ADORACJA PANA JEZUSA ZE ŚWIĘTYMI
ANIOŁAMI
Pieśń: Duchu Święty powiej wiatrem -180
Jezu, dziękujemy Ci za to, gromadzisz nas dzisiaj w tej świątyni, ponieważ
pragniesz, abyśmy doświadczyli Twojej Miłości i Miłosierdzia. Napełnij nas
żywą wiarą w to, że Ty jesteś tutaj obecny, żywy, uśmiechnięty. Daj mi łaskę
adorowania Ciebie całą moją istotą: duszą, ciałem i umysłem. Pragnę Jezu, aby
ta Adoracja była pełną miłości odpowiedzią na Twoją nieskończoną Miłość do
mnie. Ty oddałeś za mnie Swoje życie. Pozwoliłeś, aby Cię niesłusznie skazano,
biczowano i znieważano - za moje grzechy. Pozwoliłeś przybić się do krzyża i
pragnąłeś ponieść najbardziej haniebną ze śmierci z miłości do mnie. Jezu,
pragnę dziś odpowiedzieć na Twoją miłość całym sercem. Proszę ,zabierz to
wszystko, co przeszkadza mi zbliżyć się do Ciebie. Oddaję Ci Panie wszystkie
moje grzechy i słabości, moje cierpienia i lęki, wszystkie moje myśli i
pragnienia, wszystkie moje relacje zwłaszcza te najtrudniejsze. Jezu proszę wlej
w moje serce Twoją miłość. Daj mi Ducha Świętego, Ducha Miłości. Duchu
Miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezusa!
Pieśń: Duchu miłości wylewaj się na nas z przebitego Serca Jezus - 2
Dziś szczególnie pragniemy prosić o wstawiennictwo Świętych Aniołów i
Archaniołów. Nie widzimy ich ale są licznie obecni pośród nas w tej świątyni i
adorują Jezusa wraz z nami. Drodzy Aniołowie wielbimy was i kochamy,
dziękujemy Bogu za chwałę jaką was otoczył. Wy uwielbiacie Boga nieustannie
w każdym tabernakulum świata. Niech Wasze uwielbienie i cześć przenikną
nasze serca, aby zapłonęły miłością do Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Pragniemy adorować Jezusa i uwielbiać Go z taką miłością i żarliwością z jaką
wy nieustannie adorujecie Jego Najświętsze Oblicze.
Maryjo, Mamusiu nasza, Królowo Aniołów, bądź tutaj z nami, wstawiaj się za
nami u Boga i pomóż nam otworzyć nasze serca na Miłość. Maryjo oddajemy Ci
nasze serca. Wspomóż naszą słabość, prowadź nas do Jezusa, naucz nas kochać
Go Twoją miłością . Prosimy Cię broń nas przed złem z pomocą Twoich
Aniołów.
/Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga
posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż
Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając
ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie - brońcie nas
i strzeżcie nas. Amen./
Pieśń: Oto Ja posyłam Anioła ( pieśń Milenki)

Istnienie aniołów jest prawdą wiary. Jako stworzenia czysto duchowe
Aniołowie posiadają rozum i wolę: są stworzeniami osobowymi i
nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne.
Świadczy o tym blask ich chwały. "Aniołowie współdziałają we wszystkim, co
dla nas dobre" . Są sługami i wysłannikami Boga. Nieustannie kontemplują
oblicze Ojca, który jest w niebie i są wykonawcami Jego rozkazów. W Biblii
Aniołowie są obecni od chwili stworzenia : zamykają raj ziemski , chronią Lota,
powstrzymują rękę Abrahama , pośredniczą w przekazywaniu Prawa , prowadzą
lud Boży , zwiastują narodziny i powołania , towarzyszą prorokom . W Nowym
Testamencie . Anioł Gabriel zwiastuje tajemnicę Wcielenia Słowa Maryi,
narodzenie Mesjasza pastuszkom, Jego zmartwychwstanie świętym niewiastom,
a apostołom Jego triumfalne przyjście po raz wtóry pod koniec czasów. Życie
Jezusa, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą
Aniołów. Aniołowie uwielbiają Jezusa przy narodzeniu, strzegą w dzieciństwie
, służą Mu na pustyni , umacniają Go w agonii . Jezus wielokrotnie mówi o
Aniołach: o Aniołach dzieci, którzy oglądając ustawicznie Boże Oblicze
czuwają nad ich niewinnością; o radości Aniołów z powodu nawrócenia nawet
jednego grzesznika; o legionach Aniołów, którzy gotowi są Go bronić podczas
Jego pojmania; o miriadach Aniołów, którzy będą towarzyszyć Chrystusowi,
przychodzącemu na sąd pod koniec czasów.
