Szturm do Anioła Stróża Polski & Archanioła Michała
Znak krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone!
Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.
Na uczczenie Świętego Anioła Stróża Polski i obfite owoce tej modlitwy ofiarowuję wszystko to co cenne w
oczach Bożych od momentu mojego poczęcia aż po dzień dzisiejszy: owoce Mszy świętych, i innych
sakramentów świętych przyjętych do tej pory,każde bicie mego serca, każdy mój oddech, wszystkie bóle
fizyczne, cierpienia i walki duchowe. Posty, nocne czuwania, adoracje, wykonane prace,, wszelkie trudności
życiowe i sukcesy.
Litania do Anioła Stróza Polski
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów , módl się za nami
Święty Michale Archaniele, Wodzu Zastępów Pańskich,
Aniele Stróżu Polski, święty Opiekunie naszej Ojczyzny,
Aniele Stróżu Polski, wypraszający łaskę chrztu św. naszej Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, Wojciecha, Stanisława oraz wszystkich Świętych Polskich Duchowy Przewodniku,
Aniele Stróżu Polski, Piastów i Jagiellonów Orędowniku,
Aniele Stróżu Polski, przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i w dziesiątkach innych sanktuariów cześć Jej
oddający,
Aniele Stróżu Polski, polskie oddziały ku obronie chrześcijaństwa prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, świadku dni chwały i upadku narodu polskiego,
Aniele Stróżu Polski, Patronie ziemi zroszonej krwią męczenników za wolność i wiarę świętą,
Aniele Stróżu Polski, mroki rozbiorowej nocy nadzieją zmartwychwstania rozjaśniający,

Aniele Stróżu Polski, bezbożnych wrogów Polski nad Wisłą zatrzymujący,
Aniele Stróżu Polski, dusze pomordowanych Polaków Bogu Najwyższemu powierzający,
Aniele Stróżu Polski, nad ruiną duchową i materialną naszej Ojczyzny płaczący,
Aniele Stróżu Polski, wielkością naszych grzechów zasmucony,
Aniele Stróżu Polski, ofiarę polskich męczenników i wyznawców na przebłaganie Bożej Sprawiedliwości
składający,
Aniele Stróżu Polski, płomień Miłosierdzia Bożego na ziemi polskiej wzniecający,
Aniele Stróżu Polski, dający natchnienie do milenijnych ślubów wierności Bogu i Maryi,
Aniele Stróżu Polski, polskiego sługę Chrystusa na Piotrową katedrę prowadzący,
Aniele Stróżu Polski, Powierniku naszej wierności Bogu i Ojczyźnie,
Aniele Stróżu Polski, przekazujący nam natchnienia Ducha Świętego,
Aniele Stróżu Polski, oświecający naszych Aniołów Stróżów,
Aniele Stróżu Polski, nasz przemożny Orędowniku przed tronem Boga i Niepokalanej,
Abyśmy zawsze szli za Twymi natchnieniami – wstaw się za nami u Boga
Abyśmy przebaczali sobie nawzajem urazy i wyrządzone krzywdy,
Abyśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę,
Abyśmy byli otwarci na współpracę ze wszystkimi narodami świata,
Abyśmy mężnie realizowali odwieczny plan Boga względem naszej Ojczyzny,
Aby sprawy materialne i gospodarcze nie przysłoniły nam zbawienia,
Aby rządzący naszym narodem opierali wszystkie ustawy na przykazaniach Bożych,
Abyśmy nie dawali nikomu żadnego zgorszenia,
Aby nie było w naszej Ojczyźnie oszustw, rozbojów i kradzieży mienia ojczyźnianego,
Aby nie było bezdomnych i opuszczonych dzieci,
Aby starsi i chorzy znajdowali właściwą opiekę i troskę,
Abyśmy nie marnowali Bożej łaski i darów Ducha Świętego,
Aby artyści podnosili dusze Polaków do Boga, Odwiecznego Piękna i Dobra,
Aby środki masowego przekazu niosły prawdę a zwalczały kłamstwo i ciemności grzechu,
Aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń osiągnęli wieczne zbawienie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P. : Módl się za nami Aniele Stróżu Polski, nasz święty Opiekunie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś narodowi naszemu Twego Anioła Stróża i Przewodnika, spraw, abyśmy
podążając za jego natchnieniami i wypełniając Twój odwieczny zamiar oraz współpracując ze wszystkimi
narodami, doszli do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na uczczenie Świętego Archanioła MIchała i obfite owoce tej modlitwy ofiarowuję wszystko to co cenne w
oczach Bożych od momentu mojego poczęcia aż po dzień dzisiejszy: owoce Mszy świętych, i innych
sakramentów świętych przyjętych do tej pory,każde bicie mego serca, każdy mój oddech, wszystkie bóle
fizyczne, cierpienia i walki duchowe. Posty, nocne czuwania, adoracje, wykonane prace,, wszelkie trudności
życiowe i sukcesy.
