
POWITANIE DZIECI – PROPOZYCJA 

DZIECKO 1
Święty Michale Archaniele!
Wspaniały dzieci, dorosłych Patronie!
Gościmy Cię dzisiaj w naszym kościele,
Składając przed Tobą swe małe dłonie.

DZIECKO 2
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.

DZIECKO 3
Któż jak Bóg! - Imię Twoje,
O tym każde dziecko wie.
Pomagasz znosić trudy i znoje,
Opieką swoją otocz mnie.

DZIECKO4
Upraszaj łaski wszystkim dzieciom,
Światłem Chrystusa znacz każdą z dróg.
Niech w sercach naszych brzmią zawsze słowa:
Bóg ponad wszystko! Któż jak Bóg!



POWITANIE DOROŚLI – PROPOZYCJA 

Święty Michale Archaniele! Witamy Cię w progach naszej 
parafialnej świątyni. Przybywasz do nas z Cudownej Groty Objawień na 
Gargano, miejsca, które uświęcasz swoją obecnością od piątego wieku. 
Czujemy się zaszczyceni tą niezwykła wizytą, a równocześnie 
uradowani, bo liczymy, że swą obecnością napełnisz nasze serca 
niebieską radością.

Znamy Cię z kart Pisma Świętego, kiedy wypowiedziałeś 
zdecydowaną walkę zbuntowanym aniołom i opowiedziałeś się po 
stronie Boga. Twoja postawa jest równie ważna we współczesnym 
świecie, bo wiemy, że nie jesteśmy wolni od walki przeciw zasadzkom 
złego ducha. 

Święty Michale, stajemy przed Twoim świętym wizerunkiem 
nawiedzenia i prosimy: Otocz opieką nasze rodziny, wspieraj nas w 
pokonywaniu trudów codziennego życia, osłaniaj chorych i samotnych. 
Chroń dzieci od złego, młodzież od niewiary, a nam pomóż trwać w 
miłości i jedności. Spraw, abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli 
po ścieżkach Pana, głosząc Jego chwałę. „Bóg ponad wszystko!”, „Któż 
jak Bóg!”



POWITANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA – PROPOZYCJA 

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.

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.

Jak widzisz, nasze oczekiwania są duże, ale Twoja moc jest o 
wiele większa. Cieszymy się że jesteś. Witamy Cię, Święty Michale 
Archaniele w Parafii ……... w ………………

Michael! Któż jak Bóg!