Aniołowie uczestniczą również w sposób widzialny w początkach Kościoła:
uwalniają dwunastu apostołów uwięzionych przez Żydów, potem uwięzionego
Piotra. Interweniują, by skierować działalność apostolską na kraje pogańskie.
Nieustannie pomagają Kościołowi w jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się
wszystkimi ludźmi. Całe życie Kościoła korzysta z ich tajemniczej i potężnej
pomocy .
Aniołowie otaczają Chrystusa , swojego Pana i służą Mu w szczególny sposób
w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi. Chrystus stanowi centrum ich
świata. Aniołowie 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).
Jakże często zapominamy o tym, że zostaliśmy stworzeni przez Boga i dla Boga,
przez Miłość dla Miłości. Pragnienie Boga jest wpisane w nasze serca. Dusza
nasza w momencie stworzenia zetknęła się ze swoim Stwórcą i nie może Go już
więcej "zapomnieć". Nie potrafi "zapomnieć" Jego Miłości, Dobroci, Jego
Piękna. Tęskni więc za Nim, a ta tęsknota wyraża się w pragnieniu prawdy,
piękna i miłości. Jednak nie zawsze uświadamiamy sobie czego i kogo tak
naprawdę szukamy i pragniemy. Często idziemy za naszymi pragnieniami i
marzeniami wierząc, że ich spełnienie nas uszczęśliwi. Szukamy szczęścia w
rzeczach , w ludziach, w wydarzeniach, w uczuciach. Czasami uważamy, że

„wiemy lepiej” co dla nas dobre. Zapominamy, że bez Boga nie znajdziemy
szczęścia nigdzie, w niczym, w nikim.
„Niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Bogu”. I rzeczywiście, prawdziwie szczęśliwym może
być tylko ten, kto trwa we wspólnocie z Bogiem. Wszelkie próby odnalezienia
szczęścia poza Nim czy w oderwaniu od Niego, prędzej czy później, muszą
okazać się bezsensowne.
Pragniemy Jezu, abyś Ty był dla nas najważniejszy, abyś Ty był w centrum
naszego świata. Pragniemy kochać Cię miłością Aniołów. Pragniemy czynić
wszystko z Tobą i dla Ciebie. Jezu, Ty jesteś naszym Panem i Królem.
Oddajemy Ci nasze serca i pragniemy służyć Ci tak jak Aniołowie. Stajemy
przed Twoim Obliczem i uwielbiamy Cię z Aniołami i Świętymi.
Pieśń: Jesteś Królem- 103
Aniołowie zostali stworzeni w tym samym czasie, kiedy powstał świat, ale przed
stworzeniem człowieka. Jako istoty wolne mogli oni wybrać porządek, jakiego
pragnie Bóg, lub go odrzucić. Część stworzonych przez Boga duchów
zbuntowała się i i odrzuciła Boga. Pismo św. mówi o grzechu tych aniołów "Ich
"upadek" polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone,
które radykalnie i nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo.. Zniszczył ich
grzech pychy. Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął za sobą innych
Aniołów.
” I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla
nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który
się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na
ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.”
Czy ja zawsze wybieram Boga i Jego wolę? Czy czasem nie uważam , że wiem
lepiej co jest dla mnie dobre? Szatan chce żebym myślał, że jestem mądrzejszy
od Pana Boga, że Go nie potrzebuję, że sam sobie poradzę, że sam będę o sobie
decydował. Będąc wolnym mogę powiedzieć Bogu: nie. Tylko, czy warto?
