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WPROWADZENIE

Boża Opatrzność posługuje się między inny-
mi Aniołami, aby nas chronić od złego, opieko-
wać się nami i prowadzić do zbawienia.

W naszej wierze w świętych obcowanie nie 
zapominajmy zatem o możnych i niezawod
nych naszych przyjaciołach i opiekunach, czyli 
o Aniołach. Stanowią przecież owe „duchy nie-
bieskie” nieodłączną część Bożego Objawienia, 
które przekazuje nam Pismo Święte i Tradycja 
naszego Kościoła. Obliczono, że na kartach Pi-
sma Świętego są obecne około 300 razy. Mówią 
o nich nie tylko mistycy, ale i Doktorzy Kościoła. 
Nawet papieże nie wahają się publicznie opo-
wiadać o swoich spotkaniach z Aniołami i dawać 
świadectwa (zob. Ks. Tomasz Ważny CM, Anioły 
Pomocnicy Boga, przyjaciele ludzi, Wydawnictwo 
„Fides”, Kraków 2007).

Nie słabnie zainteresowanie problematyką 
związaną z Aniołami, ich statusem, sposobem 
bycia, funkcjami i zróżnicowaną symboliką, ob-
serwowane w różnych obszarach literatury i kul-
tury. Świadczy o tym wielotomowe dzieło pt. 
Anioł w literaturze i kulturze. Ta zbiorowa praca 
robi wielkie wrażenie i wprawia w podziw czy-
telnika (zob. Anioł w literaturze i kulturze, t. 1-3, 
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William-Adolphe Bouguereau,  
Regina Angelorum, 1900 r.
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Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wro-
cław 2004-2006).

Imponujące jest też dzieło pt. Księga o Anio-
łach (praca zbiorowa pod redakcją Herberta Ole-
schko, Wyd. WAM, Kraków 2003).

Wystarczy też usiąść przed komputerem i w 
internetowej wyszukiwarce wpisać hasło „anioł”, 
by spostrzec, ile powstało na ten temat stron, blo-
gów i innych opracowań elektronicznych.

W dziejach Boga z ludźmi Aniołowie są po
słańcami Boga (por. Hbr 1, 7). Pismo Święte No-
wego Testamentu jednak oprócz pośrednictwa 
w przekazywaniu  wyjątkowych poleceń Bożych 
mówi także o posługiwaniu uczniom Chrystusa 
(por. Dz 5, 19; 12, 7-11).

Na podstawie tych wypowiedzi ukształtowa-
ła się w dziejach pobożności wiara, że Bóg daje 
każdemu człowiekowi osobnego Anioła Stróża.  
I ma to potwierdzenie w wypowiedzi Jezusa, któ-
ry mówi o dzieciach, „że ich aniołowie zawsze 
widzą twarz mego Ojca w niebie” (Mt 18, 10).

A teraz posłuchajmy, co powiedział pewne
go dnia błogosławiony Jan XXIII – papież – do 
swojej bratanicy: „Ja osobiście pięć razy na dzień 
odmawiam tę modlitwę «Aniele Boży, Stróżu 
mój» i często obcuję z nim duchowo, zawsze  
w ciszy i spokoju. Kiedy mam złożyć wizytę ja-
kiejś ważnej osobistości, by z nią omówić spra-
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wy Stolicy Apostolskiej, wówczas proszę mego 
Anioła Stróża, by ją dobrze usposobił do tej roz-
mowy” (zob. Ks. T. Ważny CM, Anioły Pomocnicy 
Boga, przyjaciele ludzi…).

Św. ojciec Pio wiele spraw załatwiał nie bez-
pośrednio, ale za pośrednictwem Aniołów Stró-
żów danych osób. Prosił, by go nie nawiedzać 
osobiście, ale wysłać do niego swojego Anioła 
Stróża. To były ongiś swoiste SMS-y.

A oto świadectwo o. Alessio Parente OFM 
Cap.: „Będąc blisko sześć lat przy boku o. Pio, 
często słyszałem, jak do niego mówiono: «Ojcze, 
skoro nie będę mógł przybyć, by ponownie się  
z tobą zobaczyć, co powinienem czynić, jeśli 
będę potrzebował twych modlitw?». Ojciec Pio 
odpowiadał: «Jeśli nie możesz do mnie przybyć, 
poślij swojego Anioła Stróża. On może przeka
zać mi wiadomości od ciebie, a ja będę ci towa
rzyszył, o ile sił mi starczy».

