
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2010 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Witam w listopadowym numerze naszego e-pisma! Poprzednio nie zdołałam dołączyć Waszych 

tekstów o Aniołach, co teraz czynię z ogromną przyjemnością. Można tu znaleźć także utwory o 

Aniołach, które wygrały w konkursie festynowym „Anielskie pióro, anielski głos, anielskie serce” 

(więcej szczegółów na naszej stronie: http://www.siostryodaniolow.pl/?q=laureaci%20_2010). 

Zapraszam do lektury i refleksji nad swoją relacją do Anioła Stróża! Ogarniam  wszystkich 

Czytelników swoją modlitwą  

s. Alicja  

 

Mój Anioł Stróż 
 
Aniele mój, Duchu Świetlisty! 
Dusza ma w ramionach tonie. 
Ty chronisz mnie – niczym matka, 
Dziecię w swoim łonie. 
Ty dajesz siłę i moc, 
Które tkwią w orła koronie. 
Ty jesteś zawsze: 
I w dzień i w nocy, 
I gdy potrzebuję Twej pomocy. 
Aniele mój, Duchu Świetlisty! 
Ty z siłą huraganu, odganiaj złe moce. 
I chroń mnie nadal – niczym krzew ciernisty swe owoce. 
 
Monika Staszczyk I c gimn. ZS nr 2 im. Żeromskiego, Konstancin  



 

 

„Pan z taczką” 

Otóż od dłuższego czasu czułam się bardzo przygnębiona. Kłopoty domowe, praca i ciągłe 
rozeznawanie na drodze powołania napawały mnie smutkiem. Patrzyłam na innych ludzi i 
zastanawiałam się, czemu nie jestem jak oni radosna i spontaniczna, czemu mi tak ciężko na 
duszy? Oczywiście Pan Bóg chciał mnie czegoś nauczyć i wypróbować, ale ten wątek zachowam 
sobie. Tu chciałabym opisać inne zdarzenie. Otóż w tym stanie przygnębienia przebywałam 
naprawdę długo i kompletnie nic mnie nie mogło pocieszyć. Kilka dni temu wracając ze Mszy 

zobaczyłam starszego pana z taczką. Nie wyglądał na pijaka, ani nawet na 
bezdomnego, raczej na biednego, bezrobotnego człowieka. Zrobiło mi się go 
żal i pomyślałam, że ja w swoim smutku pogrążona nie mam jednak aż takich 
problemów jak on. Nie było to dla mnie żadnym pocieszeniem, tylko 
stwierdzeniem faktu. Pomyślałam, że dałabym mu z chęcią jakiś pieniążek, 
bo na pewno to Pan Bóg postawił tego człowieka na mojej drodze. Takie 

przynajmniej miałam wewnętrzne przeczucie. Ponadto, gdy spotkałam tego pana, zmawiałam 
właśnie Koronkę do Miłosierdzia i czułam, że jakąś obłudą byłoby minąć potrzebującego i 
jednocześnie dalej spokojnie się modlić,  wiedząc że mam się czym podzielić. 

Jednak bardzo się krępowałam, by podejść do tego człowieka. Mógł mnie skrzyczeć lub wyśmiać. 
W głowie miałam też liczne myśli, że to może jednak pijak i ten otrzymany pieniążek on wyda na 
alkohol. Stałam nieruchomo na chodniku i zastanawiałam się co zrobić? Czekałam, aż przejdą 
ludzie z kościoła, by nikt mnie nie widział. Trwało to kilka minut i bałam się, że i ten pan gdzieś 
odejdzie. On wszedł do śmietnika, nic tam nie znalazł chyba i powoli zaczął odchodzić. 
Pomyślałam, że wszystko stracone, zrobiło mi się okropnie żal, że tak się ociągam z prostym 
gestem. Jednak ten pan spojrzał na mnie i wrócił jeszcze do kosza na śmieci stojącego bliżej 
mnie. Odważyłam się i spytałam, czy by nie potrzebował pieniążka. Podałam mu skromne 5zł, a 
on … ciepłym, pełnym wdzięczności i radosnym głosem powiedział, że chętnie przyjmie i, że się 
za mnie pomodli... Te ostatnie słowa były dla mnie tak ważne i potrzebne, tak prawdziwe i 
miłosierne, iż poczułam, że przez tego człowieka jakby sam Bóg do mnie się schyla. On  
tymczasem patrzył na mnie tak, jakbym dała mu nie 5, ale 500zł. W jego głosie i twarzy nie było 
śladu zepsucia, a jedynie wielki smutek z powodu bardzo trudnej sytuacji materialnej. 
Pożałowałam, że nie dałam mu więcej pieniędzy. Zaproponowałam mu zatem kanapkę, którą 
niosłam do pracy. Ten wyjątkowy człowiek, powiedział, że by kanapkę przyjął, ale spytał… czy ja 
będę miała co jeść, jeśli mu oddam swój posiłek? Wzruszyło mnie to głęboko, przypomniałam 
sobie w ułamku sekundy świadectwa Matki Teresy o wielkim sercu biednych materialnie ludzi. 
Powiedziałam, że kupię coś po drodze. Powiedział raz jeszcze, że się za mnie pomodli i spytał, 
czy ja gdzieś tu mieszkam. Potwierdziłam, a on żegnając się jeszcze raz powiedział, że się za mnie 
pomodli. 

