Święty Michał Archanioł.
Wspominamy - 29 września
Imię Michał oznacza Któż jak Bóg! – ( łac. Quis ut Deus)
To imię w swojej zwięzłości samo w sobie wyraża najdoskonalszą adorację,
najpełniejsze poznanie boskiej doskonałości i (jednocześnie) jest pokornym
przyznaniem się stworzenia do swojej nicości. Zatem On (Michael) jest
wzorem skromności"
francuski benedyktyn Dom Prosper Gueranger

Św. Michał był uważany i czczony jako patron narodu wybranego, a w Nowym
Testamencie jest czczony jako patron Kościoła. Papież Leon XIII ułożył osobną
modlitwę ku czci św. Michała.
Św. Michała obrały sobie za szczególnego patrona Niemcy i Austria. W latach
niewoli był św. Michał także patronem Galicji. Alfons Henryk, król Portugalii,
w roku 1167 ustanowił zakon pw. Św. Michała. Najstarszy wizerunek św.
Michała, jaki zachował się w ikonografii katolickiej, pochodzi z wieku VI.
Płaskorzeźba znajduje się obecnie w British Museum. W Rawennie w kościele
Św. Apolinarego jest mozaika św. Michała, także z wieku VI.
Święty Michał w pierwotnym chrześcijaństwie należał do najpopularniejszych
postaci hagiografii. Od wieku VI uchodzi za pogromcę Lucyfera, złych duchów
i sił wszystkich wrogich Panu Bogu i Chrystusowemu Kościołowi. Doznawał
czci jako szczególny opiekun Kościoła, podobnie jak kiedyś był aniołem
opiekuńczym Synagogi. Wierzono, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy
toczy się bój ostatni o ich zbawienie. On towarzyszy duszom zmarłym na sąd
Boży.

Także w Polsce kult św. Michała był kiedyś bardzo żywy. Julian Krzyżanowski
wymienia aż 47 przysłów ludowych, związanych z imieniem lub świętem św.
Michała Archanioła. Oto np.: „Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima
trwała”; „Jaki Michał, taka wiosna”; „Na Michała łowcy chwała” (czas
polowania).
O popularności św. Michała i wielkiej jego czci w dawnej Polsce świadczy
również fakt wystawienia pod jego wezwaniem aż 309 kościołów. Sama
archidiecezja wrocławska posiada ich 66. Wśród nich wyróżnia się okazałością
kościół Św. Michała we Wrocławiu, będący pod opieką synów św. Jana Bosko.
Imię Michał bywa do dnia dzisiejszego nadawane tak mężczyznom, jak i w
żeńskiej odmianie - niewiastom. Wreszcie aż 222 miejscowości w Polsce
zawdzięcza swoją nazwę imieniu św. Michała.
"Święci na każdy dzień"