Pewnego dnia, kiedy siedziałem przy nim,  
o. Pio wyciszony i skupiony przesuwał w pal-
cach swój różaniec. Wydawało mi się, że jest to 
stosowny moment, by zadać mu kilka pytań. Ze-
brałem się na odwagę, ale skoro tylko się ode-
zwałem, o. Pio ku memu zdumieniu, powiedział: 
«Zostaw mnie samego, mój synu. Czy nie wi-
dzisz, że jestem zajęty?».

«Dziwne – pomyślałem. – Siedzi, odmawia-
jąc różaniec, a mówi że jest zajęty». Podczas gdy 
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obracałem w głowie tę myśl, o. Pio zwrócił się 
ku mnie i powiedział: «Czy nie widzisz wszyst
kich tych Aniołów Stróżów przychodzących od 
moich duchowych dzieci i przynoszących mi od 
nich wieści?».

Odpowiedziałem: «Ojcze, nie widzę nawet 
jednego Anioła Stróża, ale wierzę ci, codziennie 
mówisz bowiem ludziom, aby ich do ciebie wy-
syłali»” (zob. Patricia Treece, Chwile ciszy z oj-
cem Pio, przeł. W. Łaszewski, Wydawnictwo Mi-
sjonarzy Klaretynów Palabra, Warszawa 2001,  
s. 34-57).

Ciekawy jest tajemniczy świat anielskich 
duchów. Warto się nimi bardziej zainteresować. 
Są osobami duchowymi. Nie podlegają śmierci. 
Są waleczni i potężni. Wśród nich wyróżnia się 
św. Michał Archanioł (zob. Ap 12). Módlmy się  
z całym Kościołem do Niego.

Pytamy, czy potrzebujemy Aniołów? Pewnie 
tak, skoro Pan Bóg je stworzył i sam Chrystus 
otaczał się Aniołami. Bł. ks. Bronisław Markie-
wicz założył nawet Zgromadzenie Michaelitów.

Sam też doświadczam niesamowitej opie
ki Anioła Stróża. Codziennie się z Nim komu-
nikuję. Namacalnie odczuwam Jego obecność 
przy mnie, ostrzeżenia i kierownictwo. Wiele 
razy uniknąłem szkody na duszy i ciele, różnych 
kłopotów, a nawet śmierci… Trudno określić, jak 
dużo dobrego wniósł w moje życie. Wiem, że na 
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mojego Anioła Stróża zawsze mogę liczyć. To 
mój wierny ochroniarz duszy i ciała.

Weźmy sobie też do serca słowa zachęty 
świętego Papieża Jana Pawła II: „Trzeba, aby
śmy naszą wiarę (…) stale włączali w tę prawdę 
o Aniołach, byśmy się modlili do nich, skoro 
Bóg nam ich dał jako Opiekunów i Stróżów, że
byśmy szukali ich opieki i pomocy” (z Kateche-
zy do Polaków, 6 sierpnia 1986 r.).
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Święte zastępy anielskie, których pierw
szych Bóg stworzył na podobieństwo swoje 
– strzeżcie w nas obraz Boga Stwórcy naszego 
(KKK 328).

Święte chóry duchowe, które pierwsze ze 
wszystkich narodów uznałyście Boga nad sobą 
i Jemu najgłębszy pokłon oddały – nauczcie  
nas korzyć się przed świętym majestatem Boga 
(por. Ps 96, 7).

Święci Słudzy Pańscy, którzy stoicie przed 
obliczem Boga, zawsze gotowi wypełniać Jego 
rozkazy – nauczcie nas wierności w wypełnianiu 
przykazań Bożych (por. Ap 5, 11; Ap 7, 11; Mt  
18, 10).

Święty Michale Archaniele, wodzu niebie
skich zastępów, któryś z okrzykiem: „Któż jak 
Bóg!” zwyciężył Lucyfera i jego zwolenników – 
natchnij nas gorliwością o większą chwałę Boga 
(por. Ap 12, 7-9; Iz 14, 12).

Święty Gabrielu Archaniele, któryś świętej 
Dziewicy zwiastował, że wszechmocą Ducha 
Świętego będzie Matką Syna Bożego – oświecaj 
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nasze umysły, byśmy jak Maryja z głęboką po-
korą przyjmowali objawione prawdy Boże (por. 
Łk 1, 26).

Święty Rafale Archaniele, któryś szczęśli
wie prowadził Tobiasza i ustrzegł go od złego 
ducha – bądź i nam towarzyszem w życiowej 
podróży do niebieskiej ojczyzny naszej (por. Tb 
1, 15).

