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1. Anioł Napomnienia
Anioł Stróż to opiekun i doradca. On czuwa i prowadzi. Czasem jednak ktoś nie chce słuchać swojego Anioła
i słucha tylko siebie. Wtedy Pan Bóg wysyła do niego specjalnego Posłańca - Anioła Napomnienia. Takiego
samego, jaki ukazał się kiedyś Balaamowi…
Balaam był wróżbitą, który mimo, że rozmawiał z Bogiem słynął też z magicznej mocy. Ludzie wierzyli, że
może on jednym błogosławić, innych zaś przeklinać. Pewnego razu pojawili się u niego posłowie króla Moabu
Balaka, skarżąc się na Izraelitów, że chcą oni zabrać im ziemię. Poprosili Balaama, by poraził Izraelitów klątwą.
Obiecali mu dużo pieniędzy. Wahał się Balaam, bo wiedział, że Izraelitom Bóg błogosławi, ale po rozmowie z Panem
Bogiem osiodłał swoją oślicę i wyruszył za posłami. Nagle oślica ujrzała świetlistego Anioła i zeszła z drogi.
Przycisnęła Balaama do muru i upadła. Zezłościł się Balaam i zaczął okładać ją kijem.
- Co ci zawiniłam? - zajęczała oślica ludzkim głosem.
Zdziwił się Balaam, ale zaraz i on spostrzegł Anioła, który trzymając w ręku miecz zagradzał drogę do Izraelitów.
- Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci bronić przejazdu - rzekł Anioł Pański - Idź i mów, co ci powiem.
Przestraszył się Balaam Anioła, zrozumiał słowa napomnienia. Błogosławił więc wróżbita Balaam Izraelitom,
ponieważ Bóg im błogosławił.
Aniele Bożego Napomnienia
Ty moje myśli odmieniaj,
Gdy po swojemu robię,
Gdy myślę tylko o sobie,
Gdy swój chcę wykonać plan
Ty na mojej drodze stań
I przekaż mi nakaz z nieba
Jak Boga słuchać potrzeba.
Zastanów się, w jaki sposób i przez kogo Pan Bóg Ciebie napomina - Pomyśl, czy warto się gniewać na tych,
którzy próbują delikatnie wskazać Ci Twoje błędy?

2. Anioł Pielgrzym i Przyjaciel
Kiedy się wędruje samemu, bywa, że trudno bez przewodnika dojść do celu. Młody Tobiasz, którego niewidomy
ojciec wysłał daleko do swego przyjaciela, pewnie by zabłądził, gdyby nie pomoc z Nieba w postaci Przewodnika,
który pojawił się w ich domu jako zwykły Azariasz. Powędrowali więc obaj w tę drogę biorąc ze sobą psa. To ten
Przewodnik Azariasz poradził Tobiaszowi złowić rybę na lek. To On doprowadził go do jego przyjaciela i
podpowiedział jak modlitwą uwolnić od złego Sarę - córkę przyjaciela ojca, która została jego żoną. Dopiero,
gdy wrócili i tym lekiem z ryby Tobiasz uleczył ojcu oczy, a Azariasz przyznał się że jest Rafaelem, jednym z
siedmiu Aniołów stojących przed Bogiem, mogli wszyscy dziękować Bogu za takiego przyjaciela.

Aniele Pielgrzymie przysłany od Boga
Ty mnie do Pana naszego wciąż prowadź.
Gdy zabłąkam się na nieznanych szlakach
lub zgubię w nierozpoznanych znakach Ty wyciągnij do mnie swą anielska dłoń
Skrzydłami otocz i od złego chroń. Amen
Pomyśl, do kogo się zwracać, gdy się zabłądzi w drodze do jakiegoś miejsca lub do Boga? Przypomnij sobie czy
ktoś, jak Anioł nie pomógł ci na twojej drodze?

3. Anioł Nowiny o Żywym Jezusie
Aniołowie Boży to silni i mądrzy Wysłańcy Pana Boga. Pojawiają się zawsze tam, gdzie dzieje się coś bardzo
ważnego. Taką ogromnie ważną misję otrzymał od Boga potężny i jaśniejący jak błyskawica Anioł Zmartwychwstania.
Pilnujący grobu żołnierze przerazili się Jego ogromnej siły pozwalającej odwalić ciężki kamień zasłaniający wejście
do grobu. A może zatrwożyło ich też drżenie ziemi? Przestraszeni uciekli. Jedynie On, Anioł Zmartwychwstania
był świadkiem wyjścia Jezusa z Grobu. I On przekazał tę nowinę kobietom, które chciały namaścić ciało Jezusa.
- Nie ma Go tu, zmartwychwstał, jak zapowiedział - powiedział pokazując pusty grób i leżące w nim prześcieradła
i chustę. I na Jego polecenie kobiety zaraz ruszyły by dzielić się radosną nowiną z innymi, że Pan Jezus żyje.
Anioł zaś szczęśliwy usiadł na kamieniu i czekał, by i innym przekazać tę cudowną nowinę.
Aniele Nowiny o żywym Jezusie Ty moje serce ciągle poruszaj:
gdy nadziei mi brak,
gdy wszystko idzie nie tak…
Ty daj mi nadziei znak!
I pomóż być także znakiem
Nowiny, że Pan Jezus żywy
Jest między nami prawdziwy!
Komu i jak opowiesz, że Jezus wciąż żyje w Kościele, w tobie i między tymi, co w Niego wierzą i kochają?

4. Anioł Wsparcia w Pokusie
Aniołów stworzył Pan Bóg. Jedni stanęli po Jego stronie, jako Boży Pomocnicy, ale inni stali się Jego Przeciwnikami.
I choć ci Przeciwnicy zostali pokonani i strąceni z nieba, to na ziemi stali się Kusicielami ludzi.
Pan Jezus stał się człowiekiem - tak jak my ochrzczonym i tak jak my kuszonym. I to tam, gdzie jest najtrudniej,
najgoręcej i najbardziej samotnie - na pustyni. Kusiciel namawiał go do magicznego zamieniania kamieni w chleb...
Do skakania z wysokości z pomocą Aniołów... Do kłaniania się Kusicielowi w zamian za jego wirtualne królestwa...
Pan Jezus nie nadstawiał uszu na pokusy, tylko zdecydowanie rzekł: „Idź precz, szatanie! Nie wystawiaj Pana
swego na próbę!” I wtedy stanęli przy Nim Boży Aniołowie ze swą mocą - jak na wezwanie.
Aniele Wsparcia w Pokusie,
Ty dodaj mi siły ducha
gdy Złemu nadstawiam ucha
i grzesznych podszeptów słucham.
Szepnij, bym Tobie zaufał Ochraniaj mnie od złego
I strzeż jak dziecka Bożego. Amen.
A ty co robisz, gdy do duszy i do uszu puka pokusa i Kusiciel? Nie zapominaj, że najlepszym ratunkiem jest
modlitwa, a ratownikiem Twój Anioł!

5. Anioł Przestrogi
Każdy ma swojego Anioła Stróża, każde dziecko i dorosły. Taki Anioł przez całe życie jest blisko - tuż obok. To Pan
Bóg tak „wymyślił”, żeby człowiek miał swojego Pomocnika, kogoś takiego, kto się nim cały czas opiekuje, prowadzi
go i przestrzega. Nieraz, gdy komuś coś lub ktoś zagraża, Pan Bóg wysyła specjalnego Bożego Posłańca z przestrogą.
Kiedy w Betlejem urodził się mały Jezus, dowiedział się o tym król Herod i rozkazał swoim żołnierzom Go
zgładzić. Wtedy Józefowi ukazał się we śnie Boży Anioł i powiedział: „Uciekajcie do Egiptu”. Józef od razu posłuchał
Anioła. Nie marudził, nie zadawał pytań, nie ociągał się. Posadził Maryję z Jezusem na osiołku i natychmiast ruszył
w daleką drogę. Dzięki tej anielskiej przestrodze i posłuszeństwu Józefa Świętej Rodzinie udało się schronić przed
złym królem w Egipcie.