Litania do św. Archanioła Michała
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchy Święty, Boże, zmiłuj się nad nami..
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, Módl się za Nami
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam. Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata, - wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i
zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym
życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Na uczczenie osobistego Anioła Stróża i obfite owoce tej modlitwy ofiarowuję wszystko to co cenne w
oczach Bożych od momentu mojego poczęcia aż po dzień dzisiejszy: owoce Mszy świętych, i innych
sakramentów świętych przyjętych do tej pory,każde bicie mego serca, każdy mój oddech, wszystkie bóle
fizyczne, cierpienia i walki duchowe. Posty, nocne czuwania, adoracje, wykonane prace,, wszelkie trudności
życiowe i sukcesy.
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Podziękowanie Bogu:
Boże w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za Anioła Stróża Naszej Ojczyzny. Za Archanioła MIchała, za mojego
Anioła Stróża i Aniołów Stróżów naszych Rodaków. Błogosław im i spraw aby ich orędownictwo i działania
przemieniały skutecznie sprawy naszego Narodu i nasze osobiste, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Intencje:
1. Aby Uroczystość Boga Ojca i Jego kult zostały ustanowione przez Papieża i zostały włączone do kalendarza
liturgicznego
2. We wszystkich intencjach Maryi i św Józefa
3.. Jak najszybsze powstrzymanie aborcji, eutanazji, in vitro: w Polsce i na Świecie
4. O ogromną odwagę dla prezydenta i rządzących, o oczyszczenie z błędów i wszelkiego zamieszania, także
struktur rządowych na wszystkich szczeblach i ustanawianie praw na fundamencie Dekalogu
5. O łaskę nawrócenia dla wszystkich Polaków, doświadczenia miłości Bożej, przebudzenie i przełom w życiu
duchowym
6. Za Kościół w Polsce, i za wszystkich biskupów i kapłanów : o miłość, pokorę i wypełnienie Woli Bożej w
Kościele Katolickim, oczyszczenie z wszelkiego zamętu i postaw liberalnych
7. O wzrost gospodarczy, kulturalny, cywilizacyjny dla Polski, nowe technologie, mądrość, miłość i pokorę dla
przedsiębiorców
8. O większą wzajemną miłość między Polakami o jedność moralną i religijną w Narodzie
9. O mentalność ewangeliczną we wszystkich przestrzeniach życia społecznego, o wielką miłość do Słowa Bożego i
Kościoła; o rozpalenie miłości do Maryi, św Józefa; o jak najpiękniejsze wypełnienie proroctw danych Polsce

10. O liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne
11. O rozpad masonerii i ideologii gender i rządowy zakaz popierania i wspierania tych programów i ideologii
12. O nawrócenie p. Solorza, Wałęsy i ich najbliższego otoczenia
13. O umocnienie, mądrość dla papieża Franciszka o mądrość i duchowe przygotowanie jego następcy
14. O zrozumienie, i wolę zawierzania Bogu, Maryi, Aniołom i Świętym swego życia i całych rodzin,
miejscowości
15. Nawrócenie mieszkańców, przemianę struktur całej wyspy Madagaskar i wypełnienie Woli Bożej
względem niej
16. Jak największe owoce wszystkich rekolekcji organizowanych przez ks Jacka i "Razem z Bogiem" jak i
przygotowanie osób Panu Bogu wiadomych do organizacji i przeprowadzenia rekolekcji dla kapłanów i o jak
największą frekwencję kapłanów na tych rekolekcjach
17. Większe poznanie Aniołów Stróżów wszystkich Narodów w poszczególnych krajach
18. Intencje własne .... (im więcej tym lepiej)
17. W intencjach osobistych wszystkich uczestniczących w tym modlitewnym szturmie
Alicja Lenczewska pytała Jezusa
- ile osób można objąć swoją intencją
Jezus: Im więcej tym lepiej - i nie umniejsza to owocu dla każdego z nich
"Świadectwo" z imprimatur KK,