Święty Aniele, któryś lud wybrany wypro
wadził z niewoli egipskiej i był mu przewodni
kiem na pustyni – wyrwij i nas z niewoli pożą-
dliwości i prowadź prostą drogą Bożych przyka-
zań (por. Wj 23, 23; 32, 34).

Święty Aniele, któryś przestrzegł św. Józefa  
przed Herodem, kiedy usiłował Dzieciątko Je
zus zabić – chroń nas przed niebezpieczeństwem 
grzechów, zwłaszcza przeciw poczęciu człowie-
ka, które zabijają w nas życie Chrystusowe (por. 
Mt 2, 13).

Święty Aniele, któryś umacniał Chrystu
sa w ucisku męki Ogrójca – pokrzepiaj i nas 
w trudnościach i cierpieniach, abyśmy za przy-
kładem naszego Zbawiciela byli gotowi iść na-
wet na mękę dla chwały Boga i zbawienia ludzi 
(por. Łk 22, 43).

Aniołowie.w.Bożej.Opatrzności.indd...14 2011-09-12...20:45:22



–  15 –

Święty Aniele, któryś Piotra Apostoła wy
zwolił z kajdan i bezpiecznie wyprowadził go  
z więzienia – wyrwij i nas z kajdan grzechów 
i pożądliwości, abyśmy się cieszyli wolnością 
dzieci Bożych (por. Dz 12, 7).

Święci Aniołowie, którzy według słów Je
zusa zawsze widzicie oblicze Ojca niebieskiego 
– nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego 
doskonałość (por. Mt 18, 10).

Święci Aniołowie, którzy sprawy Boże 
oznajmiacie ludziom – wskazujcie nam zawsze 
drogi zbawienia, abyśmy nie chodzili w ciemno-
ści ducha i nie dali się usidlić szatanowi (por. Mt 
2, 13.19).

Święci Aniołowie, którym Bóg zlecił nosić 
nas na rękach, byśmy o kamień nie urazili swo
jej nogi – strzeżcie nas we dnie i w nocy, abyśmy 
w grzech nie popadli (por. Mt 4, 6).

Święci Aniołowie, którzy się cieszycie na
wet jednym grzesznikiem pokutę czyniącym – 
pobudzajcie serca nasze do serdecznej skruchy, 
byśmy łzami i uczynkami pokuty z grzechów się 
oczyszczali i Bogu podobali (por. Łk 15, 10).
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Maria Monikowska-Tabisz,  
Anioły (z cyklu Apokalipsa)
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Święci Aniołowie, którzy przy narodzeniu 
Jezusa śpiewaliście chwałę Bogu i głosiliście 
pokój ludziom dobrej woli – wnoście do serc 
i rodzin naszych pokój Chrystusowy, którego 
świat nam dać nie może (por. Łk 2, 13-14).

Święci Aniołowie, którzyście usługiwali 
Jezusowi na pustyni, kiedy zwyciężył pokusy 
szatana – przybądźcie nam z pomocą, byśmy 
wszelkie pokusy świata mężnie zwyciężali i za-
służyli sobie na obcowanie z Wami z niebie (por. 
Mt 4, 11).

Święci Aniołowie, którzyście się niewia
stom ukazali w pustym grobie Chrystusa i ogło
sili im Jego zmartwychwstanie  – przyjdźcie 
z pociechą i do nas w smutku i strapieniu, byśmy 
się rozradowali tak, jak się ucieszyły niewiasty 
przy grobie po słowach Waszych (por. Łk 24, 4).

Święci Aniołowie, którzy po wniebowstą
pieniu Jezusa zjawiliście się, by oznajmić Jego 
uczniom, że wróci On jeszcze na ziemię w chwa
le, by świat sądzić – tchnijcie w nas święte pra-
gnienie, byśmy w życiu szukali tego, co w górze 
jest, gdzie Chrystus króluje (por. Dz 1, 20).

Święci Aniołowie, w których otoczeniu Je
zus przyjdzie sądzić żywych i umarłych – pro-
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wadźcie nas drogami zbawienia, byście na sądzie 
mogli nas postawić po prawicy Jezusa, gdy bę-
dzie wydawał wyrok zbawienia lub potępienia 
(por. Mt 25, 31).

Święci Aniołowie, stojący przed obliczem 
Boga – przedstawcie Mu nasze modlitwy i uczyn-
ki, by je łaskawie przyjął, winy nam przebaczył, 
udzielił łaski, abyśmy razem z Wami uwielbiali 
Go na wieki wieków. Amen (por. Ap 7, 11).

(Zob. Ks. Piotr Turbak SJ, Pójdź za mną, WAM, Kraków 
1957, s. 1253-1254).
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