
 

 

 

PAŹDZIERNIK 2010 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drugiego października, kiedy w kościele jest wspomnienie św. Aniołów 
Stróżów, nasze Zgromadzenie obchodzi uroczystość patronalną. Z tego też 
względu chciałabym w obecnym numerze „Anioła” napisać więcej o naszych 
niebieskich Patronach – Aniołach. Nie będą to jakieś nadzwyczajności, ale 
podstawowe prawdy wiary, które może zachęcą Was do głębszych poszukiwań w 
kompetentnych źródłach.  

Zapraszam do lektury 

Redakcja 

 

"Gdy liturgia wspomina świętych Aniołów Stróżów, wracamy pamięcią  
do lat dziecięcych, do początków naszej świadomej drogi z Panem Bogiem.  

Pamięć podpowiada nam pierwszą być może modlitwę naszego życia:  
„Aniele Boży, Stróżu mój”.  

Ważne jest, abyśmy dojrzewając i porzucając wstydliwie 
wszystko, co dziecięce, nie zrezygnowali z tego,  

co sam Bóg wskazuje nam jako istotne.  
On, podobnie jak niegdyś narodowi wybranemu,  
wędrującemu do Ziemi Obiecanej, również nam,  

zdążającym do niebieskiej ojczyzny,  
daje doświadczonych przewodników – swoich aniołów.  

Czy potrafimy dostrzec ich życzliwą obecność,  
czy nasłuchujemy natchnień, które nam przynoszą od Boga?" 

 
ks. Adam Bednarczyk 

http://www.mateusz.pl/czytania/2009/20091002.htm  
 
 

 



 

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
 

KKK 329 Święty Augustyn mówi na ich temat: „«Anioł» oznacza 
funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? – Duch. 
Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez 
to, co wypełnia, jest aniołem” (Św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 103, 1,15: PL 37, 

1348-49.). W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami 
Boga. Ponieważ zawsze kontemplują „oblicze Ojca… który jest w 
niebie” (Mt 18, 10), są wykonawcami Jego rozkazów, „by słuchać 
głosu Jego słowa” (Ps 103, 20). 

 
KKK 330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są 
stworzeniami osobowymi (Por. Pius XII, enc. Humani generis: DS 3891) i nieśmiertelnymi (Por. 
Łk 20, 36.), przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia 
widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały (Por. Dn 10, 9-12.). 
 
KKK 351 Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w 
szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi. 
 
KKK 331 Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. 
Aniołowie należą do Niego: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 
chwale i wszyscy aniołowie z Nim…” (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ 
zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: „Bo w Nim zostało wszystko stworzone: 
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, 
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone” (Kol 1, 16). W jeszcze większym stopniu należą do Niego, 
ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia: „Czyż nie są oni 
wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy 
mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1, 14). 
 

KKK 332 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia (Por. Hi 38, 7), 
gdzie są nazwani „synami Bożymi”. i w ciągu całej historii 
zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz 
służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: 
zamykają raj ziemski (Por. Rdz 3, 24.), chronią Lota (Por. Rdz 19.), 
ratują Hagar i jej dziecko (Por. Rdz 21, 17.), powstrzymują rękę 
Abrahama (Por. Rdz 22, 11.), pośredniczą w przekazywaniu Prawa 
(Por. Dz 7, 53.), prowadzą lud Boży (Por. Wj 23, 20-23.), zwiastują 
narodziny (Por. Sdz 13.) i powołania (Por. Sdz 6, 11-24; Iz 6, 6.), towarzyszą 

prorokom (Por. 1 Krl 19, 5.). Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika 
oraz narodzenie samego Jezusa (Por. Łk 1,11. 26.). 
 



