę i nadszedł czas rozstania z Twym
świętym wizerunkiem. Lecz jako Patron parafii pozostajesz z nami. Są wśród nas ludzie
chorzy, samotni, smutni i nieszczęśliwi, zniewoleni, dalecy od Boga. Bardzo im Ciebie
potrzeba, a także nam wszystkim w zmaganiach się z trudami życia codziennego. Wspomagaj
nas mocą pochodzącą od Boga.
Prosimy Cię, Boży Ministrze, pomagaj trwać naszym rodzinom w wierze, pokoju,
miłości. Pocieszaj chorych, samotnych i smutnych. Błogosław dzieciom, chroń je od
nieszczęść, a nas prowadź do krainy nieba.
Święty Michale, módl się za nami i wstawiaj za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
POŻEGNANIE DZIECI – TARNOBRZEG
Smutno nam troszeczkę, nasz Święty Michale,
Bo rozstać się z Tobą dziś nie chcemy wcale.
A Ty musisz odejść, no cóż – trudna rada,
Zatrzymać Cię siłą przecież nie wypada.
Do Twych rąk anielskich wszyscy się tulimy,
Nie zapomnij o nas – bardzo Cię prosimy!
Pomagaj codziennie, bądź zawsze bliziutko,
Prowadź nas do nieba ścieżyną prościutką.
Dodawaj odwagi, ucz nas cierpliwości
I czasami podrzuć kropelkę radości.
A gdy zło się zbliży do serca naszego,
Swym mieczem i tarczą ochroń nas od złego.