Święty Michał Archanioł wybrał Boga i na zawsze został utwierdzony w Bożej
miłości. ” Imię moje jest w nim”- mówi Bóg o świętym Michale, to znaczy, że
Bóg jest w nim i on jest w Bogu. Wybierając Boga pociągnął za sobą innych
Aniołów i w ten sposób jest Apostołem Boga i twórcą Wspólnoty Anielskiej.
Teraz wraz z Aniołami opiekuje się kościołem i broni nas od napaści złych
duchów.
Święty Michale Archaniele, Ty który wybrałeś Boga jako swoje największe
dobro, pomóż nam wraz ze świętymi Aniołami wybierać Boga w każdej chwili
naszego życia. Wspomagaj nas w walce z naszym grzechami . Ufając w twoją
pomoc módlmy się:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i
zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne złe
duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do
piekła. Amen.
Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, wstawiaj się za mną do Pana,
abym zachwycony Bogiem, wołał do Niego w każdej chwili mego życia "Któż jak
Bóg!"
Pieśń: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Aniołowie z miłości do Boga spełniają Jego wolę i pragną, aby wszyscy ludzie
mieli udział w szczęściu, którego oni już doznają. Kochają nas i pragną,
abyśmy wszyscy mogli uwielbiać Boga w doskonałej jedności wspólnoty
świętych w niebie. Im bardziej współpracujemy z łaską Bożą, im
wytrwalej dążymy do świętości, tym bardziej łączymy się z Aniołami w
uwielbieniu Boga i rośnie nasza miłość do nich.
Bł. Jan Paweł II mówił: ”Aniołami nazywa Pismo Święte oraz Tradycja te czyste
duchy, które w podstawowej próbie wolności wybrały Boga, Jego chwałę
oraz Jego królestwo. Są one zjednoczone z Bogiem przez uświęcającą
miłość, która płynie z jasnego i uszczęśliwiającego widzenia Trójcy
Przenajświętszej. „Aniołowie... w niebie – mówi Chrystus – wpatrują się
zawsze w oblicze Ojca mego, który jest w niebie”. Owo „wpatrywanie się
w oblicze Ojca” jest najwyższym przejawem adoracji Boga. Można
powiedzieć, że w nim spełnia się owa „niebiańska liturgia” w imieniu
całego kosmosu, z którą nasza ziemska liturgia Kościoła łączy się stale a
zwłaszcza w swoich momentach szczytowych. Wystarczy wspomnieć akt,
w którym Kościół na całym świecie, codziennie i o każdej porze, przed
rozpoczęciem Modlitwy Eucharystycznej w centralnym punkcie Mszy
świętej, odwołuje się do Aniołów i Archaniołów, by śpiewać chwałę Boga
po trzykroć Świętego, jednocząc się z tymi pierwszymi adoratorami Boga
w oddawaniu czci i w miłosnym poznaniu niewypowiedzianej tajemnicy
Jego świętości”.
W objawieniach św. Brygidy czytamy: „Pewnego dnia, gdy uczestniczyłam w
Świętej Ofierze, ujrzałam olbrzymią ilość zstępujących Aniołów, którzy
gromadzili się przy ołtarzu i przypatrywali księdzu. Śpiewali niebiańskie
kantyki i oczarowali me serce. Samo niebo zdawało się kontemplować tę
Ofiarę. A my, nędzne, ślepe istoty uczestniczymy we Mszy świętej z tak
małą miłością, zaangażowaniem i szacunkiem.”

Prosimy Cię Boże, przez wstawiennictwo Twoich Świętych Aniołów, otwórz
nasze oczy na cud Eucharystii. Daj nam poznać i głęboko doświadczyć
Twojej żywej obecności w Najświętszym Sakramencie. Ty, Wszechmocny,
Nieskończony i Wieczny zstępujesz na słowa kapłana w maleńki opłatek.