 

 

KKK 333 Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do 
Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą 
aniołów. Gdy Bóg „wprowadza Pierworodnego na 
świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy 
aniołowie Boży” (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy 
narodzeniu Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w 
uwielbieniu Kościoła: „Chwała Bogu...” (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa w 
dzieciństwie (Por. Mt 1, 20; 2, 13. 19.), służą Mu na pustyni (Por. Mk 1, 13; Mt 4, 11.), umacniają 
Go w agonii (Por. Łk 22, 43). i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół (Por. Mt 26, 53.), jak 
kiedyś Izraela (Por. 2 Mch 10, 29-30;11, 8.). Aniołowie także „ewangelizują”, głosząc Dobrą 
Nowinę Wcielenia (Por. Łk 2, 10. 8-14). i Zmartwychwstania Chrystusa (Por. Mk 16, 5-7). 
Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają (Por. Dz 1, 10-11.), służąc 
Mu podczas sądu (Por. Mt 13, 41; 24, 31; Łk 12, 8-9.). 

 
KKK 352 Kościół czci aniołów, którzy pomagają mu w jego 
ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi. 
 
KKK 334 W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z 
tajemniczej i potężnej pomocy aniołów (Por. Dz 5, 18-20; 8, 26-29;10, 3-

8;12, 6-11; 27, 23-25.). 
 
KKK 335 W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by 
uwielbiać trzykroć świętego Boga. Mszał Rzymski, Sanctus.; 
przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej (w pieśni In 

paradisum deducant te angeli… – „Niech aniołowie zawiodą cię do raju…”, lub w 
„Hymnie cherubinów” w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć 
niektórych aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów 
Stróżów). 
 
KKK 336 Życie ludzkie od początku (Por. Mt 18, 10). aż do śmierci (Por. Łk 

16, 22)  jest otoczone opieką (Por. Ps 34, 8; 91, 10-13.) i wstawiennictwem (Por. Hi 

33, 23-24; Za 1, 12; Tb 12, 12) aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła 
jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia" (Św. Bazyli Wielki, 
Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 656 B.). Już na ziemi życie 
chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej 
wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu. 

http://www.teologia.pl/m_k/kkk1a02.htm 

  
Mężczyzna powiedział Ojcu Pio: „Nie mogę tu często przyjeżdżać i widzieć Cię. 
Moja pensja nie pozwala mi, na takie drogie podróże”. Ojciec Pio odrzekł: „Kto 
powiedział, abyś tutaj przyjeżdżał? Masz swojego Anioła Stróża, nieprawdaż? 
Powiedz mu, czego pragniesz i przyślij go do mnie, a otrzymasz odpowiedź”. 

 

http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Guardian_Angel_Polska.htm 



 

 

Ze skarbca Kościoła 

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od 
pierwszych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli 
chrześcijańskich. W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach 
Stróżach spotykamy już w pierwotnych dokumentach 
chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ ok. 251) nazywa aniołów 
naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) widzi w nich naszych 
pedagogów i przyjaciół. Św. Ambroży (+ 397) uważa ich za naszych pomocników. 
Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: „Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku 
obronie Anioła Stróża”. Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: „Niektórzy między 
aniołami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z wiernych”. 
Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o 
ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”. 

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do 
Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię (+ w. III), św. Franciszkę 
Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy 
mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich 
żywoty; św. Stanisława Kostkę, naszego rodaka, patrona Polski, który z rąk 
Anioła miał otrzymać cudownie Komunię świętą, gdy był w drodze do Dyllingen; 
św. Franciszka Salezego, który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej 
miejscowości, do której przybywał; oraz św. Jana Bosko, którego Anioł Stróż kilka 
razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów, 
kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie. 

Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej. Wprawdzie 
pierwotne chrześcijaństwo walczące z wszelkimi przejawami 
pogaństwa nie rozwinęło kultu aniołów, podobnie jak 
powstrzymywało się od publicznego kultu Matki Bożej i 
świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie aniołów 
spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej 
Apologii. Od IV w. wyróżnia się kult św. Michała Archanioła. 
Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako 
oddający chwałę Panu Bogu. W ikonografii spotykamy aniołów 
już w katakumbach (w. III). 

Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim, 
zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W roku 1608 Paweł V pozwolił 
obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do 
kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 
1670. Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, który 
jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego 
Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce. 