Aniele przestrogi Bożej
Ty mnie ostrzec możesz,
gdy coś mi gdzieś zagraża,
gdy głupio się narażam
gdy słuchać zapominam,
to Ty mi przypominaj –
szeptem, znakiem, gestem –
że Bożym dzieckiem jestem!
Pomyśl, przez kogo - tu i teraz - szepcze, mówi, woła, daje Ci znaki Anioł Przestrogi? I przed czym Cię z troską ostrzega?

6. Anioł Bożej Obietnicy
Nikt nie wie, jak bardzo pierwsi ludzie byli szczęśliwi z Bogiem. Mówimy, że byli w Raju albo w Niebie. Niebo
zostało jednak dla nich zamknięte przez ich nieposłuszeństwo Bogu. Bóg jednak obiecał, że przyśle na ziemię swojego
Syna i On swoim krzyżem otworzy Niebo dla tych, którzy za Nim tęsknią.
Minęły tysiące lat i Bóg spełnił swoją obietnicę. Jak? Na matkę swojego Syna wybrał dziewczynę, Maryję.
Pewnego dnia zjawił się u niej Posłaniec Boży - potężny Anioł Gabriel. Jaśniał wielkim światłem i Bożą mocą.
Maryja przelękła się, ale Archanioł powitał Ją, uspokoił i powiedział, że to w Niej ma się spełnić Boża Obietnica.
Skłoniła głowę przed Archaniołem i odpowiedziała: - „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.”
Uradował się Anioł Gabriel na to „tak” Maryi i powrócił do Nieba.
Aniele Obietnicy Bożej
Ufam, że Ty mi pomóc możesz
Wtedy, gdy komuś cos obiecuję
I zapominam, że tego się dotrzymuje
Ty stań na straży przy słowie moim
Tak jak przy Bożym Słowie stoisz. Amen.
Powiedz, Dlaczego Panu Bogu możemy ufać bez granic? A dlaczego Tobie ktoś ufa lub nie? Pomyśl, czy nie
rzucasz swoich słów i obietnic na wiatr?

7. Anioł Bożego Zapatrzenia
Anioł Stróż to wielki dar Pana Boga dla każdego z nas. A najbardziej dla dzieci. Bo Pan Jezus powiedział, że
dzieci tu są najmniejsze, ale za to największe w królestwie niebieskim. Dlatego ich Aniołowie mają szczególną moc.
Z jednej strony stoją obok dzieci, czuwają, chronią je od złego, a z drugiej „wpatrują się zawsze w oblicze Ojca (…),
który jest w niebie”. Jakby widzieli w oczach Boga tych najmniejszych i najsłabszych, o których Pan Jezus powiedział
dorosłym: „Strzeżcie się, byście nie gardzili nimi...” I ci Aniołowie jakby wciąż pokazywali te dzieci Panu Bogu,
jakby je wciąż Jemu oddawali. Z takimi Przyjaciółmi i Obrońcami dzieci nie muszą się czuć tak samotne, nawet
wtedy, gdy ktoś nimi pogardzi, wyśmieje, porzuci. Oni są tuż obok i w niebie wpatrują się w kochające Boże Oblicze.
Aniele Zapatrzenia w Boga i w dzieci,
Niech światło Boga Ciebie i nas oświeci,
Zwłaszcza, gdy nie mam wokół nikogo
I gdy silniejsi skrzywdzić mnie mogą.
Gdy mi się zdaje, że jestem sam, jak palec
I że przyjaciół tu nie mam już wcale Ty patrząc Bogu w oczy – z całej swej mocy Przytul i obroń mnie. Amen.
Dla kogo dzieci są najważniejsze w królestwie niebieskim? Co może pomóc, aby nie zapomnieć, że ma się wciąż
przy sobie Anioła?

8. Anioł zwyciężający zło i szatana
Bóg stworzył Aniołów, by byli dobrymi opiekunami ludzi. Ale jeden z nich, Lucyfer, dumny i piękny, zbuntował
się. Zebrał wokół siebie takich jak on Aniołów. Archanioł Michał stanął jednak po stronie Boga, zebrał posłusznych
Bogu Aniołów i stanął do walki z Lucyferem jak silny i mężny wojownik - w złocistej zbroi z mieczem i lancą.
- „Któż jak nie Bóg!” - zawołał nacierając na Lucyfera i zwyciężając go przemienionego w potwornego smoka.
Przegrał Lucyfer, a Bóg jego i zbuntowanych Aniołów strącił do Piekła.
Odtąd Archanioł Michał nieustannie stoi przy Bogu i chroni tych, co wzywają Jego pomocy. A Lucyfer, czyli
szatan, może tylko w ukryciu kusić ludzi do złego. Przyjdzie jednak czas, gdy zostanie zupełnie pokonany przez
Archanioła Michała, jak przygwożdżony do ziemi Smok.

Aniele zwyciężający zło i szatana
Ochroń i mnie przed Złego panowaniem
Gdy widzisz, że się na grzech otwieram
Boga zapominam lub się Go wypieram.
„Któż jak nie Bóg - krzyknij mi wprost do ucha
By mógł do Boga powrócić, Boga tylko słuchać .
I Jemu czyste serce jak ty dać w ofierze
I jak ty być tylko Bogu wiernym żołnierzem Na Jego zawołanie. Amen.
Pomyśl, kogo masz wzywać, gdy szatan cię do zła kusi? Jakim zawołaniem?

9. Aniołowie na drabinie Jakubowej
Anioły nie śpią, ale czuwają także w nocy Czasem zjawiają się nawet w snach dając znak o swojej opiece. Przydarzyło się to kiedyś biblijnemu Jakubowi, kiedy wyruszył do dalekiego kraju swojej przyszłej żony. Któregoś wieczoru,
gdy znużony zasnął z głową na przydrożnym kamieniu przyśniła mu się sięgająca Nieba drabina. U jej wierzchołka
był sam Pan Bóg, a po niej wspinali się lub schodzili Boży Aniołowie. Kiedy się obudził zrozumiał, że ci Aniołowie,
którzy szli do góry zanosili Bogu modlitwy ludzi, a ci, którzy wracali nieśli dla nich Bożą miłość i błogosławieństwo.
Jakub modlił się, więc i Pan Bóg pobłogosławił go dobrą żoną, ziemią, gdzie spał i obietnicą bardzo wielu potomków.
Aniołowie z drabiny Jakubowej,
Wysłuchajcie to, co Bogu powiem
I zanieście Mu to jak list polecony,
Bo mi potrzeba wiary, siły i obrony.
I przynoście mi Boże dary z nieba To właśnie, czego najbardziej mi trzeba. Amen
Co chcesz posłać od siebie do nieba za pośrednictwem Aniołów? A co otrzymać?

10. Aniołowie Cherubiny
Pan Bóg, gdy stworzył pierwszych ludzi, chciał, by byli szczęśliwi. Dał więc im rajski ogród - Eden, w środku
którego rosło drzewo życia i drzewo dobra i zła. Adam i Ewa mogli jeść owoce z wszystkich drzew, prócz tych dobra
i zła. Jednak oni za namową szatana-węża sięgnęli po zakazany, grzeszny owoc. Musieli więc opuścić Raj, a Bóg
postawił tam Aniołów Cherubinów z płonącym mieczem, by byli strażnikami Raju i drzewa życia wiecznego. Dlaczego?
By Raj był miejscem bez grzechu i można było do niego wrócić, gdy zginie grzech - do szczęścia nieskończonego.
Aniele Cherubinie na straży Raju stojący,
bądź też strażnikiem serca strzegącym,
gdy Boże przykazania sobie lekceważę
i na złe ścieżki bez namysłu włażę.
Ty wtedy stój na straży serca mojego
i strzeż go jak skarbu - Raju wiecznego. Amen
Kiedy tracimy Raj w swoim sercu? Jak można znowu żyć tam blisko Boga?

