
 

1. Prologus: Milia milium 
 
Ap 5, 11 
I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu (…), a liczba ich 
była miriady miriad i tysiące tysięcy. 

1. Prologus: Milia milium 
 
Ap 5, 11 
I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu (…), a liczba ich 
była miriady miriad i tysiące tysięcy. 

 
2. Sancte Raphael 

 
Tb 12, 15-20 
„Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu  
i wchodzą przed majestat Pański.” (…) „Nie bójcie się! Pokój wam! 
Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki! To, że byłem z wami, nie było moją 
zasługą, lecz było z woli Bożej.” (…) „A oto ja wstępuję do Tego, który mnie 
posłał.” (…) I odszedł.  
 
O niebiański medyku i najwierniejszy towarzyszu Święty Rafale (…) bądź 
lekarzem mego ciała i duszy, rozprosz ciemność mojej niewiedzy i zawsze 
pomagaj mi w niebezpieczeństwach podróży tego życia, aż doprowadzisz 
mnie do Niebieskiej Ojczyzny. Amen. 
 

 
2. Sancte Raphael 
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zasługą, lecz było z woli Bożej.” (…) „A oto ja wstępuję do Tego, który mnie 
posłał.” (…) I odszedł.  
 
O niebiański medyku i najwierniejszy towarzyszu Święty Rafale (…) bądź 
lekarzem mego ciała i duszy, rozprosz ciemność mojej niewiedzy i zawsze 
pomagaj mi w niebezpieczeństwach podróży tego życia, aż doprowadzisz 
mnie do Niebieskiej Ojczyzny. Amen. 
 

3. Sancte Gabriel 
 
Łk 1, 26-38 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. (…) „Bądź pozdrowiona, pełna 
łaski, Pan z Tobą.” (…) „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i 
będzie nazwany Synem Najwyższego (…) a Jego panowaniu nie będzie 
końca.” (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 
 
O Siło Boża, Święty Gabielu, który zwiastowałeś Dziewicy Maryi narodziny 
Syna Bożego, wychwalam Cię i czczę, o duchu wybrany spośród innych (…) 
Modlę się do Ciebie, abyś mnie pocieszał i umacniał we wszystkich moich 
trudnościach, abym w żadnym momencie nie poddał się pokusie i nie 
obrażał Boga moimi grzechami. Amen. 
 
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 
 
 

3. Sancte Gabriel 
 
Łk 1, 26-38 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
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O Siło Boża, Święty Gabielu, który zwiastowałeś Dziewicy Maryi narodziny 
Syna Bożego, wychwalam Cię i czczę, o duchu wybrany spośród innych (…) 
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4. Sancte Michael 
 

Ap 12, 7-8 
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze 
Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie ale nie przemógł,  
i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.  
 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw 
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, 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. 
 

5. Vox Dei: Ecce ego 
 
Wj 23, 20-21 
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi 
i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.  
Szanuj go i słuchaj jego głosu. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie 
przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. 
 

6. Epilogus: Sanctus 
 
Iz 6, 3 
 Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 
chwały. Hosanna na wysokości! 
 
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Trony i Panowaniami, (…) hymn ku 
chwale Twojej śpiewamy, bez końca wołając: 
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 
chwały. Hosanna na wysokości 
 
Amen. 
 

 

 