 

 

Niech wspomnienie Aniołów Stróżów uświadomi nam, że oni 
realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc 
ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie 
zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów. 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-02.php3 

 

 

# # # 

Bracie – Aniele mój 
stróżu i naoczny świadku moich powrotów 
szukam Cię w powodzi łez 
jak zagubiony ślepiec 
porzucony na środku autostrady 
choć wiem 
że nie odstępujesz mnie ani na krok 
 
wsparłszy głowę w kielichu rąk 
myślę 
jak Ty to robisz 
że potrafisz mnie upilnować 
 
U. Michalak 
 

 
 

CZY MOŻNA POZNAĆ IMIĘ SWEGO ANIOŁA STROŻA? 
 

Zainteresowanie aniołami przybiera niestety czasem formę 
nadmiernie wybujałą. Różne ezoteryczne pisma zamieszczają 
bardzo dokładne informacje o aniołach, ich życiu intymnym, 
związkach z kartami tarota, znakami horoskopu, amuletami i 
talizmanami, o ich funkcjach, a nawet kolorze włosów (!), ale 

rozsądny człowiek włoży te sensacje między bajki o motyloskrzydłych wróżkach i 
elfach. Tam jest bowiem ich miejsce. Poprzestańmy na tym, co o aniołach mówi 
Biblia i nie ulegajmy niezdrowej fantazji. Znamy imiona wyłącznie trzech istot 
anielskich. Są to Rafael (Tb 12, 15), Mikael (Dn 10,13) [Michał przyp. red.] i 
Gabriel (Łk 1, 19). Tylko o nich wspomina Biblia z imienia (nie licząc Szatana). 
Wszystkie inne imiona aniołów, jakie można chociażby znaleźć w Słowniku 
aniołów, w tym aniołów upadłych Gustawa Davidsona są wymyślone przez ludzi. 
Pochodzą z bogatej literatury apokryficznej, tekstów apokaliptycznych, 



 

 

kabalistycznych, gnostyckich, patrystycznych, z żydowskiej mistyki 
Merkawy, a nawet traktatów magicznych i ksiąg zaklęć. Imiona 
aniołów znajdujące się poza księgami kanonicznymi Biblii zostały 
odrzucone za czasów papieża Zachariasza w 745 r. i zostały 
ponownie odrzucone podczas synodu odbywającego się w Aix-la-
Chapelle w 789 roku. Synod odbyty w Rzymie w roku 745, potępia 
np. modlitwę ułożoną przez szarlatana zwanego Adelbertem: „Do 
was wznoszę swoje modły i błagania, aniele Urielu, aniele Raguelu, aniele 
Tubuelu, aniele Michale, aniele Iniasie, aniele Tubuasie, aniele Sabaoku, aniele 
Simielu”. I powód podany przez ojców tego synodu jest taki, że za wyjątkiem 

imienia Michał, wszystkie pozostałe imiona oznaczają raczej demony 
niż dobrych aniołów, z których jedynie trzej wymieniani są przez Pismo 
Święte i Tradycję, to jest: Michał, Gabriel i Rafał.  

 
Poznanie imienia swego anioła stróża jest raczej niemożliwe, bo 

nie zakładam, że anioł chciałby (lub w ogóle, że mógłby ot tak po 
prostu) objawić nam swoje imię. Nie wiadomo poza tym, czemu to 
właściwie miałoby służyć. Rafael, Michał i Gabriel to wyjątki, bo ich 

funkcja także była wyjątkowa. Pewne pobożne opowiadania o świętych, których 
autentyczność i miarodajność jest bardzo wątpliwa, wzmiankują co prawda 
czasem o aniołach stróżach, korzy wyjawili swoje imię. Zachowały się na przykład 
historie o świętej Humilitas, która rzekomo opowiadała, że wyznaczeni zostali do 
jej ochrony dwaj aniołowie, których imion dowiedziała się z ust św. Jana 
Ewangelisty. Jeden ze zwykłego chóru aniołów, będący jej stróżem od urodzenia, 
nazywał się Sapiel; drugi, będący Cherubem (którego otrzymała w wieku 30 lat), 
miał na imię Emanuel. Opowieści takich nie musimy (a nawet nie powinniśmy) 
traktować poważnie.  