11. Anioł powstrzymujący Abrahama
Bardzo trudno zrozumieć Boga i być Mu posłusznym. Chyba, że wierzy się Mu, jak stary Abraham. Kiedy Pan
Bóg obdarował go wytęsknionym synem Izaakiem, Abraham się cieszył. Ale gdy Bóg kazał mu złożyć tego syna
w ofierze, Abraham nie rozumiał. Jednak wierzył Bogu, że On wie, co mówi. Narąbał drewna, osiodłał osiołka i
zabrawszy Izaaka wyruszył na wskazaną przez Boga górę Moria. Tam zbudował ołtarz i ułożył na nim swego synka.
Kiedy sięgał po nóż, usłyszał głos Anioła: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego”. Jak bardzo cieszył
się Abraham, bo to była tylko próba. Bóg jest dobry i wierny. Będzie błogosławił Izaakowi, jego dzieciom, wnukom
i prawnukom... Zaraz rozwiązał Izaaka i zamiast niego ofiarował Bogu ukrytego w zaroślach baranka. Czy
wiedział, że kiedyś Bóg ofiaruje swojego Syna - Baranka Bożego?
Aniele powstrzymujący Abrahama
pomóż mi zawsze słuchać głosu Pana
i spełniać każde polecenie od Niego,
nawet, gdy nie rozumiem dlaczego.
Pomóż dać radę każdej Bożej próbie,
bo wtedy wiary swojej nie zagubię. Amen
Dlaczego lepiej posłuchać Pana Boga, choć się Go nie rozumie?

12. Anioł Wsparcia w Pokusie
Aniołów stworzył Pan Bóg. Jedni stanęli po Jego stronie, jako Boży Pomocnicy, ale inni stali się Jego Przeciwnikami.
I choć ci Przeciwnicy zostali pokonani i strąceni z nieba, to na ziemi stali się Kusicielami ludzi.
Pan Jezus stał się człowiekiem - tak jak my ochrzczonym i tak jak my kuszonym. I to tam, gdzie jest najtrudniej,
najgoręcej i najbardziej samotnie - na pustyni. Kusiciel namawiał go do magicznego zamieniania kamieni w chleb...
Do skakania z wysokości z pomocą Aniołów... Do kłaniania się Kusicielowi w zamian za jego wirtualne królestwa...
Pan Jezus nie nadstawiał uszu na pokusy, tylko zdecydowanie rzekł: „Idź precz, szatanie! Nie wystawiaj Pana
swego na próbę!” I wtedy stanęli przy Nim Boży Aniołowie ze swą mocą - jak na wezwanie.
Aniele Wsparcia w Pokusie,
Ty dodaj mi siły ducha
gdy Złemu nadstawiam ucha
i grzesznych podszeptów słucham.
Szepnij, bym Tobie zaufał Ochraniaj mnie od złego
I strzeż jak dziecka Bożego. Amen.
A ty co robisz, gdy do duszy i do uszu puka pokusa i Kusiciel? Nie zapominaj, że najlepszym ratunkiem jest
modlitwa, a ratownikiem Twój Anioł!

13. Aniołowie Posłani do Posłanych
Dobrą Nowiną trzeba się dzielić ze wszystkimi dookoła, zwłaszcza, gdy polecił to Pan Jezus - jak Apostołom wstępując
do Nieba. Powiedział im, że z pomocą Ducha Świętego mają głosić prawdę o Nim i Jego Zmartwychwstaniu ludziom
na całej ziemi. Ale Apostołowie z żalem patrzyli jak Jezus znika za obłokami. Wtedy nagle pojawili się przy nich
dwaj Boży Aniołowie i zapytali: -„Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.”
I wtedy Apostołowie zrozumieli, że nie powinni tu stać, tylko iść w świat i głosić Jezusową Ewangelię, a Pan
Jezus i Jego Aniołowie będą zawsze z nimi.
Aniołowie przez Pana posłani do Posłanych
Bądźcie i z nami, gdy mamy być zwiastunami
Dobrej Nowiny o Jezusie i Jego zbawieniu
Tam, gdzie Go nie znają lub już zapomnieli,
by ją usłyszeli, poczuli, dobrze zrozumieli.
I jeszcze z innymi chcieli się nią dzielić
Tak słowem po słowie, jak Apostołowie. Amen.
Pomyśl: komu, gdzie i jak opowiesz o tym, co najbardziej lubisz w Panu Jezusie.

14. Anioł Mocy dla niepewnych siebie
Czasem człowiek jest taki słaby, że nie umie sobie z niczym poradzić, jakby stracił wiarę w siebie i w Boga.
Bezradność wkrada mu się nie tylko w myśli, ale i w serce.
Taki lęk i niewiarę czuł także biblijny Gedeon - biedny Izraelita, rozpaczający nad swoim krajem, który dostał
się do niewoli Madianitów. Pan Bóg posłał więc do niego swojego Anioła z poleceniem, by on stanął na czele swoich
ludzi i ruszył na wroga. Gedeon jednak nie uwierzył, że on - słaby i ostatni - może zwyciężyć liczne wojsko nieprzyjaciela z garstką Izraelitów
- „Ja będę z tobą” - zapewnił go Anioł. Ale Gedeon zwątpił, że to Bóg przemawia ustami Anioła. Dopiero, gdy Anioł
swoją laską wywołał ogień pod chlebem i mięsem, które Gedeon złożył Bogu w ofierze, zrozumiał, że to Bóg dał
mu znak. I lęk go opuścił. A jego serce wypełniło się Bożą mocą i siłą.
Aniele Mocy dla niepewnych siebie
Stań przy mnie zaraz, kiedy wezwę Ciebie Gdy przed trudami ogarnia mnie lęk,
Gdy wiary nie mam i wciąż boję się ,
Gdy wokół szukam jakiejś pomocy,
- Ty patrząc jasno w moje oczy Dodaj mi sił i Bożej mocy. Amen

15. Anioł oczyszczający usta Proroka
Mówić do Pana Boga i o Nim powinno się tylko czystymi ustami - takimi, które nie mówią nic złego i brzydkiego.
Najpiękniej wielbią Boga Serafini, sześcioskrzydli Aniołowie, którzy przy Bożym tronie śpiewają „Święty, święty, święty

jest Pan Bóg Zastępów.” Kiedy Pan Bóg pozwolił Prorokowi Izajaszowi ujrzeć siebie wśród śpiewających przeczystych
Serafinów przeraził się, bo poczuł, jak jest grzesznym człowiekiem, niegodnym patrzeć na Boga, mówić do Niego
i o Nim. Wtedy jeden z Serafinów wyciągnął kleszczami z ołtarza rozżarzony węgiel i dotknął nim jego ust zmazując
z niego grzechy i oczyszczając jego usta tak, by mógł mówić do Boga i ludziom o Bogu - najpiękniej i najczyściej.
Aniele Serafinie oczyszczający usta Proroka Ty moje usta też oczyść z grzechu, jak z błota
i ze słów złych i brzydkich dziecka niegodnych
- niech słowa moje będą czyste, jak błękit pogodny.
I ucz mnie słów modlitw, jak te Twoje pięknych,
Byśmy razem mogli śpiewać: Święty, Święty, Święty! Amen
Pomyśl, co zrobić, by twoje i nasze słowa były czyste i piękne?

16. Anioł Wsparcia w Cierpieniu
Kiedy dotyka nas nieszczęście, choroba, ból potrzebujemy czyjejś troski, uwagi, pomocy. Trudno jest wtedy
samemu. Ale bywa tak, że obok nie ma nikogo.
Pan Jezus modląc się na górze Oliwnej przed swoją męką przeżył takie ludzkie osamotnienie. Noc była późna
i uczniowie byli tak senni, że nie czuwali razem z Nim. Jezus więc modlił się i cierpiał sam, prosząc Boga o pomoc.
Cierpiał tak bardzo, że pocił się krwią. I czuł się bardzo samotny. Wtedy pojawił się Anioł, jako znak bliskości samego
Boga Ojca. To było wsparcie z samego nieba. Tak samo Bóg nie opuszcza nikogo proszącego Go o wsparcie i pomoc.
Aniele Bożego Wsparcia w Cierpieniu,
Gdy moje serce jest w smutku cieniu I gdy nie ma przy mnie nikogo blisko,
A boli mnie wtedy prawie wszystko Ty bądź najbliżej ze wsparciem, z pomocą,
I w mojej słabości bądź mi Bożą mocą. Amen
Kto może być dla ciebie, a dla kogo ty możesz być takim Aniołem Wsparcia w cierpieniu?