Wciąż za mało wierzę Jezu, że Ty jesteś tu na ziemi stale obecny w tej
tajemniczej sakramentalnej postaci. Jesteś w niezliczonych tabernakulach
świata i na niezliczonych ołtarzach. Wybacz mi moją niewdzięczność, że
wciąż nie doceniam tego niezwykłego, niepojętego daru. O każdej porze
mogę pójść do Ciebie, przebywać z Tobą, adorować Ciebie. Czy często to
robię? Codziennie mogę spożywać Twoje Najświętsze Ciało, przyjmować
Twoją Miłość, jednoczyć się z Tobą, który jesteś Bogiem. Czy jest coś
ważniejszego dla mnie? Jezu, jesteś teraz tak blisko mnie w całej swej
chwale, otoczony hufcami Aniołów, chociaż ta chwała i te hufce są dla
mnie niewidoczne. Jezu, przymnóż mi wiary , otwórz moje oczy. Chcę
widzieć Ciebie w blasku Twej chwały.
Pieśń: Dotknij Panie moich oczu -91
Liczba Aniołów jest ogromna . Nie ma dwóch Aniołów równych sobie - każdy z
nich w inny sposób odbija doskonałość Bożą. Tradycja Kościoła ukazuje dziewięć
Chórów Anielskich.
Trzy pierwsze chóry najbliżej Boga to Serafini, Cherubini i Trony. Przebywają
przed majestatem Bożym nieustannie kontemplując oblicze Stwórcy i darząc Go
największą miłością. To Aniołowie czystej kontemplacji i adoracji. Serafini płoną
wielką miłością do Boga. Cherubini są pełni wiedzy Bożej i światłości . Trony
wyróżniają się posłuszeństwem i pokojem. Następne trzy chóry nazywamy
chórami Bożego porządku. Są to:
Panowania, Moce i
Władze. Panowania objawiają wolę Bożą, przewodzą dobrym Aniołom i wydają
im najważniejsze rozkazy i polecenia. Moce, którym przypisuje się moc
spełniania cudów, czuwają nad wypełnianiem rozkazów i poleceń. Władze mają
od Boga nieograniczoną moc nad złymi duchami. Obdarzone są niezwykłą
inteligencją, która umożliwia im demaskowanie diabelskich planów .
Trzy kolejne chóry: Księstwa, Archaniołowie i Aniołowie – wykonują
zarządzenia chórów porządku . Księstwa, które roztaczają swoja opiekę nad
państwami i narodami, są jakby nadzorcami Archaniołów i
Aniołów. Archaniołowie są bezpośrednimi przełożonymi Aniołów, są
najprawdopodobniej stróżami papieży, biskupów i tych którzy reprezentują
władzę w kościele i w państwie , wykonują zlecenia najważniejsze i zwiastują
ludziom rzeczy wielkiej wagi. Z Pisma Świętego poznajemy działanie i imiona
trzech Archaniołów: Gabriela, Rafała i Michała. Aniołowie natomiast są

najniższym z niebiańskich chórów, opiekują się nami i realizują plany Boże
wobec poszczególnych ludzi. Pierwsze trzy chóry to jakby dworzanie Boży,
drugie - zarządy, a trzecie - pokorni wykonawcy poleceń. Nie jest to podział
dowolny, ale zakorzeniony w Piśmie świętym i potwierdzony nauką Kościoła.
Módlmy się wzywając wstawiennictwa Chórów Anielskich.
Po każdym wezwaniu powtarzajmy: KTÓŻ JAK BÓG
Serafini płonący miłością, zapalcie miłość w sercach naszych i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Cherubini pełni wiedzy, pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: Któż
jak Bóg!
Trony najwyższe, wlejcie w nasze serca ducha szczerej pokory i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Panowania niebiańskie, zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z
nami:
Któż jak Bóg!
Moce niezwyciężone, umocnijcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: Któż jak
Bóg!
Potęgi mocarne, brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: Któż jak Bóg!
Archaniołowie najdostojniejsi, umocnijcie naszą wytrwałość i głoście z nami:
Któż jak Bóg!
Aniołowie święci, czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: Któż jak
Bóg!
Wszystkie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie,
abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić, wiernie
Mu służyć,
całym sercem Go miłować i z wdzięcznością
rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.
Pragniemy razem z Chórami Anielskimi uwielbiać Boga oddając mu chwałę i
cześć.