To spotkanie trwało niecałe 10 minut, ale napełniło mnie niewymowna radością, odpędziło 
zalegający od miesięcy smutek i wywarło ogromny wpływ na moją modlitwę i relację z Bogiem. 

Pozostaje pytanie gdzie tu Anioły? Ten pan na taczce nie miał skrzydeł ani aureoli, a jednak nie 
wątpię, że Bóg w swym Miłosierdziu pozwolił pokierować nas naszym Aniołom, podpowiedzieć 
nam takie, a nie inne słowa („Pomodlę się za panią”) oraz obdarzyć się wzajemną radością i 
zadziwieniem. Z tego spotkania ja czuję się nie tylko obdarowana ale i ubogacona. Gdy 
wieczorem odmawiałam „Ojcze nasz”, także tego pana objęłam swoją modlitwą. 

Edyta 

 



 

 

# # # 
 
Niech panu będą wieczne dzięki, 
że w życiu mym oszczędził mi męki 
dzięki łasce Pana Najwyższego. 
Niechaj Bóg Pan na wysokościach 
Pochwalon będzie, że w swych radościach 
nie sam świętuje 
i nie sam bije, 
gdy zło dopadnie mnie w świecie, 
dzięki czemu wciąż żyję 
i nie strach mi wstawać o świcie. 
Niech Panu będzie wieczna chwała 
za Anioła mego, co mnie ochrania 
Tego nikt nam nie odbierze 
co nam Bóg na zawsze dał. 
To już leży w naszej wierze, 
że dobro żyje w nas. 
I tylko Ci natchnieni, co oczy w duszy mają, 
mogą odkryć w Tobie to, co ciała ukrywają. 
Tę Anielską część człowieka, 
co mu wśród dnia ucieka 
co sumieniu żyć pozwala. 
Niech ten Anioł w głębi zaklęty 
wskazuje drogę, gdy los pokrętny 
i w stronę światła nas prowadzi 
przez ciemność będąc nietkniętym. 
 
Ewelina Kamińska i Żaneta Krywiszyn 
 
 

„Rozmowy prywatne” 
Wstęp: 
Matylda zapadła w śpiączkę. Była już w tym stanie tydzień. Śpiączka została 
wywołana ciężkim niedotlenieniem mózgu. Jej rodzina, choć niewierząca w Boga 
posądzała Go o jej stan. Miała 16 lat.  

 
*** 
- Proszę, odezwij się Matyldo. – dziewczyna usłyszała znowu ten sam głos. W pokoju nikogo nie 
było. Ten głos słyszała jedynie w swojej głowie. 
Chociaż nie reagowała na żadne bodźce z zewnątrz, to słyszała wciąż to samo: „Odezwij się”. 
- Kto to mówi? Gdzie jesteś? – „powiedziała” Matylda. 
- Znasz mnie moja droga. – odpowiedział Głos. 
- Kim jesteś? – powtórzyła. 



 

 

- Stróżem. 
- Kim? 
- Twoim Stróżem. Opiekunem. Prywatną ochroną. 
- Chyba wariuję. Wyobraźnia mi szwankuje. – dziwiła się sobie. 
- Wszystko z tobą w porządku, moja duszyczko. – odpowiedział Anioł. – Tu twój Anioł Stróż. 
- Czegoś takiego nie ma. To niemożliwe. 
- Jeśli będziesz chciała porozmawiać, odezwij się. Zawsze cię usłyszę. 
- Szwankuję. 
 
*** 
- Halo? Ktoś, ktokolwiek mnie słyszy? To okropne… Ja krzyczę! Czemu nikt nie słyszy!? 
- Ja słyszę. 
- Kto mówi? 
- To ja, twój ochroniarz. 
- Ale ty nie istniejesz! – Matylda wydała z siebie niesłyszalny krzyk. 
 