W chęci poznania imienia anioła stróża może kryć się 
jakaś pozostałość myślenia magicznego. Absurdem jest 
pogląd, że znajomość imienia anioła pogłębi nasze relacje z nim, 
umożliwi lepszy kontakt lub lepszą opiekę z jego strony. Okultysta 
John Dee (potomek angielskiej, szlacheckiej rodziny, urodzony 13 
lipca 1527 r. w Mortlake nad Tamizą, niedaleko Londynu) pragnął 
kiedyś poznać język, w którym przemawiają wysłannicy Boga – 
aniołowie, aby mógł ich skutecznie przywoływać. Poszukiwał więc 
mediów, które potrafiłyby nastawić swoje „duchowe ucho” na odbiór anielskich 
głosów. Twierdził później, że duchowe istoty przekazały mu długie listy imion 
aniołów dobrych i aniołów upadłych, pozwalające owe istoty przywoływać i 
nakłaniać do współpracy. Znajomość imion aniołów i demonów stanowi bowiem 
ważny element w okultyzmie. Chrześcijanin powinien unikać takich pragnień i 
nie ulegać pokusom wchodzenia w głębsze relacje z jakimiś bytami duchowymi. 
Poprzestańmy raczej na modlitwie i nie szukajmy innych form kontaktu. 



 

 

Wróżbiarstwo jest zakazane przez Kościół i przez Biblię. Tak 
zwany channeling czy szukanie mediumicznego 
pośrednictwa przez wywoływanie duchów, nie tylko 
sprzeniewierza się wierze w Boga, ale nawet może grozić 
opętaniem. To sam Bóg wysyła anioła jako posłańca i każdy 
korzysta z niewidzialnej pomocy swego Anioła Stróża. Jeżeli 
człowiek podejmuje ryzyko chanelingu, bierze na siebie 

odpowiedzialność za ewentualne wejście w bezpośredni kontakt z mocami 
ciemności i duchami-kłamcami. Jeżeli idzie dalej i wchodzi w dialog z tymi 
duchami, z pozoru równie oświeconymi co usłużnymi, podającymi się za anioły 
lub istoty astralne naraża się na ryzyko otwarcia na świat demonów i opętanie.  

 
Anioł stróż nie może być byłym upadłym aniołem. Według Katechizmu 

Kościoła Katolickiego upadek zbuntowanych aniołów jest nieodwracalny. Św. 
Tomasz twierdzi, że dla anioła pokuta i nawrócenie są wprost niemożliwe, bo 
nigdy nie odstępuje on od tego co raz wybierze i pokocha. W powieści Anatola 
France główny bohater Maurice dowiaduje się od swego anioła stróża, że 
postanowił on przystąpić do stronnictwa Lucyfera i wypowiedział posłuszeństwo 
Bogu, Maurice zostaje więc bez anioła stróża. W powieści Doroty Terakowskiej 
Tam gdzie spadają anioły główna bohaterka także traci swego anioła. Pragnę 
jednak uspokoić, wszystkich, którzy żywią podobne obawy. Wątpliwe jest, abyśmy 
mogli utracić opiekę ze strony istoty duchowej, której Bóg taką opiekę zlecił. 
Pamiętajmy ponadto, aby anioł stróż nie 
przesłaniał nam Boga. Aniołowie są tylko 
„służebnymi duchami posłanymi na pomoc starającym 
się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14). W III w. Augustyn 
w dziele Przeciw Celsusowi (5) pisze: „Nie jest 
rozsądnie odwoływać się do aniołów: powinniśmy 
przedkładać swoje modlitwy tylko Temu, który 
wystarczy za wszystkich, Bogu, przez naszego 
Zbawiciela, Syna Bożego”. W początkach IV w. 
Euzebiusz z Cezarei stwierdza zaś: „Wśród duchów niebieskich niektóre wysyłane 
są do ludzi dzięki zbawczej wielkoduszności: nauczyliśmy się je poznawać i czcić 
(?) zastrzegając całkowicie dla Boga samego hołd naszego uwielbienia” 
(Argumentacja ewangeliczna, III, 3.). Już św. Paweł widział niebezpieczeństwo 
przesadnego kultu aniołów: „Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, 
[sam będąc] zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnym kulcie aniołów, 
zgłębiając to, co ujrzał. Taki [człowiek], bez powodu nadęty pychą, z powodu 
zmysłowego swego sposobu myślenia, nie trzyma się mocno Głowy [to jest Tego], z 
którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym 
połączeniom członków, rozrasta się Bożym wzrostem” (Kol 2, 18-19). Synod w 