Pieśń: Tobie chór Aniołów…(106)
Aniołowie są doskonałymi wizerunkami Boga, nie ma w nich cienia
niedoskonałości, żadnych wad. Są płonącym ogniem miłości. Święta Brygida,
która została zaszczycona przez Boga niebiańskimi wizjami, mówi, że gdybyśmy
zobaczyli Anioła w całym jego pięknie, to widok ten wypełniłby nas takim
zachwytem, że bylibyśmy gotowi umrzeć z miłości. Gdy Anioł ukazuje się
ludziom zazwyczaj przyjmuje ludzką postać, żeby nie przestraszyć tych którzy na
niego spoglądają. Na ziemi służą Bogu miliardy Aniołów. Są wśród nas, dookoła,
wszędzie. Choć ich nie widzimy, nie podejrzewamy ich obecności ani często nie
czujemy ich wpływu. Są teraz tutaj wśród nas, w tej świątyni. Gdy idziemy ulicą

mijamy setki i tysiące przepięknych Aniołów. Pozdrawiajmy ich często i
uśmiechajmy się do nich. Aniołowie zauważają każdy nasz gest, wysłuchują nas
z wielką radością i odwzajemniają uwagę jaką im poświęcamy.
Nasze życie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem
Aniołów. Każdy z nas ma u swego boku Anioła Stróża. Jest on darem miłości
Boga dla nas. Jest naszym opiekunem i przewodnikiem.
W jednym ze swych listów św. Ojciec Pio pisał : … jakże pocieszająca jest
wiedza, iż zawsze jesteśmy pod strażą ducha Niebieskiego, który nas nie
opuszcza nawet wtedy (o, dziwna rzecz !), kiedy popełniamy czyn, który nie
podoba się Bogu. Miej dobre przyzwyczajenie, żeby zawsze myśleć o nim. O
tym, że jest obecny obok nas duch Niebieski, który od kolebki aż do grobu nas
nie opuszcza nawet na chwilę; który nas prowadzi; który nas osłania, jak
najlepszy przyjaciel, jak brat, który winien nas zawsze pocieszać, szczególnie w
godzinach dla nas najsmutniejszych. Wiedz … iż dobry anioł modli się za ciebie;
zanosi on Bogu wszystkie twoje dobre uczynki, które spełniasz - twoje święte i
czyste pragnienia… Nie zapominaj o tym niewidzialnym towarzyszu, zawsze
gotowym, żeby cię słuchać, zawsze gotowym pocieszyć cię. O, słodka zażyłości!
O, szczęśliwe towarzystwo!
Ojciec Pio już jako dziecko bawił się ze swoim aniołem stróżem. Przyjmował tę
zażyłość jako dar otrzymany od Boga, potrzebny do wypełnienia misji. Był
wierny owej łasce chodzenia w obecności swego anioła stróża. „To jest nasz
towarzysz nierozłączny” - mawiał św. Ojciec Pio –„ taki, który jest zawsze obok
nas, od narodzin do śmierci. Nasza samotność jest zatem tylko pozorna. Nasz
anioł stróż jest zawsze u naszego boku, od rana, kiedy ledwie przebudziliśmy się,
w ciągu dnia i w nocy, zawsze, zawsze... Ileż to usług oddaje nam nasz anioł
stróż, choć tego nie spostrzegamy, choć nawet o tym nie wiemy… Patrz dobrze!
On jest tu, a jest bardzo piękny!
Wielu z nas od najwcześniejszych lat swego życia wychowywanych było w
wierze w swojego Anioła Stróża. Któż z nas bowiem nie pamięta z dzieciństwa
pierwszej modlitwy, jaką wypowiadały nasze usta:
Aniele Boży, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w
nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, i zaprowadź mnie
do żywota wiecznego.
Bóg mówi niejako do każdego z nas:
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i
doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na
jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych
przewinień, bo imię moje jest w nim.”

