Święty Michał Archanioł

Mi-cha-el znaczy "Któż jak Bóg". Z tymi słowami Archanioł Michał, rozpalony miłością
Boga, rzucił się do walki z Lucyferem i zbuntowanymi aniołami. Współpracując z łaską
Bożą, wysłużył sobie nie tylko szczęście wieczne, ale i nowe łaski i dary, przez które stał
się najpiękniejszym, najpotężniejszym i najprzedniejszym pomiędzy wszystkimi aniołami.
Święty Michał Archanioł jest w niebie księciem i wodzem wszystkich zastępów anielskich,
rządcą królestwa niebieskiego, a na ziemi jest wielkim księciem ludu Bożego i opiekunem
Kościoła świętego.
Święty Michał Archanioł dowodzi siłami, które po wsze czasy toczą na ziemi bój między
świętym miastem Jeruzalem czyli Kościołem Bożym a miastem zepsucia, Babilonem, tj.
światem przeciwnym Bogu. Walczy na ziemi nie tylko jako duch. Często ukazuje się
ludziom sprawiedliwym i pomaga im nawet w sprawach doczesnych.
Ojcowie Kościoła i teologowie nauczają, że św. Michał Archanioł ukazał się Mojżeszowi i
polecił mu wyzwolić Żydów z niewoli egipskiej; to on w słupie ognistym prowadził naród
wybrany z Egiptu, a potem oślepiwszy Egipcjan ciemnym obłokiem, zatopił ich w Morzu
Czerwonym; to on zgromił proroka Balaama, który chciał złorzeczyć narodowi
wybranemu i zmusił go do wypowiedzenia błogosławieństwa. On również podniósł na
duchu wodza Żydów, Jozuego, ukazując się mu pod miastem Jerycho z wydobytym
mieczem i mówiąc "Jestem wodzem zastępów Pańskich" (Joz 5,14); to on dodał
Gedeonowi sił do walki i pomógł mu odnieść wielkie zwycięstwo nad przeważającymi
liczebnością wojskami Madianitów; on był wodzem hufców ognistych, które otaczały
proroka Elizeusza; on też w ciągu jednej nocy wytracił 185000 żołnierzy armii
asyryjskiego króla Sennacheryba i on ukrył ciało Mojżesza, aby uchronić lud wybrany
przed bałwochwalstwem.
Przed przyjściem Chrystusa Pana, św. Michał nazwał siebie księciem narodu wybranego,
"księciem wielkim", który śpieszy na ratunek swemu ludowi (Dn 10). Jako opiekun i stróż
całego Kościoła jawi się również w Nowym Testamencie. W dorocznych modlitwach
kapłańskich Kościół wyznaje, że jako stróżowi owczarni Chrystusowej, Pan Bóg powierzył
mu czuwanie nad wszystkimi duszami ludzkimi. On przydziela każdej duszy własnego
Anioła Stróża, nie przestając dbać osobiście i bronić jej przed piekielnymi potęgami.
Ze szczególną mocą walczy o duszę w chwili śmierci człowieka. Potem przeprowadza ją
do nieba i jako godną wiekuistej światłości przedstawia Najwyższemu. Czuwa nawet nad
grobami ciał ludzkich na ziemi, polecając aniołom strzeżenie ich. W liście św. Tadeusza
Judy Apostoła czytamy, że broniąc ciała Mojżesza, św. Michał przepędził szatana słowami:
"Pan niech cię skarci" (Jud w.9).
Wedle podania kościelnego, św. Michał Archanioł wprowadził do nieba Królową Aniołów,
Najświętszą Maryję Pannę, dlatego św. Franciszek Seraficki pościł od uroczystości
Wniebowzięcia N.M.Panny aż do św. Michała.
Święty Michał Archanioł jest pewnym przewodnikiem błądzących, pociechą i
pokrzepieniem dla upadłych, obrońcą i pocieszycielem strapionych dusz, dzielnym
pogromcą duchów piekielnych i gorszycieli żyjących na ziemi, jest przyjacielem i
opiekunem ludzi schodzących z tego świata, a nawet po ich śmierci.

