
O Aniołach Stróżach

Ś  więto Aniołów Stróżów  , obchodzone jest w Kościele katolickim 2 października. Ma rangę 

wspomnienia obowiązkowego. W 1608 papież Paweł V pozwolił obchodzić je w pierwszy dzień 

zwykły po św. Michale, którego święto przypada na 29 września. W 1670 roku papież Klemens X 

wprowadził je na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła katolickiego.

Św. Jan XXIII:

„Anioł Stróż jest dobrym doradcą. On wstawia się do Boga za nami. Wspiera nas w naszych 

potrzebach, czuwa nad nami pośród niebezpieczeństw i upadków”.

Św. Jan Maria Vianney:

„Ukryj się za twoim dobrym aniołem, gdy nie jesteś w stanie się modlić, proś go o to, aby modlił się 

za ciebie”.

Aniołowie stróżowie są „naszymi najwierniejszymi przyjaciółmi, ponieważ są z nami w dzień

i w nocy, w każdej chwili i w każdym miejscu”.

Bóg „nie tylko dał nam swojego jedynego, najukochańszego syna, skazując Go na najokrutniejszą 

śmierć w ofierze za nas, nie tylko wyrwał nas spod panowania szatana, podniósł do chwalebnego stanu

dzieci Bożych i wybrał jako spadkobierców Swojego królestwa, lecz zechciał zesłać każdemu z nas 

anioła z nieba, by strzegł nas nieustannie przez całe życie. Ten anioł nie może nas opuścić, póki nie 

stanie razem z nami przed sądem Jezusa Chrystusa, by zdać Mu sprawę z wszelkich naszych poczynań

za życia”.
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2 października1 każdego roku jest wyjątkowym dniem. W tym dniu solenizantami są 

nasi Aniołowie Stróżowie. Każdy człowiek - bez względu na wyznawaną wiarę - rodzi się 

z przydzielonym mu Aniołem Stróżem (każde państwo świata również ma własnego Anioła 

Stróża). Co ciekawe, każdy jeden Anioł Stróż jest inny - zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak

i o swoje możliwości duchowe.

Człowiek rodzi się z określoną pojemnością duchową (daną przez Ojca-Stwórcę) i ma 

obowiązek rozwijać tę duchowość, która polega na niczym innym, jak na uczeniu się rozmowy

(mówienia i słuchania) z Bogiem - w tym także codziennej walce z szatanem i swymi 

słabościami (wykorzystując do tego cały wachlarz możliwości duchowych, jakie Ojciec 

pozostawił każdemu człowiekowi: m.in. powinniśmy obcować z trzema Kościołami Świętymi 

- Zwycięskim w Niebie, Oczyszczającym się w Czyśćcu i Walczącym na ziemi - czy 

wykorzystywać ogromny rynsztunek duchowy, jaki mamy do dyspozycji: Charyzmaty i Dary 

Ducha Świętego, Sakramenty Kościoła, Pismo Święte, Różaniec Święty, Szkaplerz i wiele 

innych).

Dlatego to, na ile człowiek odczuwa wyjątkowość swojego Anioła - czy Anioła innej 

osoby - jest silnie uzależnione od stopnia rozwoju jego pojemności duchowej, a to 

uwarunkowane jest oddziaływaniem łaski (którą zsyła Bóg), chęciami danego człowieka - 

wiadomo, jeżeli się czegoś nie chce, to nie da się tego zrobić - bądź uwarunkowane to może 

być czyjąś modlitwą (a więc staraniami innej osoby, która wyprasza określone łaski dla 

człowieka, którego darzy miłością.

Nawet dla wielu osób wierzących i praktykujących jest on zapomniany. A już tyle razy 

nas wybronił z opresji (dokładną historię walki, jaką toczył z naszym Nieprzyjacielem, 

poznamy w chwili naszej śmierci). Anioł Stróż jest tak mocno z nami związany, że podobno 

jeśli któryś człowiek po śmierci trafia do Piekła, to Bóg musi wykasować pamięć Anioła 

Stróża o tym człowieku - tak wielkim bowiem cierpieniem dla Anioła byłaby wieczna 

świadomość, iż osoba, o którą całym sobą walczył w każdej sekundzie jej życia - z prawdziwej

Miłości i odpowiedzialności - trafiła ostatecznie do Piekła (czyli na wieczne potępienie - 

niekończący się brak możliwości oglądania Boga twarzą w twarz). Wiemy to dzięki lokucjom 

oraz innym objawieniom, jakie miały - i wciąż mają - miejsce w Kościele. Każdy powinien 

współpracować ze swoim Aniołem Stróżem - nawet w najdrobniejszych sytuacjach w ciągu 

doby.

1 Źródło: Anioł Stróż - jego rola w życiu człowieka
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W objęciach Anioła Stróża

Anioł Stróż kierując nami, potrafi nas zawrócić z pewnej sytuacji, np. każąc się 

cofnąć... Bądź daje nam określone natchnienia w sercu - tzw. przeczucia. Możesz także 

posyłać swojego Anioła z określoną informacją do innych ludzi lub do innych Aniołów 

Stróżów.

Aniołowie przeważnie działają tak, by nie być spostrzeżonymi - jakby mieli zakaz 

ujawniania się. W tym jednak drzemie również ich wielka pokora oraz ich poświęcenie dla nas 

- nawet wtedy, gdy o nich zapominamy. Na Aniołach Stróżach zawsze można polegać, dlatego 

nie zasmucajmy ich. Dziękujmy im każdego dnia za ich obecność. Za każdym razem, kiedy się

do nich zwracamy, warto uwielbiać je w Trójcy Przenajświętszej - one bowiem działają dla 

chwały Bożej.

3/3