Nasz Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Bożej w stosunku do każdego z
nas. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i
usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, które nam zagrażają Aniołowie zanoszą
nasze modlitwy do Boga i wstawiają się za nami. Aniołowie współcierpią z nami
i cieszą się z nami. Nie jest im obce uczucie smutku, zatroskania, rezygnacji,
gdyż nie zawsze udaje się im prowadzić nas Bożymi drogami. W swej bowiem –
źle pojmowanej – wolnej woli, często schodzimy na bezdroża życia. Ich posługą
jest również uświadamianie duszy szatańskich pułapek oraz oświecanie,
pouczanie i zachęcanie do godnego życia. Gdy jednak mimo tak czułej opieki
upadniemy, Anioł Stróż nie opuści nas, ale będzie błagał Boga o łaskę
nawrócenia, bowiem Anioł niczego tak nie pragnie, jak nawrócenia grzesznika.
Pragnie nade wszystko abyśmy poznali prawdę o Bożej Miłości i Miłosierdziu
względem nas.
Pieśń:
Jaka jest moja świadomość obecności Anioła Stróża ? Czy naprawdę wierzę w
jego obecność w moim życiu, czy korzystam z niej? Jak często proszę o pomoc
mojego najwierniejszego opiekuna i towarzysza? On prowadzi mnie w życiu,
otacza swoją opieką, łagodzi kłopoty, pociesza w cierpieniu, umacnia w walce ze
złem, pomaga podejmować dobre decyzje . Czy słucham natchnień mojego
Anioła?
Święty Aniele Stróżu, który z Bożego nakazu czuwasz nade mną, abym nie
poniósł szkody na duszy i ciele, bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej
drogi życia, pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi, wspieraj w walce
ze złem. Proszę także byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia, których
spełnienie będzie podobało się Bogu . Gdybym jednak okazywał lekceważenie
względem Ciebie i Twoich starań o moje dobro, wstrząśnij mną, stań mi na
drodze, bądź przeszkodą dla mnie. Proszę także, aby twoja obecność była otuchą
dla mnie, gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci. Ufam, że w Tobie mam
niezawodną pomoc i ochronę. Czuwaj nade mną, aż doprowadzisz mnie przed
oblicze Ojca Niebieskiego.
Wyobraźmy sobie teraz naszego Anioła Stróża. Zobaczmy go oczami naszego
serca. On jest teraz obok nas i patrzy na nas z wielka miłością.
Powtarzajmy słowa modlitwy ofiarowania się naszemu Aniołowi Stróżowi:
Mój dobry Aniele Stróżu,
oddaję się Tobie
i przyrzekam Ci

moją miłość i wierność.
Proszę Cię,
strzeż mnie od moich własnych słabości,
broń od ataków złych duchów,
oświecaj mojego ducha i moje serce,
abym zawsze poznawał i wypełniał wolę Bożą.
Prowadź mnie do zjednoczenia z Bogiem,
Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
Amen.
Boże mój, dziękuję Ci za mojego Anioła Stróża, którego posłałeś aby pomagał mi
kroczyć Twoimi drogami, Kochać Ciebie całym sercem, zwyciężać zło i dojść do
Twojego Królestwa. Dziękuję Ci za Twoją Miłość i troskę o mnie.
Mój Aniele dziękuję Ci , że jesteś przy mnie, że nieustannie przypominasz mi o
tym jak bardzo Bóg mnie kocha . Dziękuję Ci za Twoją obecność, która dodaje mi
odwagi do życia Miłością.
Pieśń: Bóg jest Miłością
Dziękujemy Ci Jezu za ten czas, który mogliśmy spędzić tutaj z Tobą wśród
Aniołów i Świętych. Dziękujemy Ci Maryjo, Królowo Aniołów, za to że posyłasz
do nas Aniołów, że opiekujesz się nami za ich pośrednictwem . Dziękujemy za
Twoją miłość do nas. Dziękujemy Wam Aniołowie za to, że nas tutaj dzisiaj
przyprowadziliście, za to że czuwacie nad nami nieustannie. Obiecujemy od dziś
pamiętać o waszej obecności obok nas i częściej się do was uśmiechać 
Panie Jezu , błogosław nam!
Pieśń: Bóg jest Miłością c.d.
Na zakończenie : Uwielbiam Imię Twoje Panie