17. Anioł Uwalniający z więzienia
Pan Bóg nigdy nie opuści tych, którzy Mu ufają. Przekonał się o tym Apostoł Piotr, gdy na rozkaz Heroda został
skazany na śmierć i wtrącony do więzienia. Grube mury i łańcuchy na rękach i nogach nie pozwalały na ucieczkę.
Ale Piotr się nie martwił, spał spokojnie pomiędzy dwoma strażnikami, wierząc, że uratuje go Bóg i modlitwa przyjaciół.
W środku nocy obudziło go trącenie w ramię. Przed nim stał jaśniejący blaskiem Anioł Pański. Pod jego spojrzeniem
kajdany z rąk i nóg Piotra opadły na ziemię.
- Wstań i chodź za mną - rozkazał mu Anioł i Piotr od razu go posłuchał. Szybko włożył płaszcz i sandały. Nie zauważeni
przez licznie ustawione straże opuścili więzienie i przez nagle otwartą bramę weszli do miasta. Tam Anioł znikł
a Piotr udał się do swoich towarzyszy, by razem z nimi dziękować Bogu za ocalenie.
Aniele uwalniający z więzienia
Ty i moje serce uratuj od grzechu i cierpienia
Gdy Pana Bogu już nie dowierzam
I już Mu nie ufam, w ratunek nie wierzę
Ty strach mój pokonaj bym nie drżał jak listek
Bym serce miał znów ufne, spokojne i czyste
jak Twe oczy kochane, jasne i przejrzyste…
Powiedz, gdzie i u kogo trzeba szukać ratunku, gdy jest się w niewoli grzechu?

18. Anioł oczyszczający usta Proroka
Mówić do Pana Boga i o Nim powinno się tylko czystymi ustami - takimi, które nie mówią nic złego i brzydkiego.
Najpiękniej wielbią Boga Serafini, sześcioskrzydli Aniołowie, którzy przy Bożym tronie śpiewają „Święty, święty, święty
jest Pan Bóg Zastępów.” Kiedy Pan Bóg pozwolił Prorokowi Izajaszowi ujrzeć siebie wśród śpiewających przeczystych
Serafinów przeraził się, bo poczuł, jak jest grzesznym człowiekiem, niegodnym patrzeć na Boga, mówić do Niego
i o Nim. Wtedy jeden z Serafinów wyciągnął kleszczami z ołtarza rozżarzony węgiel i dotknął nim jego ust zmazując
z niego grzechy i oczyszczając jego usta tak, by mógł mówić do Boga i ludziom o Bogu - najpiękniej i najczyściej.
Aniele Serafinie oczyszczający usta Proroka Ty moje usta też oczyść z grzechu, jak z błota
i ze słów złych i brzydkich dziecka niegodnych
- niech słowa moje będą czyste, jak błękit pogodny.

I ucz mnie słów modlitw, jak te Twoje pięknych,
Byśmy razem mogli śpiewać: Święty, Święty, Święty! Amen
Pomyśl, co zrobić , by twoje i nasze słowa były czyste i piękne?

19. Aniołowie Pana w gościnie u Abrahama
Aniołowie to wielcy wysłannicy Pana Boga. Mają piękne skrzydła, świetliste szaty i przynoszą dobrą nowinę.
Ale czasem zjawiają się jak zwyczajni ludzie, bez skrzydeł i blasku.
Stary Abraham doświadczył właśnie takiego niezwykłego spotkania. Pewnego razu, gdy odpoczywał w cieniu dębu
zobaczył na drodze trzech podróżnych. Nie wiedział, że byli to Aniołowie, ale wstał szybko, ukłonił im się nisko
i zaprosił do swego namiotu, gdzie jego żona Sara przygotowała im jedzenie: chleb, ser, mleko i mięso. Nagle jeden
z podróżnych powiedział, że Bóg obdarzy ich potomstwem. Sara aż się zaśmiała z tych proroctw, bo oboje z Abrahamem byli już bardzo starzy. Ale po roku urodził im się synek, Izaak. Gorąco więc dziękowali Bogu za spełnienie
tej przyniesionej im przez Aniołów obietnicy.
Aniołowie Pana, goście Abrahama
Wy mnie napełnijcie radością spotkania
Gdy zamiast z bliskimi gadam z telewizorem
A gości odsyłam, bo przyszli nie w porę
Lub każę im czekać bo pilne mam zajęcie
Albo się brakiem czasu wciąż wykręcam
Wy mi pomóżcie drzwi domu otworzyć
I wierzyć że każdy kto z sercem przychodzi
To Posłaniec Boży. Amen
Powiedz, kto, kiedy i z jaką nowiną przyszedł do Ciebie jak Aniołowie do Abrahama.

20. Anioł niewiarygodnej wiadomości
Czasem trudno uwierzyć w jakąś dobrą nowinę, nawet wtedy, gdy przychodzi od Boga. Stary Zachariasz też
nie uwierzył Bogu choć był pobożnym kapłanem. A przecież przez długie lata ze swoja żoną Sarą modlili się o
upragnione dziecko, lecz kiedy Bóg wysłał do niego Anioła Gabriela z obietnicą narodzin Jana Chrzciciela Zachariasz nie dowierzał, choć Gabriel zapewnił go, że jest Tym, „który stoi przed Bogiem”. Za to zwątpienie
Zachariasz stracił mowę aż do czasu narodzenia syna. Dopiero, gdy spełnił polecenie Anioła i nadał niemowlęciu
imię Jan „rozwiązał” mu się język, i znów mógł wielbić Boga i Jego obietnice.
Aniele niewiarygodnej wiadomości
Rozwiewaj, proszę, moje wątpliwości Gdy Boga o coś proszę, kogoś Mu powierzam,
Lecz nie całkiem ufam, trochę nie dowierzam.
Ty pomóż mi wątpienie od siebie odrzucić,
Panu Bogu zaufać, z nadzieją powrócić. Amen.
Pomyśl, kiedy tobie zdarza się niedowierzać Panu Bogu? Kto i jak Ci wtedy pomaga?

21. Anioł ocalający z ognia Trzech Młodzieńców
Żeby być wiernym Panu Bogu trzeba nieraz też być bardzo odważnym. Tacy byli Trzej Młodzieńcy: Szadrak,
Meszak i Abednego, którzy znaleźli się u babilońskiego króla w niewoli. Kiedy wszyscy kłaniali się zrobionemu
przez króla Nabuchodonozora złotemu posągowi, oni modlili się do prawdziwego Boga. Rozgniewany król kazał
wrzucić ich za to do buchającego ogniem ogromnego pieca. I co? Zdumiony zobaczył, że Młodzieńcy chodzą
pomiędzy płomieniami nie bojąc się bólu i jeszcze przy tym chwalą Boga radosnym śpiewaniem. I ujrzał też Bożego
Anioła, który orzeźwiającym podmuchem ugasił wokół Nich ogień tak, że nikomu nic złego się nie stało. Król
zdumiony odwagą Młodzieńców i pomocą Anioła sam zaczął chwalić Boga za to, że nie opuścił tych, którzy Mu zaufali.
Aniele ocalający z ognia Trzech Młodzieńców
Wzmocnij także i moją ufność dziecięcą
Gdy mi coś nie idzie, z czymś nie daję rady
Gdy walczyć ze złem wrogim nie mam już odwagi...
Gdy Ciebie na pomoc w walce nie przyzywam
I Bożym dzieckiem siebie nie nazywam Ty Trzech Młodzieńców pokaż mi za przykład
I ucz jak przy Bogu w trudnych chwilach wytrwać. Amen
Powiedz, w czym i jak ci ostatnio pomogła ufna modlitwa do Pana Boga i Jego Anioła.