*** 
- Jesteś tu? – zapytała niepewnie. – Yyyy… Aniele? 
- Zawsze. – Stróż ucieszył się, że jego podopieczna się odezwała. 
- Dlaczego ja? czemu to stało się mnie? 
- Nie wiem. 
- To czemu tu jesteś? 
- To moja rola, moja droga. 
- Czemu, więc Cię nigdy nie zauważyłam? Dlaczego nigdy nie pomogłeś mi? – Matylda nadal nie 
wierzyła. Chyba też nie chciała wierzyć. 
- Czemu wątpisz? Zawsze ci pomagałem. 
- Nie pamiętam. – nadal nie przyjmowała do siebie tej wiadomości. 
- Ostatnią ustną odpowiedź w szkole pamiętasz? 
- Tak. Nie byłam przygotowana, ale to nic nie znaczy. 
- Ostatnie wakacje? Prawie utopiłaś się w morzu. 
- Uratował mnie ratownik. 
- Nie wierzysz we mnie? – głos Anioła wyraźnie posmutniał. 
- Nie. 
- Ale proszę, przypomnij sobie życie. 
 
*** 
- No i co?! Moje życie to seria wypadków, nieszczęść i przykrych przygód, z których 
wychodziłam jedynie własnemu szczęściu. 
- Credo ut intelligam. Uwierz, aby zrozumieć. 
- To po co jesteś? Dlaczego normalnie nie czuję, że jesteś? I przecież ja nie wierzę w Boga, to 
pytam się dlaczego jesteś? 
- Sama spróbuj zdecydować po co jestem. Bo w każdej chwili, w modlitwie, możesz poprosić 
mnie o pomoc. 
- Nauczysz mnie tej modlitwy? Spróbuję, jak się obudzę z tą wiarą. 
- Cieszy mnie to. Powtarzaj za mną. 



 

 

*** 
- Co ona robi? – krzyknęła z przerażeniem matka Matyldy. 
- Wołajcie lekarza! - wołał ktoś inny. 
Matylda bowiem robiła znak krzyża lekko poruszając wargami. Jej rodzice, którzy 
siedzieli przy niej, byli zszokowani. Były to jej drugie wyraźne ruchy w ciągu 
miesiąca. 

- Co się dzieje? – spytał lekarz, który właśnie wbiegł do pokoju. 
- Poruszyła się… - rzekła z załamanym głosem jej mama. 
- To naturalne, proszę państwa. Proszę się nie obawiać, nic jej nie grozi. 
- Otwiera oczy! 
- Co?! 
I w tej chwili wszystko się działo w przyspieszonym tempie. Matylda kręciła głową, doktor wołał 
innych, a jej rodzice płakali ze szczęścia. 
Minęła godzina od obudzenia się dziewczyny. Sama nadal nie mogła w to uwierzyć. 
- … a najdziwniejsze było to, że rozmawiałam z kimś takim, co mówił, że jest Aniołem Stróżem. 
I to było bardzo realne. 
- Kochanie, byłaś w trudnym stanie. Wiele rzeczy mogło ci się wydawać. Przecież wiesz, że ktoś 
taki nie istnieje… 
- Tu si hic sis, aliter sentias. – odpowiedziała tacie z lekką nutką złości. 
- Słucham? 
- Nic, nic. 
 
*** 
- … i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. – 
zakończyła swoja modlitwę. Dziewczyna była już od 
miesiąca w domu. I była szczęśliwa. Zaczęła cieszyć się 
życiem i dziękować za byle co nie tylko znajomym. – A, 
i jeszcze raz dziękuję. Za pokazanie piękna świata i 
wiary. Dobranoc. 
- Matylda, już po dziesiątej. Idź już spać. – zwróciła jej 
uwagę mama. – Dobranoc. – powiedziała i wyszła. 
- Dobranoc. – rzekła dziewczyna i położyła się spać. 
Była naprawdę szczęśliwa. 
- Dobranoc, dziecino… - odpowiedział Głos. 
 
Agata Wajda, kl. 1 AG 
 
 
 
 

 
 



 

 

Przygody… 
 
Dość mam czasem stania w miejscu 
Monotonnych dni bez wad 
Mam ochotę na przygodę  
Jeden dzień czuć coś… nie ład 

I nie chodzi mi o bungee 
Jazdę na motorze, 
Jakieś wielkie wydarzenie… 
Dzień zachwytu daj mi Boże! 

Wielkie szczyty, oceany 
I dech zapierają 
Lepiej niż tablica, ławka 
Do namyśleń nakłaniają 

Ach, jaskinie, stalagmity 
Jezior też bez mała 
Z jakąś miłą mi osobą 
Może  być i Polska cała! 