 

 

Laodycei musiał przypomnieć chrześcijanom, że powinni zachowywać właściwe 
proporcje, ponieważ niektórzy nadmiernie czczą anioły. (…) 

Roman Zając – biblista i demonolog z KUL  
http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/aniol.html  

 

 
# # # 
Bracie – Aniele mój 
mój cichy stróżu 
który nie krzyczysz o swoich zasługach 
nie żebrzesz o uznanie 
i jakże często bywasz nie zauważany 
zdumiewa mnie Twoja pokora 
zawstydza mnie Twoja wierność 
 
U. Michalak 
 

  

 

Aniołowie w liturgii Mszalnej 
 
 Obrzędy wstępne 
„Chrystus stanowi centrum świata anielskiego” , czytamy w KKK 
i jest otoczony przez aniołów od Wcielenia do Wniebowstąpienia. 
Także w sprawowaniu Eucharystii, którą sam Chrystus 
ustanowił i polecił sprawować na Jego pamiątkę, są obecni 
aniołowie. Grzegorz Wielki w Dialogach wyjaśniał, że nie ma 
podstaw, by wątpić, że niebo otwiera się podczas składania ofiary Chrystusa, że 
chóry anielskie są obecne, że towarzyszą już kapłanowi udającemu się do ołtarza .  
 W obrzędach wstępnych w odnowionej liturgii posoborowej aniołowie 
występują w akcie pokuty – w drugiej części, kiedy cały Kościół błaga 
„Najświętszą Maryję, zawszę Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych (…) o 
modlitwę do Pana Boga naszego”. Warto wspomnieć że w liturgii trydenckiej w 
akcie pokuty tzw. Spowiedzi powszechnej w „Confiteor” kapłan i lud spowiadał 
się nie tylko Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie, ale i „św. 
Michałowi Archaniołowi” .   
 Warto też wspomnieć o hymnie do Chrystusa Króla, który jest śpiewany w 
Niedzielę Palmową po wejściu procesji do Kościoła.  



 

 

W uroczystości i święta w liturgii odmawia się lub śpiewa się starożytny 
hymn kościelny „Chwała na wysokości Bogu” lub często mówi się po prostu 
„Gloria”. Nosi on także nazwę „hymnu anielskiego”, choć sam tekst nie mówi nic o 
aniołach, ale jak zaznacza ks. B. Nadolski, taka nazwa jest ze względu na 
pierwsze słowa przejęte z hymnu aniołów z Łukaszowej relacji o narodzeniu 
Chrystusa (Por. Łk 2, 14), a także w „Wielkiej doksologii”, gdy bierze się pod 
uwagę uwielbiający charakter hymnu. Ten hymn, jak pisał bł. abp Julian 
Nowowiejski, jest „solenną i wielką doksologią, przez którą Kościół Chrystusowy 
swoje uwielbienie dołącza do uwielbienia aniołów” .  
 