22. Anioł zamykający paszcze lwom.
Być wiernym Panu Bogu jest czasem bardzo trudno, zwłaszcza, gdy grozi za to surowa kara a może nawet
śmierć. Jednak Pan Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają i wzywają Jego pomocy. Biblijny Prorok Daniel,
wzięty do niewoli przez króla Dariusza modlił się do Boga kilka razy dziennie. Nie podobało się to niektórym
królewskim doradcom i namówili swego władcę, by ukarał Daniela. Rozkazał więc Król wrzucić Proroka do
jaskini pełnej wygłodniałych lwów. Zanim jednak groźne zwierzęta rzuciły się na Daniela, w jaskini pojawił się
Boży Anioł i zamknął groźne lwie paszcze. Król widząc, że Danielowi nic się nie stało, uwolnił go ciesząc się,
że Bóg, któremu Daniel tak wytrwale służył uratował go.
Aniele zamykający paszcze lwom
Ty mnie od złych języków chroń Gdy ktoś z mojej wiary kpi lub ją lekceważy
Gdy śmieje się z modlitwy, w Boga wątpić każe
Ty mi daj odwagę, by złych rad nie słuchać,
By Boga o pomoc prosić, Jemu tylko ufać. Amen
Powiedz, w jaki sposób Ty starasz się być wierny Panu Bogu?

23. Anioł zwyciężający zło i szatana
Bóg stwarzając Aniołów pragnął by byli pełnymi miłości i dobroci Duchami opiekującymi się światem i ludźmi.
Wierzył w ich lojalność i posłuszeństwo. Dlatego obdarzył ich wolną wolą. Ale Lucyfer, postanowił nagle pozbawić
Boga Jego władzy. Namówił do buntu wielu innych Aniołów. Wtedy stanął przed nim potężny Archanioł Michał,
ubrany w złocistą zbroję i trzymający w ręku miecz.
- „Któż jak Bóg” - krzyknął gromkim głosem rozganiając wojsko Lucyfera. Zbuntowanych Aniołów Bóg zesłał
do Piekła. Ale oni stamtąd wciąż walczą. Teraz już nie mieczem, a grzechem i złem. Jakby zapominając, że wojny
z Bogiem wygrać się nie da. Zwłaszcza, gdy powierzył On swoją obronę Aniołowi tak wiernemu i silnemu, jakim
jest Archanioł Michał. Kiedyś to Archanioł Michał właśnie ostatecznie rozprawi się z Lucyferem (szatanem, diabłem)
i rozetrze w proch jego „smoczy” łeb. Ale zanim to się stanie Szatan próbować będzie kusić nas do złego. Pamiętajmy,
że silny i odważny Archanioł Michał jest tym Bożym Posłańcem, który jest w stanie obronić i ochronić nas przed
wszystkimi diabelskimi sztuczkami.
Aniele zwyciężający zło i szatana
Ochroń i mnie przed Złego panowaniem
Gdy widzisz że się na grzechy otwieram
Boga omijam, Jego się wypieram
„Któż jak nie Bóg - krzyknij mi prosto do ucha
Bym do Boga powrócił, Boga tylko słuchał
I Jemu czyste serce jak kwiat dał w ofierze
I był na zawsze Boga najwierniejszym żołnierzem
Jak Ty... Amen.
Pomyśl, dlaczego Szatan wciąż kusi ludzi do złego? Czy wiesz, kto i w jaki sposób broni nas przed złem? Zastanów się, jak ty możesz walczyć z grzechem.

24. Archanioł Michał
Bóg stworzył Aniołów, by byli dobrymi opiekunami ludzi. Ale jeden z nich, Lucyfer, dumny i piękny, zbuntował
się. Zebrał wokół siebie takich jak on złych Aniołów i ruszył do walki. I wtedy z wojskiem posłusznych Bogu
Aniołów w złocistej zbroi, mieczem i lancą pojawił się silny i mężny Archanioł Michał.
- „Któż jak nie Bóg!” - zawołał nacierając na przemienionego w smoka Lucyfera. Przegrał Lucyfer walkę, a Bóg jego
i zbuntowanych Aniołów strącił do Piekła.
Odtąd Archanioł Michał nieustannie stoi przy Bogu i chroni tych, co wzywają Jego pomocy. A Lucyfer, czyli
szatan, może tylko w ukryciu kusić ludzi do złego. Przyjdzie jednak czas, gdy zostanie zupełnie pokonany przez
Archanioła Michała jako przygwożdżony do ziemi Smok.
Aniele zwyciężający zło i szatana
Ochroń i mnie przed Złego panowaniem
Gdy widzisz, że się na grzech otwieram
Boga zapominam lub się Go wypieram.
„Któż jak nie Bóg - krzyknij mi wprost do ucha
Bym mógł do Boga powrócić, Boga tylko słuchać .

I Jemu czyste serce jak ty dać w ofierze
I jak ty być dla Niego najwierniejszym żołnierzem - Amen.
Pomyśl, kogo masz wzywać, gdy szatan cię kusi do zła? Jakim zawołaniem?

25 Anioł ukazujący świat nowy
Pan Bóg obiecał ludziom, którzy Go kochają, takie życie i taki świat, którego nawet nie można wymarzyć.
Powiedział, że stare niebo i ziemia przeminą, a powstanie nowy świat bez cienia zła, bólu i śmierci.
Słyszał to i widział Święty Jan w tajemniczym objawieniu. Zobaczył Pana Boga w otoczeniu Aniołów i Pana
Jezusa jako Baranka. Anioł ukazał mu wypływającą od Boga i Baranka przeźroczystą i czystą jak kryształ Rzekę
Życia - przy której wszystko kwitnie, rośnie, żyje i nic nie umiera. W tym cudownie pięknym, nowym, obiecanym
przez Boga świecie, wszystko będzie czyste i jasne, jak Jezusowe serce, świecące zamiast słońca i wszystko miłujące.
Aniele ukazujący Janowi świat nowy,
Pomóż mi wierzyć, że Bóg świat odnowi
I nie bać się kosmitów napaści, zagłady
Czy końca świata, jak katastrofy…
Ty wciąż przypominaj mi obietnicę Pana,
Że na nas kiedyś czeka ziemia obiecana Pełna dobra i szczęścia, jasności i słońca
I miłości Jezusa trwającej bez końca. Amen
Jaką obietnicę daje Pan Bóg tym, którzy idą za Jezusem?

26. Anioł zjawiający się czuwającym
Są ludzie, którzy nie śpią w nocy, jakby czuwali. Jak ci pasterze pilnujący owiec niedaleko Betlejem. Choć byli
zmęczeni i senni czuwali przy ognisku zasłuchani w nocną ciszę. Nagle pojawił się przed nimi jaśniejący niezwykłym
światłem Boży Anioł z zastępami innych Aniołów. Pasterze zlękli się i wstali. Anioł jednak ich uspokoił przekazując
im cudowną nowinę o narodzonym Jezusie w betlejemskiej szopie. Z Bożym światłem w oczach i śpiewem Aniołów
w uszach pasterze pobiegli, by pokłonić się Bożemu Dzieciątku.
Aniele zjawiający się czuwającym I nam na Boże Narodzenie czekającym daj znak w gorączce zakupów biegającym,
że Ktoś się nam rodzi w kościelnej ciszy,
a kogo tylko spokojne serce usłyszy.
A jak ty czuwasz i wyglądasz przyjścia Pana Jezusa?

27. Anioł dający książeczkę objawienia
Boże Słowo ma ogromną moc, choć nieraz jest lekceważone i wyśmiewane przez niewierzących. To przekazał
Świętemu Janowi Pan Bóg, gdy ukazał mu swego Anioła. Ten Anioł, o jasnej jak słońce twarzy i z tęczą wokół głowy,
budził grozę swą wielkością i nogami stojącymi na ziemi i na morzu. Jego podobny do ryku głos nie przestraszył
Świętego Jana, który wziął z rąk Anioła księgę, by ją spożyć. I poczuł smak miodu, lecz i smak goryczy, bo tak jest
ze słowem Bożym, którego słodycz miesza się z goryczą, gdy spotyka wrogość bezbożnych.
Aniele dający książeczkę objawienia,
udziel nam także daru jej rozumienia gdy wielu nie wierzy w słowa Boże,
choć w każde wróżby uwierzyć może…
Niech dla nas Boże słowo jak miód będzie
I znaki Boże pomaga dostrzec wszędzie. Amen
Powiedz, jak pomóc niewierzącym uwierzyć w słowa Boże?