Iść tam pieszo, płynąć morzem 
Czy też autem jechać 
Nie każda chwila „oderwania” 
Długo zechce czekać 

Oczywiście, gdy przygoda… 
Może stać się nieprzyjaźnie 
Spotka mnie gdzie jaka burza  
Lub wiatr zawżdy zadmie… 

Mój Aniele! Ciebie proszę 
Chroń mnie ode złego 
Wiem, że łatwiej jest ci w szkole 
- Jeden dzień! – Chcę co innego. 

Oczywiście, potem wrócę 
Me marzenie nie obrazem 
Lecz też myślą, piękną chwilą 
Choć na chwilkę pójść tam, razem… 

Jeśli jednak, Drogi Stróżu 
Trzeba na to długo czekać 
Nic nie szkodzi, ja w tym czasie będę 
Marzyć, uczyć się, uśmiechać 

Chociaż… jedna jest przygoda 
Którą można wszędzie dostać 
Ruszaj! – Znajdź mi przyjaciela! 
Chroń i mnie i jego postać! 

 
Joanna Cel kl. II b Gimn. im ks. Jana Twardowskiego, Chylice 



 

 

 
„Przewodnik po aniołach” 

 
1. Kim jest anioł? 
Anioł to niematerialna istota, która przypisana jest tylko do jednego człowieka, któremu 
ma towarzyszyć w drodze do zbawienia. Szczerze mówiąc ta sucha definicja również do 
mnie nie przemawia, ale kiedy pomyślę, że mój własny anioł stróż jest przy mnie w 
ciemnej uliczce w nieznanym mieście od razu czuję się lepiej. 
 
2. Co robią anioły? 
Jak już wcześniej wspomniałam anioły to wysłannicy boscy, którzy mają nam pomóc w 
dostaniu się do Królestwa Niebieskiego. Czyż to nie cudowne? Anioł jest jak koło 
ratunkowe w „milionerach”, którego możesz używać 24/24, 7/7 przez całe życie. Kiedy 
już wiesz, że stoi lub w tej chwili cię otacza, nie masz poczucia że nie możesz grzeszyć? 
Widzisz to prawdopodobnie dzięki niemu zdasz najtrudniejszy egzamin i będziesz 
wylegiwał się na obłoczkach Królestwa Niebieskiego! 
 
3. Kontakt z aniołem 
Ze swoim aniołem możesz się komunikować. Czyżbyś nie znał modlitwy „Aniele Boży, 
Stróżu mój” – no właśnie, no właśnie. Dobrze myślisz, rozmawiałeś z nim tysiące razy 
nie zdając sobie z tego sprawy. Może pora spróbować inaczej? Tylko anioł w depresji 
może nie być skory do rozmowy. Jak go wyleczyć? Przestań grzeszyć, nagroda jest 
słodka, zyskasz przyjaciela którego rada jest zawsze najlepsza. Opłaca się, nieprawdaż?  
 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego przewodnika wejdziesz w grono osób w pełni 
świadomych obecności anioła w ich życiu. To grono zachwyconych użytkowników. 
Zapraszam. Dołącz do nas. 
 
M. Pawłowska 
 
 

 
 
Jednego dnia Ojciec Alessio niosąc listy w ręce, zbliżył się do Ojca Pio i chciał go 

o coś zapytać, lecz Ojciec Pio nagle mu powiedział: "Nie widzisz, że jestem 

zajęty? Zostaw mnie w spokoju". Ojciec Alessio odszedł upokorzony. Później 

Ojciec Pio go zawołał i powiedział: "Czy widziałeś wszystkie te anioły, które były 

blisko mnie? To byli Aniołowie Stróżowie, którzy przynieśli prośby od moich 

duchowych dzieci. Musiałem odpowiedzieć na ich potrzeby". 
http://angelus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2641:ojciec-pio-o-aniosach&catid=329:bwiadectwa-
i-opowiadania-o-aniosach&Itemid=703  
 

 
 



 

 

ZAPLANUJ SOBIE Z NAMI CZAS!!!! 
 
 4-6 lutego Konstancin; skupienie: JESTEM DAREM BOGA (dla studentek i 

młodych pracujących)  
 
 7-11 lutego Konstancin; rekolekcje: DOM NA SKALE (dla dziewcząt 3 kl. gimn. i 

szkół ponadgimnazjalnych) 
 
 14-19 lutego Częstochowa; rekolekcje: JEŚLI BÓG Z NAMI KTO PRZECIW 

NAM (dla dziewcząt 3 kl. gimn. i szkół ponadgimnazjalnych) 
 
 4-6 marca Konstancin; Sesja o godności kobiety na podstawie listu J. P II do 

kobiet: DZIĘKUJEMY CI KOBIETO, ŻE JESTEŚ KOBIETĄ. ALE – JAK 
WIEMY – SAMO PODZIĘKOWANIE NIE WYSTARCZY… (dla studentek) 

 
 12-13 marca Częstochowa; DOKĄD ZMIERZA MOJE ŻYCIE skupienie 

wielkopostne Czcicieli Świętych Aniołów i AMWK (dla osób dorosłych i 
młodzieży pracującej, zgłoszenia do 15.02.) 