Liturgia Słowa 
Miejscem, w którym wielokrotnie spotkać można aniołów 
jest niewątpliwie liturgia słowa. W czytaniach mszalnych – 
Anioł pojawia się wielokrotnie. Na przykład Archanioł 
Gabriel w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ukazanie 
się Anioła św. Józefowi w Ewangelii czytanej w wigilię 
Bożego Narodzenia, jak i w uroczystość Świętej Rodziny – 
rok „A”. Następnie Aniołowie pojawiają się w pierwszą 
niedzielę Wielkiego Postu, kiedy to do Jezusa na pustyni 
„Aniołowie przystąpili i usługiwali Mu” (Por. Mt 4, 11). Również w drugą niedzielę 
Wielkiego Postu (Por. Rdz 22, 11), w Niedzielę Palmową (Por. Łk 22, 43) jak i w Wigilię 
Paschalną spotykamy wielokrotnie Aniołów objawiających radość zmartwychwstania 
Pana (Por. Mt 28, 23; Łk 24, 4. 5-6). 
 Aniołowie pojawiają się także w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
jako „dwaj mężowie w białych szatach” (Por. Dz 1, 11) jak i w uroczystość  Chrystusa 
Króla Wszechświata zamykający rok kościelny (Por. Mt 25, 46; Kol 1, 15-16).  
 Powyższe przykłady, w wielkim skrócie potwierdzają, że biblijne teksty 
mówiące o Aniołach żyją w szczególny sposób w liturgii, stanowią część Bożego 
orędzia i wyrażają wiarę Kościoła . 
 Należałoby też wspomnieć o Credo. Odmawiane podczas Mszy świętej, nie 
wymienia wyraźnie aniołów, wspomina ich jednak pośrednio. Zawiera ono wiarę 
chrześcijanina „w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych”. W słowach „niebo i ziemia – uczy Katechizm 
Soboru Trydenckiego – należy rozumieć wszystko to, co niebo i ziemia zawierają: 
firmament, słońce i inne gwiazdy, miriady aniołów, góry i doliny, morze, świat 
roślinny, zwierzęta i ludzi” . 
 
Liturgia eucharystyczna 
Anioł istnieje i to zawsze, w drugiej części liturgii mszalnej, a 
mianowicie w liturgii eucharystycznej. W liturgii przedtrydenckiej, już 
podczas obrzędu okadzenia darów ofiarnych, kapłan prosił 
„błogosławionego Michała Archanioła, stojącego po prawicy ołtarza 



 

 

kadzideł”, aby Bóg przez Jego wstawiennictwo – raczył pobłogosławić i przyjąć to 
kadzidło „na wonność wdzięczności”. W średniowiecznych mszałach (XI, XII wiek) 
zwracano się w tej modlitwie do Archanioła Gabriela.   
Szczególnym momentem liturgii eucharystycznej, w którym, w każdej Mszy 
świętej Kościół odwołuje się do Aniołów, jest prefacja. Każda prefacja 
wprowadzając w Modlitwę Eucharystyczną, zaprasza wszystkich uczestników 
liturgii do współudziału z aniołami w uwielbieniu Trójjedynego Boga i 
dziękczynieniu Mu za całe dzieło zbawienia.  

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zauważa się 
bardzo rozbudowane anafory, gdzie wspomina się wielu Aniołów, 
którzy nieustannie chwalą Boga w Jego majestacie. Najstarsze 
anafory wspominają takie grupy Aniołów jak: Moce, Władze, 
Zwierzchności, Panowania, Trony, Cherubinów, Serafinów, 
Archaniołów i Aniołów. Każda z wymienionych grup spełnia 

określone zadania. Aniołowie wychwalają Boga, Panowania – adorują, 
Zwierzchności – drżą, Moce i Serafini – współwychwalają.  W liturgii wschodniej, 
jak zauważa ks. Henryk Paprocki, zaakcentowanie ogromnej liczby Aniołow, ich 
opisy, jak też szczególne miejsce w liturgii, zauważa się do obecnych 
czasów.   