28. Aniołowie usługujący tym, co służą Bogu i ludziom
Każdy ma swojego Anioła Stróża, ale niektórzy mają ich więcej do pomocy. Tak jak Święty Marcin de Porres,
mulat, dominikański brat zakonny z Peru. Pewnie dlatego, że on nieustannie opiekował się chorymi, biednymi i
bezdomnymi, ale i zwierzętami. Robił dla nich tak wiele, że bez adorowania Pana Jezusa i modlitwy do Matki Bożej
byłoby to niemożliwe. Dlatego pojawiały się przy nim Anioły ze świecami, by pomagać Marcinowi w modlitwie,
ale i w pielęgnowaniu chorych, i w obdarowywaniu biednych. I dlatego stawały się tam ciche cuda.

Aniołowie usługujący tym, co służą Bogu i ludziom Niech z Waszą pomocą nasze serca się budzą,
Gdy nie widzimy tych, którym brak ciepła i chleba,
A my mamy wszystkiego więcej niż potrzeba.
Wskażcie nam wtedy świętego brata Marcina,
by o potrzebujących nam wciąż przypominał
i uczył, jak się modlić, troszczyć i służyć,
by na większą pomoc Aniołów także zasłużyć. Amen
Powiedz, kiedy Ty prosisz swojego Anioła Stróża o opiekę i pomoc?

29. Anioł - Serafin obdarowujący Jezusowymi ranami Św. Franciszka
Nie każdy potrafi kochać Pana Jezusa tak mocno jak święty Franciszek z Asyżu. On, kiedy się modlił „widział”
Jezusa przybitego do krzyża i cierpiał z Nim. Może dlatego 14 września 1224 na górze La Verna, ukazał Mu się
Anioł Serafin z ranami takimi jak u Pana Jezusa na krzyżu. Franciszek zadrżał przy tym widzeniu jego ognistych
skrzydeł i Jezusowych ran. I wtedy poczuł ból w swoich dłoniach, w stopach i w boku, i zobaczył tam takie same
krwawiące rany. Zrozumiał, że był pierwszym człowiekiem obdarowanym przez Jezusa Jego ranami, może dlatego,
że kochał Jezusa tak, że czuł wszystko jak On.
Serafinie obdarowujący Franciszka Jezusowymi ranami,
Pomóż mi nie jęczeć nad moimi trudami Nie skarżyć się na bóle, nie płakać, nie narzekać
Nie użalać się wciąż, na współczucie nie czekać…
Pokaż mi raczej Jezusa - jak na krzyżu umiera
I naucz jak On cicho cierpieć, łzy cicho ocierać,
By kochać Jego i tak jak On kochać. Amen.
Powiedz jak Ty pokonujesz swoje bóle i cierpienia?

30. Anioł otwierający zamknięte drzwi kościoła.
Aniołowie Boży często usługują ludziom świętym. W ich cudowną moc wierzył także zakonnik św. Dominik.
Pewnego razu po kazaniu, które głosił w klasztorze, usłyszał w sobie Boży nakaz, by pomodlić się w kościele. I choć
było już późno, ciemno i niebezpiecznie wziął ze sobą dwóch Braci i wyruszył w drogę. Wtedy od razu pojawił się
przy nich piękny młodzieniec z laską i zaprowadził ich aż pod sam kościół, a później otworzył zaryglowane na
noc drzwi i znikł. Bracia bardzo zdumieli się jego siłą, ale Święty Dominik wyjaśnił im, że to Boży Anioł, którego
Bóg przysłał mu do pomocy.
Aniele otwierający zamknięte drzwi kościoła
Pozwól mi usłyszeć głos Boga, który w ciszy woła
Pomóż mi przed modlitwą nigdy nie uciekać
Ani Domu Bożego nie mijać z daleka
Tylko mi serce otwórz jak kościoła drzwi
I Jezusa w kościele spotkać pomóż mi. Amen
Powiedz, co lub kto przeszkadza Ci czasem pójść do kościoła i kogo wtedy możesz poprosić o pomoc.

31. Anioł Pokoju z Komunią Świętą.
W Komunii Świętej jest prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. O tym przekonali się pastuszkowie z Fatimy:
Łucja, Franciszek i Hiacynta, którym przed spotkaniami z Maryją ukazał się trzykrotnie Anioł Pokoju. Dzieci modliły
się tak, jak ich nauczył Anioł. Kiedy pojawił się ostatni raz, świetlisty, piękny i bez skrzydeł, trzymał w dłoniach
kielich z Hostią, z której spływały krople krwi. Klęknął wtedy obok nich a Kielich z Hostią zawisł nad nimi w powietrzu.
Modlili się więc razem do Trójcy Świętej ofiarując Ciało i Krew Pana Jezusa. Później Anioł wziął kielich do swoich
rąk i udzielił im Komunii Świętej a one adorowały Pana Jezusa razem z Nim - teraz już w swoich własnych sercach.
Aniele Pokoju z Komunią Świętą
i do mnie przyjdź z jasnością swą piękną,
kiedy nic nie czuję, gdy klęczę przed Jezusem
I modlić się nie umiem, z pustką walczyć muszę.
Ty mnie naucz wtedy - jak dzieci w Fatimie uwielbić Boga, chwaląc Trójcy Świętej Imię.
I wierzyć, i ufać, że w Komunii Świętej
Sam Jezus wstępuje w moje czyste serce. Amen.
Jakimi słowami Ty adorujesz Pana Jezusa przed, w czasie i po Komunii Świętej?

32. Anioł Stróż czuwający nad śpiącym
Anioł Stróż to największy przyjaciel człowieka dany przez Pana Boga do opieki i pomocy. Zawsze jest blisko,
uczy jak być dobrym i jak się niczego i nikogo nie bać, nawet ciemności i diabła. Święta Gemma Galgani często
widywała swojego Anioła i rozmawiała z nim. Anioł pilnował jej, pocieszał, pouczał i napominał. Czuwał nad Gemmą,
zwłaszcza pewnej nocy, gdy diabeł nie dawał jej spokoju, a ona bała się zostać sama. Anioł wtedy, choć przekomarzał
się trochę, pozostał blisko, rozpościerając nad nią skrzydła, jak ogromny ptak do samego rana. Jakże Gemma musiała
być wdzięczna swojemu Aniołowi za tę nieustanną opiekę i za Jego nocne czuwanie.
Aniele Boży czuwający nad kimś śpiącym,
Bądź jak dobry ojciec dziecka pilnujący Gdy ciemności się boję, cienie jakieś widzę
Serce mi łomocze, słyszę jak ktoś idzie...
Gdy z lęku przed złym snem zasnąć boję się Ty mnie skrzydłami osłoń, bardzo proszę Cię.
I czuwaj nade mną jak nad Gemmą Świętą,
By móc spać przy Tobie spokojnie, bez lęku. Amen.
Czy pamiętasz o swoim Aniele Stróżu, zwłaszcza gdy się boisz?

