Parafia Rzymskokatolicka pw. �w. Micha�a Archanio�a w Starejwsi
Sw. Micha�, Rafa� i Gabriel
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width="400" height="256" /></p><p style="text-align: left"><strong> 29 wrze�nia �wi�ujemy dzie�Archanio�ów:
Micha�a, Rafa�a i Gabriela, którym Bóg powierzy� specjalne misje wobec ludzi. Archanio�owie nigdy nie byli
lud�mi, jednak zaliczani s� do �wi�ych. W pocz�tkach chrze�cija�twa zbyt pochopnie oddawano cze��siedmiu
Archanio�om, wymienianym w apokryfach. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745 r.) zezwoli�y, by
otoczy�kultem liturgicznym tylko �w. Micha�a, �w. Gabriela i �w. Rafa�a, poniewa� tylko o tych Archanio�ach
mamy wyra�ne �wiadectwo w Pi�mie �wi�ym.</strong></p><p>Imiona Archanio�� maj� charakter
teoforyczny. Wskazuj� na ich powi�zanie z Bogiem. Okre�laj� r�nie� istot�misji pe�nionej przez nich z woli
Bo�ej. Micha� - z hebrajskiego Mika�el znaczy - "kt�jak B�" (tzn. kt�mo�e r�na�si�z Bogiem?). Imi�Gabriel
- z hebrajskiego Geber�el - sk�ada si�z dw�h wyraz�: geber - silny oraz el - Pan B�. Imi�to t�umaczone jest wiec
jako "m�� Bo�y", "wojownik Bo�y". Rafa� to r�nie� imi�pochodzenia hebrajskiego Rapha�el i oznacza "B�
uzdrawia", "B� uleczy�". Pierwsze miejsce w�r� Archanio�� ma Micha�. Wed�ug tradycji chrze�cija�kiej i
�ydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntowa� si�przeciwko Bogu i sk�oni� do buntu cz� anio��, w�czas �w. Micha�
mia� wyst�pi�jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem "kt�jak B�!". Na kartach Pisma �wi�ego - Starego i
Nowego Testamentu - wymieniany jest pi�iokrotnie, w Ksi�ze Daniela nazwany jest "jednym z przedniejszych
ksi���t nieba" (Dn 13, 21) oraz obro�� ludu izraelskiego (Dn 12, 1). �w. Jan w Apokalipsie okre�la go jako
stoj�cego na czele duch� niebieskich i walcz�cego z szatanem (Ap 12, 7), �w. Juda Aposto� twierdzi, �e w�a�nie
�w. Micha�owi zosta�o zlecone, aby strzeg� cia�a Moj�esza po jego �mierci. M�i o nim r�nie� �w. Pawe�
Aposto� (1 Tes 4, 16). Stary Testament przypomina, �e imi�Micha�a nosili tak�e ludzie (por. Lb 13, 14; 1 Krn 5,
13, 2 Krn 21, 24; Ezd 8, 9). �w. Micha� pojawia si�w pi�miennictwie wczesnochrze�cija�kim. Uchodzi tam za
ksi�ia anio��, Archanio�a, kt�emu B� powierzy� zadania wymagaj�ce szczeg�nej si�y. Wstawia si�za
lud�mi u Boga, stoi przy umieraj�cych, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. Z tego tytu�u jest on
patronem kaplic cmentarnych, a w XII w. przedstawiany jest z wagami do odmierzania dobrych uczynk�. Archanio�
Micha� jest patronem z�otnik� i rytownik�, �o�nierzy, aptekarzy, krawc�, szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy,
kupc�, konstruktor� wag, pracownik� bank�, wzywany jest tak�e w przypadku b�yskawic i niepogody. Jest r�nie�
patronem umieraj�cych i ich or�ownikiem na S�dzie. Dlatego Ko�ci�wzywa go na pomoc w pie�ni: Ksi��
niebieski, �wi�y Michale, / Ty sprawy ludzkie k�adziesz na szale! / W dzie�s�du Boga na trybunale / B�d� mi
Patronem, �wi�y Michale,/ Za Protektora b�d� i Patrona,/ Niech mnie wspomo�e Twoja obrona, / U�mierz
czartowsk� zuchwa�o��srog�, / B�d� Przewodnikiem, b�d� mi i Drog�. Przedstawia si�go jako rycerza z
mieczem we wzniesionej prawej r�e, w zbroi, z oszczepem, z pokonanym i zwi�zanym szatanem w postaci smoka u
st�, na tarczy napis �aci�ki: Quis ut Deus - "Kt�jak B�". Imi�Gabriel w Starym Testamencie wyst�uje dwa razy.
Raz t�umaczy prorokowi Danielowi sens wizji o baranie i ko�le (Dn 8, 13-26), za drugim razem wyja�nia Danielowi
przepowiedni�Jeremiasza o 70 tygodniach-latach (Dn 8, 13--26; 29,10; Jr 25, 11n). W Nowym Testamencie Gabriel
uwa�any jest za szczeg�nego opiekuna �wi�ej Rodziny. Najpierw powiadomi� Zachariasza o narodzinach Jana
Chrzciciela, potem zwiastowa� Naj�wi�szej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisa� �w.
�ukasz (�k 1, 1-80). To Gabryiel pojawi� si�r�nie� w snach �w. J�efa, powiadamiaj�c go najpierw o
macierzy�twie Maryi, potem ostrzegaj�c przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazuj�c mu wr�i�do Nazaretu (Mt
2, 19--20). Zapewne �w. Gabriel by� obecny przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) oraz przy Jego
wniebowst�pieniu (Dz 1, 10). Papie� Pius XIl w 1951 r. og�osi� Archanio�a Gabriela patronem telegrafu,
telefonu, radia i telewizji. Jest r�nie� patronem dor�zycieli i urz�nik� pocztowych, pos�a��, kolekcjoner�
znaczk� pocztowych, ��czno�ciowc� i korespondent� prasowych. Najcz�iej przedstawiany jest jako m�odzieniec
w bia�ych szatach, ze skrzyd�ami, w scenie Zwiastowania. Archanio� Rafa� znany jest przede wszystkim z Ksi�i
Tobiasza, w kt�ej czytamy, jak� opiek� otoczy� Tobiasza w czasie podr� do Persji, a po powrocie do domu
wyjawi� Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: "Ja jestem Rafa�, jeden z siedmiu anio��, kt�zy stoj� w pogotowiu i
wchodz� przed majestat Pa�ki" (Tb 12, 15). Archanio� Rafa� czczony jest jako patron chorych, pielgrzym� i
podr�ych oraz aptekarzy, g�nik�, dekarzy, marynarzy, emigrant�, wzywany w przypadku choroby oczu i zarazy.
Pod koniec �redniowiecza zacz�o uwa�a�Rafa�a za opiekuna podr�ych. Jest przedstawiany najcz�iej jako Anio�
Str�czuwaj�cy nad krokami ludzi. Pro�my Boga, aby Ten, kt�y z podziwu godn� m�dro�ci� wyznacza
obowi�zki anio�om i ludziom, sprawi� �askawie, aby na ziemi strzegli naszego �ycia anio�owie, kt�zy w niebie
zawsze pe�ni� s�u�b� przed Nim (por. kolekta). Justyna Wo�oszka zrodlo: NIEDZIELA
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