 
 29 kwietnia - 2 maja Pisz; WIOSENNE KOLORY… A CO TO MA 

WSPÓLNEGO Z REKOLEKCJAMI? (dla licealistek i studentek)  
 
 29 maja Konstancin, Amfiteatr; Festyn Misyjny  

 
 24 czerwca - 1 lipca Konstancin; SPÓJRZ W LUSTRO – ZOBACZ WIĘCEJ… 

(gimnazjalistki) 
 
 16-24 lipca Konstancin; spotkanie rekolekcyjno – wypoczynkowe: ANIOŁA 

STRÓŻA MAM NIGDY NIE JESTEM SAM (dzieci 3–6 kl. szk. podst.) 
 
 3-9 lipca Konstancin; spotkanie rekolekcyjno-wypoczynkowe dla ANIELSKIEJ 

MISJI DZIECI 
 
 15-26 lipca PIELGRZYMKA PIESZA DO WILNA 

 
 17 września, Konstancin, Amfiteatr; Festyn Anielski 

 
 7-9 października, Zamek Bierzgłowski; DOŚWIADCZENIE BOGA W MOIM 

ŻYCIU skupienie rekolekcyjne Czcicieli Świętych Aniołów i AMWK (dla osób 
dorosłych i młodzieży pracującej, zgłoszenia do 5.09) 

 
 
Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.  
Listę uczestników zamykamy na 2 tygodnie przed każdym spotkaniem. Zgłoszenia, pytania, 
sugestie prosimy kierować na adres: spotkaniaanielskie@gmail.com   
 
Bliższe informacje znajdziecie na naszej stronie www.siostryodaniolow.pl      



 

 

Anielski Sen 
 
Obudziłem się gwałtownie, 
jakby grom zesłano z nieba, 
zaraz, zaraz nie ma burzy, 
coś tu jest nie tak jak trzeba. 

A tu nagle w mym ogródku, 
w swej świętości blasku pełnym, 
stoi anioł tak wytworny, 
na kolana padł przede mną. 

-„O co chodzi?” – chciałem spytać, 
wtedy anioł się ośmielił 
i powiedział do mnie głosem, 
mojej mamy Izabeli: 

- Dzisiaj, synu mój kochany, 
dzisiaj kończysz swoje dzieje, 
dzisiaj z światem się pożegnaj, 
dzisiaj razem umieramy. 

Poleciałem więc z aniołem, 
w głąb przestrzeni, w czarną dziurę, 
a po drodze zapytałem, 
czemu padł przede mną w domu? 

Wtedy anioł się uśmiechnął, 
i popatrzył w głąb przestworzy: 
- Bo Ty jesteś mój Jezusku, 
bo Ty jesteś Synem Bożym. 

Zaprowadził mnie pan anioł, 
aż pod samą bramę nieba, 
a tam św. Piotr już czekał, 
i piosenki sobie śpiewał. 

Lecz gdy ujrzał nas przed bramą, 
przestał śpiewać nic nie mówił, 
i otworzył złote wrota, 
i bez słowa nas tam wpuścił. 

Wtem na tronie przecudownym, 
zobaczyłem coś pięknego, 
zobaczyłem Pana Boga, 
a ja byłem synem jego… 
 
Zofia Czeremużyńska kl. VB Sz. podst. im Stefana Żeromskiego nr 2 w Konstancinie 
 
 
 
 



 

 

„Anioły Stróże” 
 

Małe figurki porozstawiane mam po całym domu. Jeden stoi na szafce, drugi na 
parapecie, jeszcze inny – ogromny – stroi podłogę w salonie. Jest ich cała kolekcja. Każdy 
z nich jest inny, każdy ma inny kolor włosów, kolor sukienki i kształt skrzydeł. Każdy 
symbolizuje co innego i ma inne znaczenie. Łatwo jest mi się przywiązywać  do rzeczy. 
Zwłaszcza, jeśli niosą za sobą choćby małe symboliczne znaczenie. Mimo że to tylko 
figurki, to maja w sobie tę magiczną moc. Są tylko symbolami – lecz symbolizują coś 