33. Anioł Opatrzności w Podróży
Nieraz ludzie bardzo boją się podróży zapominając, że jest ktoś, kto na pewno im pomoże. Tak, to Pan Bóg, który
wysyła wtedy swoich Aniołów, aby pilnowali i pomagali podróżującym w drodze. Taki Świetlisty Anioł pojawił się
kiedyś obok Św. Siostry Faustyny, kiedy jechała pociągiem do klasztoru w Warszawie. Ten Anioł był bardzo potężny,
bo kłaniały mu się wszystkie Anioły, które stały na mijanych kościołach. Siostra dziękowała później gorąco Panu
Bogu za to, że Anioł nie odstępował jej na krok i że dzięki Niemu bezpiecznie dotarła do samej furty klasztoru.
Aniele Opatrzności Bożej
Ty i mnie pomóc w podróży możesz
Gdy się boję, że coś złego stać się może
Gdy wypadki tylko widzę na ruchliwej drodze
Gdy strach przed podróżą nie daje mi spać
Ty obiecaj przy mnie zawsze wtedy stać
I naucz mnie modlitwy, co lęki odgania
I przed nieszczęściem w podróży skutecznie ochrania. Amen.
Czy znasz i odmawiasz jakąś modlitwę przed podróżą? O co wtedy prosisz Pana Boga?

34. Anioł wzywający do ratowania Ojczyzny
Każdy powinien kochać swój kraj i bronić go, nawet gdy jest to trudne. Pan Bóg wtedy też pomaga. Jak? Przez
swoich Aniołów. Tak było we Francji napadniętej przez Anglików. Bóg wtedy wysłał tam swojego najodważniejszego
Posłańca, samego Archanioła Michała. Do kogo? - Nie do przestraszonego króla, ale do prostej, wiejskiej dziewczyny,
Joanny d`Arc, by dał jej miecz do walki. I Ona - 16-letnia - na Jego polecenie opuściła rodziców i dotarła do króla
i jego wojsk. Przekonała króla, że Pan Bóg wyznaczył ją by stanęła na czele wojska. Walczyła zwycięsko z pomocą
Archanioła Michała, dzięki czemu część kraju została uwolniona od wrogów, ale ona musiała oddać za to życie.
Aniele wzywający do ratowania Ojczyzny
- przypomnij mi jej zwycięstwa i krzywdy.
Gdy podziwiam inne kraje, inne obyczaje,
Gdy naszej historii nie uczę się wcale.
Ty ucz mnie ją kochać, choć to trudne czasem,
I modlić się za to, co polskie, kochane i nasze.Amen

35. Aniołowie wzywani, przysyłani i posyłani.
Kogo powinniśmy prosić o pomoc, gdy pojawiają się zmartwienia, kłopoty, albo choroba? Kogo trzeba, ale i
swojego Anioła Stróża, bo to najlepszy przyjaciel i taki Boży listonosz, który zanosi wszystkie prośby do Nieba. Ojciec
Pio, włoski zakonnik, wiedział o tym doskonale, bo widywał swojego Anioła od dziecka i rozmawiał z nim codziennie.
A przyjeżdżali do niego ludzie z całego świata, a tym, którzy nie mogli przyjechać Ojciec Pio kazał przysyłać do
siebie swojego Anioła Stróża mówiąc: „On może przynieść wiadomość od was do mnie, a ja będę pomagał jak będę
mógł". Posyłał także do nich swojego Anioła. Nic dziwnego, że Anioł Ojca Pio miał zawsze ręce pełne roboty.

Aniołowie wzywani, przysyłani i posyłani
Przez Pana Boga nam do pomocy dani
Bądźcie przy nas i w dzień i w nocy
By pomóc w nieszczęściu, w chorobie, w niemocy.
A gdy zjawi się lęk, potrzeba lub trwoga
Spieszcie z modlitwą - jak z listem - do Boga. Amen
W jaki sposób Ty rozmawiasz ze swoim Aniołem Stróżem i kiedy wzywasz Go na pomoc?

36. Anioły przeprowadzające dusze do Boga
Kiedy się rodzimy Pan Bóg obdarza nas Aniołem Stróżem, który opiekuje się nami przez całe życie. Jest przy nas
także w chwili śmierci. Jeśli człowiek był dobry i kochał Pana Boga, to Anioł prowadzi jego duszę do raju. Gdy
umierał hiszpański zakonnik Wincenty Ferraro, którego nazywano Aniołem i który wiele o Aniołach opowiadał,
zjawiło się nawet kilku Aniołów, by odprowadzić go do nieba. Może dlatego, że on całe życie o tym niebie opowiadał?
Choć też mówił o oczyszczeniu w czyśćcu i ostrzegał przed piekłem. A teraz jego łoże i ciało otoczyło też wiele
białych motyli. Ciekawe, kto się w nich ukrył?
Anioły przeprowadzające dusze do nieba Waszej pomocy i nam wciąż potrzeba,
Gdy nie myślimy o śmierci i o sądzie Bożym,
Proście z nami, by Pan Bóg niebo nam otworzył
I przenieście nas tam na wieczne odpoczywanie. Amen.
Co powinieneś robić, by Pan Bóg otworzył Ci niebo, a Anioł mógł cię tam poprowadzić?

37. Aniołowie śpiewający Matce Jezusa
Jak można wyrazić, że się kogoś kocha? Oczywiście, pięknym i radosnym śpiewaniem. Nieskończenie piękniejszym
śpiewem wielbią Pana Jezusa i Maryję wszyscy święci Aniołowie. Niemiecka święta, Matylda z Hackeborn była tak
rozkochana w Maryi, że widziała Ją i śpiewała Jej nieustannie. Zamieszkała w klasztorze, gdy miała siedem lat, a
potem została mniszką tak cudnie śpiewającą, że nazywano ją "Bożym słowikiem". Kiedy pewnego razu ujrzała swoją
Maryję z diademem na głowie i z Panem Jezusem na rękach od razu zaczęła śpiewać. Wtedy Maryję otoczyły
Anielskie chóry Serafinów i Cherubinów i śpiewały razem z nią tak słodko i pięknie jak nikt inny na ziemi.
Aniołowie śpiewający Maryi z Jezusem
Napełnijcie śpiewem także moją duszę Gdy wokół hałas i głośna muzyka,
Gdy w zgiełku świata śpiew nieba zanika Wy serca nasze nastrójcie na kochanie
I w ciszy pozwólcie usłyszeć
Wasze śpiewanie Bogu i Maryi. Amen.
Którą z pieśni Maryjnych ty najbardziej lubisz śpiewać i dlaczego?

38. Anioł Chrzestny
Chrzestnym Aniołem można nazwać Twojego Anioła Stróża, który jest z Tobą od urodzenia. A w chwili Chrztu
Świętego, czyli gdy kapłan polał ci główkę wodą święconą i wypowiedział Twoje imię i "Ja ciebie chrzczę w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...' - ten Anioł wypełnił ci duszę Bożym światłem, więc stała się ona piękna,
czysta i Boża. Dlatego ona źle się czuje, gdy zabrudzisz ją grzechem, a jest szczęśliwa, gdy oczyszczoną Twój
Anioł unosi ku światłu Bożemu.
Aniele chrzestny, Stróżu mój
Ty na straży mojej duszy stój Gdy jest mi ciemno, samotnie i źle
I gdy myślę, że to Bóg oddalił się...
Ty, co jesteś przy mnie blisko,
pomóż w Bożym świetle widzieć wszystko.
Nie dając się znów zabrudzić złu,
By być jak w dniu mojego Chrztu. Amen
Czy znasz datę swojego Chrztu Świętego? A czy wiesz, kim był twój Patron, czyli Święty, którego imię nosisz?

39. Anioł modlący się ze mną
Czy wiesz, że kiedy klękasz, by się pomodlić, to twój Anioł Stróż klęka i modli się razem z tobą i za ciebie? On
zawsze jest przy tobie - szczególnie wtedy. Nawet, gdy się kręcisz, gdy modlitwa cię nudzi, gdy ziewasz, albo modlisz
się byle jak. Anioł wie, że jest ktoś kto specjalnie cię odciąga od modlitwy, rozprasza lub rozśmiesza, kto chce cię
od Pana Boga oddalić. To kusiciel. Dlatego właśnie wtedy proś Anioła o pomoc. On, który wciąż patrzy w oblicze
Pana Boga, pomoże uspokoić ci myśli i rozjaśnić serce, by twoja modlitwa była uważna i żywa - choć trochę podobna
do tej, którą Anioł modli się z tobą i za ciebie.
Aniele modlący się tu razem ze mną Gdy w sercu robi mi się jakoś ciemno,
Gdy trudno się skupić, coś wciąż rozprasza,
To Ciebie właśnie proszę i zapraszam.
Byś ukląkł ze mną, dodał mi sił i wiary,
Odpędzał głupie myśli tak jak senne mary.
Naucz moje serce spokoju i ciszy,
Bo może ono szept Boży usłyszy
I jak się modlisz ze mną i za mnie. Amen
Jak Ty się modlisz? Kiedy trzeba prosić Anioła Stróża o pomoc w modlitwie?