Do tradycji wschodniej nawiązuje prefacja z IV Modlitwy 
Eucharystycznej, która znajduje się w obecnym Mszale Rzymskim. W 
niej rozbrzmiewa uwielbienie i dziękczynienie nie tylko za dzieło 
odkupienia, ale i za dzieło stworzenia. Pod koniec prefacji słyszymy 
takie stwierdzenie: „…Stoją przed Tobą niezliczone zastępy Aniołów, 
którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza 
nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym 
stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością 
wysławiamy Twoje imię, wołając…”. 
Analizując wszystkie prefacje w Mszale Rzymskim, daje się zauważyć, że 
najczęściej wspomina się Aniołów w ten oto sposób: „Dlatego z Aniołami i 
Archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi 
wołając…” , czy też: „Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów, wysławiamy Ciebie, 
z radością wołając…” . Często wezwanie prefacyjne skierowane jest równocześnie 
do Aniołów i świętych, np. w I pierwszej prefacji wielkopostnej słyszymy: „Dlatego 
z Aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając…”.   

(…)Ks. Bogusław Nadolski zaznacza, że w obecnym Mszale Pawła VI, 
wymieniani są Aniołowie i Archaniołowie, lecz Cherubini występują tylko 
dwukrotnie, Serafini natomiast pojawiają się sześciokrotnie w prefacjach. 
Prefacje rezygnują z wymieniania różnych grup Aniołów. Najczęściej spotykamy 
wyrażenia: Aniołowie, Archaniołowie, zastępy Aniołów, chóry Aniołów . 

Jana  Andruszczyszyna, Aniołowie w Liturgii Kościoła (fragm. pracy) 
 



 

 

Wiaro 
 
Wiaro, 
szukałam w tobie 
przyjemności i czegoś 
tajemniczego 
magicznego 
tymczasem jesteś nieustannym 
trudem 
wysiłkiem pełnym doświadczeń 
 
Wiaro 
myślałam że jesteś 
tak fantastycznym zjawiskiem 
pełnym blasku puchu różu 
zaklęciem, które wypowiadam 
i mam 
a ty jesteś pośród szarej codzienności 
jesteś krzyżem, który 
nieraz przygniata 
 
Wiaro 
myślałam, że jesteś z płatków róż 
delikatna miękka 
taka ozdobna jak klejnoty 
a tyś jest opleciona w ciernie 
które sączą prawdziwą krew i łzy 
jesteś twarda i prawdziwa 
 
Wiaro 
ubierałam cię w sztuczne korale 
sztuczne barwy, upiększałam 
nie wiem tylko po co? 
tyś przecież perłą najprawdziwszą 
tak czysta 
jesteś blaskiem 
 
Wiaro, siostro nadziei 
jesteś tak prawdziwa 
nauczycielko Prawdy 
Wiaro, dla której wszystko jest możliwe... 
wiaro, dobrze że jesteś 
 
Anna Małgorzata 
 

„Nie pisz do mnie, ponieważ nie mogę ci odpowiedzieć. Przyślij do mnie swojego 
Anioła Stróża a wszystkim się zajmę”. 

http://www.padrepio.catholicwebservices.com/POLSKA/Guardian_Angel_Polska.htm 

 



 

 

ZAPROSZENIE 

Jeżeli Twój plan dnia bezlitośnie pokazuje brak czasu dla 
siebie i dla Boga. 

Jeżeli Twoje serce potrzebuje wyciszenia i spotkania z 
Miłością. 

Jeżeli chcesz oderwać się od codzienności i złapać 
oddech.  

To mamy dla Ciebie propozycję… 

W Zakopanem od 11 do 14.11.2010 r.  
jest organizowane skupienie  

dla studentów i młodych pracujących.  
Zaczynamy kolacją w czwartek, kończymy obiadem w niedzielę. 

Koszt – 60 zł, ilość miejsc ograniczona!  
Zgłoszenia przyjmujemy do 25.10 pod adresem: 

apostolstwocsa@gmail.com   
z dopiskiem ZAKOPANE. 

Czekamy właśnie na Ciebie!! 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, wiersze i zdjęcia, które 
mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. Dziękuję również 
wszystkim Kolporterom !!! Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją 
modlitwą – s. Alicja 