niezwykłego, tajemniczego i bliskiego każdemu człowiekowi już od najmłodszych lat. 
Od małego powtarzano mi, że - oprócz mamy i taty – jest jeszcze Ktoś inny, broniący mnie i 
chroniący przed złem. Pierwszą poznaną przeze mnie modlitwą, której słowa – „Aniele Boży, 
Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój…” – powtarzałam co wieczór, była właśnie modlitwa do 
Niego – mojego własnego i niepowtarzalnego Anioła Stróża. 
Dla małego dziecka jest to rzecz magiczna, tajemnicza, być może trochę niezrozumiała, lecz 
zarazem bardzo prosta. Łatwo jest uwierzyć w to, że 24 godziny na dobę – „rano, wieczór, we 
dnie, w nocy” – chroni nas (coś, ktoś?) przed wszelkim złym. Łatwe jest to szczególnie wtedy, 
gdy ma się na to tyle niezbitych dowodów.  
Każdego człowieka spotykają w życiu trudne czy kryzysowe momenty. Każdy 
z nas przechodzi przez wiele trudnych sytuacji, zastanawiając się później „Jak 
ja to zniosłem?”, „Jak z tego wybrnąłem?”, „Co podpowiedziało mi takie 
wyjście z tej sytuacji?”. Wielu z nas miało w życiu momenty, w których 
byliśmy na granicy – dobra i zła, życia i śmierci, nieszczęścia i szczęśliwego 
rozwiązania sprawy. Dla mnie żadna z takich sytuacji nie jest zbiegiem 
okoliczności. Nie jest to „fart”, przypadkowe szczęście. Jest to dla mnie 
opatrzność i troska, której nic i nikt nie jest w stanie wytłumaczyć – tę troskę 
i opiekę można tylko poczuć. 
Wiele razy znajdowałam się w sytuacjach, gdzie najważniejsze dla mnie osoby cierpiały. Wiele 
razy ja cierpiałam, nie widząc wyjścia z konfliktu z innym człowiekiem, gdy nie widziałam szans 

na rozwiązanie problemu, czy gdy prawie że cudem udało mi się lub 
ważnym dla mnie osobom uniknąć nieszczęśliwego czy tragicznego 
wypadku. I gdy nagle okazuje się, że tak naprawdę nic się nie stało, gdy 
sytuacja zaczyna się prostować a konflikt okazuje się nie aż tak wielkim 
problemem, naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, że to tylko szczęśliwe 
zrządzenie losu, przypadek. W takich sytuacjach wiem, że mój Anioł Stróż 
czuwa nade mną, nas osobami mi bliskimi. Czuję, że odpowiada na moje 
prośby i że mnie słucha.  
Tak naprawdę wcale nie potrzebne mi jest tego Anioła ujrzeć, zobaczyć, 

dotknąć. Wystarczy w niego uwierzyć, by poczuć jego opiekę, obecność i troskę. To uczucie 
sprawia, że i ja chcę być takim Aniołem Stróżem dla innych – może bez niebiańskich skrzydeł i 
niezwykłych, magicznych możliwości – lecz takim zwykłym i ludzkim, trochę nieporadnym ale 
starającym się czynić dobro i nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. 
 
Małgosia Cymborska, kl. 3ag 
 



 

 

# # # 
 
Czemu wciąż o mnie zapominasz? 
Już chyba nie jestem w twoim sercu 

Stoję tu, koło Ciebie. 
Niby niewidzialny, a jednak wyczuwalny, 
Ale nie przez wszystkich. 
Szepczę do Twojego ucha najlepsze rady, 
Lecz Ty się zasłaniasz. 
A więc krzyczę! 
Krzyczę, aby Ci pomóc. 
Abyś mnie wysłuchał. 
Lecz nic z tego – mój głos 
nic nie daje… 
Mam nadzieję, że nadejdzie dzień 
w którym mnie wysłuchasz 
Lecz wtedy może być już za późno. 
 
Marta Mirowska kl. Ib  
 
 

Przyjaciel i obrońca 
 

Nie wydaje Wam się czasem, że postać Anioła Stróża traktowana jest trochę po 
macoszemu? Oczywiście nasze mamy, babcie czy ciocie uczą nas gdy jesteśmy jeszcze brzdącami 
rymowanej modlitwy „Aniele Boży”. Każdy z nas otrzymał kiedyś od księdza na kolędzie obrazek 
z aniołkiem podtrzymującym dziecko na kładce. Dorastając jednak szybko zapominamy o miłym 
wierszyku i słodkim towarzyszu z obrazka. Anioł Stróż zostaje zepchnięty gdzieś na obrzeża 
naszej świadomości, jeśli w ogóle nie zapomniany. To, że my nie pamiętamy o nim, wcale jednak 
nie znaczy że go nie ma przy nas i że on zapomniał o nas. Pochylmy się więc w październiku, 
który oprócz tego że czcimy podczas niego Matkę Różańcową, jest poświęcony właśnie Aniołom 
Pańskim. [tekst miał się ukazać w poprzednim numerze. przyp. red.] 