40. Anioł Natchnienia z kapłanem mówiącym o Bogu.
O Bogu trzeba mówić z powagą i szacunkiem i z ogromną miłością, tak jak się mówi o Kimś najdroższym,
najukochańszym i jedynym. Tak o Bogu mówi kapłan, kiedy głosi kazania, rekolekcje czy katechezy. On wie, że wtedy
przy nim stoi potężny i mądry Anioł Natchnienia przysłany mu do pomocy przez samego Boga. Ten Anioł sprawia,
że myśli kapłana stają się jasne i czyste a słowa piękne i zrozumiałe. Dlatego kiedy kapłan z pomocą Anioła mówi
o Bogu słuchaj go uważnie bo dzięki temu będziesz mógł Pana Boga jeszcze bardziej poznać i pokochać.
Aniele Natchnienia, Pomocniku Pana
Pomóż mi z uwagą słuchać słów kapłana
Gdy modlitwa mnie nudzi, na kazaniach ziewam
Rekolekcji nie lubię, końca nauk czekam
Ty do mego serca nie przestawaj pukać
I słowa Bożego naucz pięknie słuchać
Teraz i na wieki. Amen.
Powiedz, co ciebie rozprasza podczas słuchania Słowa Bożego? Kto może przyjść ci wtedy z pomocą?

41. Anioł wspierający mnie w spowiedzi
Pan Jezus powiedział kiedyś, że jest pokarmem dla wszystkich, którzy w Niego wierzą i którzy przyjmują Go do
swojego serca w Komunii Świętej. Trzeba jednak by to serce było piękne, czyste i kochające i żeby nie miało żadnego
grzechu ciężkiego. Ale czasem tak trudno wytrwać w dobrym, tak trudno nie zgrzeszyć. Trochę wstyd i strach później
wyznać grzechy w konfesjonale. Można wtedy poprosić o pomoc swojego Anioła Stróża, On modlitwą i bliskością
pomoże pozbyć się lęku i sprawi, że spowiedź będzie szczera i serdeczna a spotkanie z Panem Jezusem znów wypełni
serce ogromną radością i miłością.
Aniele wspierający mnie w spowiedzi świętej
Bądź przy mnie blisko, gdy z grzechem się męczę
Gdy boję się klęknąć przy konfesjonale
I nie chcę przed Bogiem grzechów wyznać wcale.
Ty szepty Złego odpędź mi od ucha
I Twej zachęty naucz dobrze słuchać
Pomóż mi też spowiadać się szczerze
I czuć, że Jezus mnie w ramiona bierze. Amen
Powiedz, kogo i jakimi słowami możesz poprosić o pomoc, gdy trudno Ci pójść do spowiedzi?

42. Aniołowie otaczający z nami ołtarz Eucharystii
Aniołowie w Niebie wpatrują się nieustannie w twarz Boga i śpiewają „Święty, święty, święty, Pan Zastępów, pełne
jest Niebo Jego chwały”. A gdy Kapłan podczas Mszy Świętej unosi chleb i wino przemienione w Ciało i Krew Pana
Jezusa, to Aniołowie i tu chwalą Go jak w niebie. Podobnie czynią nasi Aniołowie Stróże. Dlatego i my wtedy klękamy
i pochylamy głowy, bo choć nie widzimy ani Pana Jezusa, ani Aniołów to wierzymy, że Pan Jezus żywy i prawdziwy
jest na ołtarzu. I wtedy w kościele robi się tak jak w Niebie.

Aniołowie otaczający z nami ołtarz Eucharystii
Pomóżcie nam wtedy skupić uczucia i myśli
Byśmy mogli wierzyć i poczuć Jezusa Żywego
I razem z Wami klęczeć dookoła Niego Śpiewając z Wami pięknie Jego wieczną chwałę
tak jak wciąż ją śpiewa Bogu niebo całe.
Jakimi słowami i gestami wielbisz Jezusa w Najświętszej Eucharystii?

43. Anioł, który zawsze jest, strzeże i prowadzi
Każdy ma swojego Anioła Stróża, który go pilnuje i chroni. Pewna japońska siostra zakonna Agnes usłyszała nawet
jak jej Anioł powiedział do niej: "Jestem tym, który zawsze stoi u twego boku i czuwa nad tobą i cię strzeże”. Stało
się to, gdy zobaczyła w nocy cudowne światło bijące od Najświętszego Sakramentu. Ten Anioł zaprowadził ją do
rozświetlonej też figurki Maryi, a Ta poprosiła ją o modlitwę za grzechy całego świata. Twój Anioł Stróż też pragnie
zaprowadzić cię do kościoła lub kaplicy i tam klęknąć przed Jezusem i wraz z Maryją pomodlić się o spokój i pokój
na całym świecie.
Aniele, co zawsze jesteś i mnie strzeżesz –
Prowadź też mnie i otwórz oczy mej wierze.
Bądź jak drogowskaz i przewodnik w wędrówce,
Gdy sił mi zabraknie na którejś trudnej dróżce.
I zaprowadź mnie do Maryi w Jezusa świątyni
By się z Nią i z Tobą modlić za nami grzesznymi. Amen
Jak może Twój Anioł Stróż zaprowadzić cię do Jezusa i Maryi i jak możesz go słuchać?

44. Anioł zachęcający do czytania
Aniołowie Dobrej Nowiny to zwiastuny Bożych nowin i tajemnic. Dają nam znać, że Pan Bóg pragnie, abyśmy
Go coraz lepiej poznawali i dlatego wybrał proroków i apostołów, aby pod natchnieniem Ducha Świętego spisywali
Jego słowa. Biblia to bardzo mądra księga, ale trudno ją czasem zrozumieć, więc Aniołowie zachęcają do jej czytania.
A zaproszeni przez nas, czytają ją razem z nami i wtedy słowa Boże stają się bardziej jasne i zrozumiałe, a Pan Bóg
coraz bliższy.
Aniele zachęcający mnie do czytania Pomóż mi czytać bez ociągania.
Zwłaszcza to, co Bóg mówi o sobie,
A Ty po swojemu mi to dopowiedz.
Odkrywaj ze mną Boże tajemnice
I Bożą mądrość... Bo ja na to liczę. Amen
Jak do Ciebie trafia Boże Słowo? Kto ci pomaga w jego zrozumieniu? A co jeszcze czytasz mądrego?

45. Anioł modlący się wspólnie z nami.
Czy wiesz, że gdy człowiek się modli, to Pan Bóg w nim oddycha? Niektórzy myślą, że On nas nie słucha, że Mu
nie zależy na tym, co i jak Mu mówimy (bo nam czasem nie). Jednak Pan Bóg pragnie, abyśmy zwracali się do Niego
w każdej sprawie - osobno i razem. I dlatego Jego Aniołowie modlą się razem z nami, pomagając nam. Zwłaszcza,
gdy modlimy się całą rodziną, to wtedy modli się z nami tylu Aniołów Stróżów, ile nas tam jest. Czy nie można powiedzieć,
że Niebo wtedy jest bliżej nas i między nami?
Aniele modlący się wspólnie z nami
Bądź z nami, gdy do modlitwy klękamy.
Otwórz nasze serca, połącz nasze dusze,
Byśmy razem mogli być tuż przy Jezusie
Ze sobą, z Tobą i z innymi jeszcze Aniołami,
Ażeby więcej nieba było między nami. Amen
Powiedz jak ty modlisz się do Boga osobno, a jak z innymi domownikami? Co lub kto ci wtedy pomaga, a co i
kto przeszkadza?
Krystyna Sztramska