 Anioł jest stworzeniem Boskim doskonalszym niż 
człowiek, powołanym do ważnych zadań, które zleca mu sam 
Bóg. Ci aniołowie, którzy zostali powołani do szczególnej 
opieki nad ludźmi i ich sprawami, są nazywani Aniołami 
Stróżami. Świadomość, że jest ze mną ktoś, kto ma ciągłą 
łączność z Bogiem, który razem z Nim chce mojego dobra, 
który troszczy się bezpośrednio o moje zbawienie napawa 
niezwykłą radością i podekscytowaniem. Jednak aby to 
wszystko poczuć trzeba najpierw uświadomić sobie, że Anioł 
Stróż nie jest tylko bajeczką opowiadaną nam w dzieciństwie, 
lecz potężnym i dobrym wysłannikiem Boga, a na dodatek 
tylko i wyłącznie dla Ciebie. Dbaj o relacje z nim tak jak dbasz 



 

 

o relacje z najlepszym przyjacielem, a przecież tu masz kogoś więcej niż tylko ziemskiego 
przyjaciela. Zwierzaj się, proś o pomoc, dziękuj, żartuj, smuć się, rozmawiaj. Niech między wami 
będzie obustronne zaufanie i dążenie do jednego celu jakim jest zbawienie twojej duszy. 
 O tym jak bardzo Anioł Stróż walczy o nasze zbawienie może świadczyć wyznanie 
mistyczki naszych czasów, Cataliny Rivas:  
 
„Wracam więc do dnia, w którym umierała moja mama; dokładnie tak, jak widziałam to w swojej 
wizji. Mama patrzyła gdzieś ponad mną, w kierunku okna. Ścisnęła moją dłoń i powiedziała: 
„Chcę być z tobą.”„Mamusiu kochana, boisz się?” – zapytałam trochę zmartwiona.„Nie, nie boję 
się, ale chcę być z tobą”. Wtedy zobaczyłam ludzi, którzy podeszli tuż za mnie i za mamę, z jej 
prawej strony. Rozpoznałam w nich św. Józefa, św. Antoniego z Padwy, św. Różę z Limy, św. 
Dominika Guzmana i św. Sylwestra. Stali za głową mamy, obok „Leopolda” – tak się nazywał jej 
Anioł Stróż, bardzo przystojny młodzieniec. Wyglądał, jakby się modlił na kolanach, swymi 
dłońmi głaszcząc jednocześnie głowę mamy. (…) Ubrany w białą albę młody mężczyzna niósł w 
swoich dłoniach złotą misę. Czasem wkładał do niej rękę i wydobywał dym, który unosił się jak z 
kadzidła. Wydawało się, jakby w ten sposób zabraniał zbliżyć się ciemnym cieniom, które widać 
było w pewnym oddaleniu od sypialni. Bały się podejść bliżej. Młody mężczyzna ruszał ustami, 
jakby się modlił. Przełożył małą misę do drugiej ręki i powtórzył nią tę samą czynność, 
wyrzucając w powietrze z misy dym(…)”.  
 
W innej wizji mówi:  
„Ujrzałam salę szpitalną, w której znajdował się mężczyzna w wieku około 50-65 lat. Przy 
konającym czuwało kilka osób, część z nich płakała. Wszyscy byli świadomi, że mężczyzna 
umiera. Jego ciało było skrzywione z bólu, zaś z jego ust wydobywał się rozpaczliwy krzyk buntu 
przeciw nadchodzącej śmierci. Wołał ze złością, trzęsąc się cały: - Dlaczego umieram.?! Jak Bóg 
mógł dopuścić do mojej śmierci.?! Zróbcie coś. Ja nie chcę umierać! Widać było jego walkę, 
cierpienie, brak pokoju. (…) Obok umierającego znajdował się jego Anioł Stróż z bardzo 
smutnym wyrazem twarzy. Jedną ręką zakrywał swoje oblicze, a drugą trzymał chorego. Potem 
anioł wstał i rękoma próbował odstraszyć złe duchy, które w wielkiej liczbie zbliżały się do 
mężczyzny. Miały one głowy rogaczy, niedźwiedzi i koni, zaś ich ciała były strasznie 
powykręcane.(…) Parę minut później mężczyzna zmarł. Zobaczyłam, że w momencie, kiedy jego 
dusza unosiła się nad ziemią, wszystkie złe duchy wskoczyły na nią, rozszarpując ją, jak dzikie 
zwierzęta, wilki, psy, wydzierając sobie zdobycz. Nagle anioł stanął przed nimi i z podniesioną 
ręką rozkazał: - Przestańcie! Pozwólcie mu iść. Najpierw musi stanąć przed tronem Bożym na 
sąd”. 

 
Doceńmy więc wielki dar jaki daje nam Bóg w postaci Anioła Stróża, jak 

potężnego wspólnika w walce z pokusą i złem otrzymujemy. Nie zapominajmy o 
nim w codziennej modlitwie, ale również w ciągu dnia pamiętajmy, że gdy nam 
źle lub gdy potrzebujemy pomocy w naszych ludzkich sprawach mamy naszego 
niewidzialnego przyjaciela, który nieustanne prosi Boga w naszej intencji. 
Spójrzmy na naszego Stróża z innej niż w dzieciństwie perspektywy tak, jak to 
zrobił ks. Jan Twardowski w wierszu „Aniele Boży”: 

 
 



 

 

Aniele Boży Stróżu mój 
Ty właśnie nie stój przy mnie 

jak malowana lala 
ale ruszaj w te pędy 

niczym zając po zachodzie słońca 
 

skoro wygania nas 
dziesięć po dziesiątej 

ostatni autobus 
jamnik skaczący na smycz 

smutek jak akwarium z jedną złotą rybką 
hałas 
cisza 

trumna jak pałacyk 
 

ładne rzeczy gdybyśmy stanęli 
jak dwa świstaki 

i zapomnieli 
że trzeba stąd odejść 

Kamil Śledziewski 
 
 
 
Mój anioł 
 
Jesteś aniołem z marzeń moich 
Aniołem, który mnie chroni z rąk swoich 
Jesteś aniołem, któremu ufam 
Aniołem, z którym dorastam 

Jesteś moją inspiracją 
Jesteś moją pyszną wariacją 
I moją wyobraźnią 
I boską jaźnią 
Jesteś moim powodem do życia 
Szczęściem, złotym środkiem tego uczucia 

Walczę z Tobą 
Lecz nadal mieszkam z Twoją osobą 
Z Tobą życie jest niebem 
Bez Ciebie, piekłem 

Kocham Cię od zawsze i na wieki 
Nie mogę żyć bez Ciebie moja miłości 
Ty, ja, na wieki w radości 
Daj mi swojej opieki! 

Anna Roćko 



 

 

Bajka 
 

Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na noc w domu bogatej rodziny. 
Rodzina była niegrzeczna i odmówiła aniołom nocowania w pokoju dla 
gości, który znajdował się w ich rezydencji. W zamian za to anioły dostały 
miejsce w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca do 
spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i 
naprawił ją. Kiedy młodszy anioł zapytał dlaczego to zrobił, starszy 

odpowiedział:  
 
- Rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają.  
 
Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale bardzo gościnnego domu farmera i jego żony, 
by tam odpocząć. Po tym jak farmer podzielił się, resztą jedzenia jaką miał, pozwolił spać 
aniołom w ich własnym łóżku, gdzie mogły sobie odpocząć. Kiedy następnego dnia wstało 
słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę zapłakanych. Ich jedyna krowa, której mleko było ich 
jedynym dochodem, leżała martwa na polu.  
Młodszy anioł, był w szoku i zapytał starszego anioła:  
 
- Jak mogłeś do tego dopuścić ? Pierwsza rodzina miała wszystko i pomogłeś im – oskarżył - 
Druga rodzina miała niewiele i dzieliła się tym co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa 
padła. 
 
- Rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają - odpowiedział starszy anioł - Kiedy spędziliśmy 
noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem że w tej dziurze w ścianie było schowane złoto. Od 
czasu kiedy właściciel się dorobił i stał się takim chciwcem niechętnym do tego by dzielić się 
swoją fortuną, w związku z czym zakleiłem tą dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć złota 
znajdującego się tam. W noc, która spędziliśmy w domu biednego farmera, Anioł Śmierci 
przyszedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu ich krowę. Rzeczy nie zawsze są takie na 
jakie wyglądają. 
 
Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu i szybko odchodzą...  
Niektórzy ludzie stają się naszymi przyjaciółmi i zostają na chwilę...zostawiając piękne 
ślady w naszych sercach... i nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami bo zawarliśmy 
nowe przyjaźnie. 
 
Wczoraj jest historią. Jutro jest tajemnicą. Dziś jest darem. 

Anonim 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 


