
O ANIOŁACH

z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Istnienie aniołów – prawda wiary

328 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest 
prawdą wiary. Świadectwo Pisma świętego jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.



Kim są aniołowie?

329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa 
się ta natura? – Duch. Pytasz o funkcję? – Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co 
wypełnia, jest aniołem". W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. 
Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są wykonawcami 
Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20).

330 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.

Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami" 

331 Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: "Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim..." (Mt 25, 31). Należą do Niego, 
ponieważ zostali stworzeni przez Niego i dla Niego: "Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, 
co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1, 16). W 
jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich posłańcami swojego zamysłu 
zbawienia: "Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc 
tym, którzy mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1, 14).

332 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia, zwiastując z 
daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: 
zamykają raj ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę Abrahama, 
pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i powołania, 
towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie 
samego Jezusa.

333 Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest otoczone adoracją i służbą 
aniołów. Gdy Bóg "wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy 
aniołowie Boży" (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu Chrystusa nie przestał 
rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła: "Chwała Bogu..." (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa w 
dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają Go w agonii i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół, 
jak kiedyś Izraela. Aniołowie także "ewangelizują", głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia i 
Zmartwychwstania Chrystusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, który zapowiadają, służąc 
Mu podczas sądu.

Aniołowie w życiu Kościoła 

334 W taki sam sposób całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów.

335 W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać trzykroć świętego Boga; przywołuje ich 
obecność (w Supplices Te rogamus... – "Pokornie Cię prosimy..." z Kanonu rzymskiego, w In 
paradisum deducant te angeli... – "Niech aniołowie zawiodą cię do raju...", w liturgii pogrzebowej 
lub w "Hymnie cherubinów" w liturgii bizantyjskiej) oraz czci szczególnie pamięć niektórych 
aniołów (św. Michała, św. Gabriela, św. Rafała, Aniołów Stróżów).

336 Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. 
"Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia". Już na 
ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i 
ludzi, zjednoczonych w Bogu.



Bóg Swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (Psalm 91,11) 

Jak oddać się w opiekę Anioła Stróża. 

Porada Ojca Pio 

Jak wielką pociechą jest świadomość, że człowiek znajduje się pod opieką niebios, która nie
opuszcza  nas,  nawet  gdy  czynimy  coś  niemiłego  Bogu.  Ta  wielka  prawda  jest  dla  duszy
wierzącej źródłem słodyczy.



Kogo więc może obawiać się dusza, która ćwiczy się w miłości Jezusa i ma zawsze przy sobie
Nieugiętego Wojownika? Czy nie był on jednym z wielu, którzy razem ze Świętym Michałem w
niebiosach bronili honoru Boga, walcząc z Szatanem i zbuntowanymi duchami, doprowadzając ich
do przegranej i strącając do piekła? Wiedz, że nadal jest on potężnym przeciwnikiem Szatana i jego
przyjaciół. On nas chroni, a mocy mu nigdy nie ubywa. Myśl zawsze o nim i niech się to dzieje
instynktownie.

Od urodzenia  aż  do  śmierci  jest  przy nas  obecny opiekun z  nieba,  który nawet  na  chwilę  nie
pozostawia  nas  samych,  prowadzi,  chroni  jak  przyjaciel  i  brat  oraz  pociesza  w  momentach
szczególnie dla nas smutnych. Ten dobry anioł modli się za nas, ofiarując Bogu wszystkie nasze
dobre czyny i pragnienia. Gdy czujesz się samotna i opuszczona, nie rozpaczaj, że nie ma przy
Tobie przyjaznej duszy, przed którą mogłabyś otworzyć serce, powierzyć swe cierpienia i zaufać.
Nie  zapominaj  o  tym  niewidzialnym  towarzyszu,  który  jest  zawsze  przy  Tobie,  gotowy,  by
wysłuchać i pocieszyć. […]

Oczami duszy spróbuj go zobaczyć, dziękuj mu i módl się do niego. Szanuj go, gdyż jest on nad
wyraz delikatny i czuły. Niech kieruje Tobą lęk przed obrazą czystości jego spojrzenia. Wzywaj
często swego Anioła Stróża i powtarzaj słowa następującej modlitwy:

„Aniele Boży,
który jesteś moim opiekunem, 

Tobie zostałam powierzona z dobroci Ojca,
oświecaj mnie, strzeż mnie,

prowadź teraz i zawsze”.

Jak wielka będzie radość, gdy w momencie śmierci dusza spotka tego pełnego dobroci anioła, który
przez całe życie nam towarzyszył i opiekował się nami? […] Myśl o spotkaniu naszego anioła jest
dobra i święta. Właśnie ona powinna zachęcać nas do wyjścia z tego ciemnego więzienia, w którym
jesteśmy zamknięci.

Ojciec Pio

Pietrelcina, 20 kwietnia 1915 roku



Nadeszła godzina Aniołów…

... niemal skandując, powiedział św. Ojciec Pio. 

Czytamy w Księdze Objawienia: „Aniołowie są służebnymi duchami i posłanymi na pomoc tym, 
którzy mają odziedziczyć zbawienie” (Hbr 1,14), ale w jakże zdumiewający sposób potrafią 
spełniać swoją misję! Wydaje się, że ciągle zbyt mało ich znamy…, stąd też i za mało 
korzystamy z ich pomocy.

Niewidzialni?

Najczęściej zgodnie z ich duchową naturą nie widzimy ich, jednak zdarza się, że w celu spełnienia 
swej misji, mogą się zmaterializować. Dla przykładu, anioł stróż św. Jana Bosko przybierał postać 
psa, który go bronił przed złymi ludźmi; ze św. Ojcem Pio, gdy ten był jeszcze chłopcem, bawił się 
niczym rówieśnik. 

Anioł św. Katarzyny Laboure, zapowiadając objawienie Maryi, przybrał postać 4-5-letniego 
chłopca, był ubrany na biało i jaśniał olśniewającym blaskiem. 

Do św. Doroty, męczennicy, tuż przed egzekucją, przyszedł jako młody mężczyzna. 5–letni 
Dominik Savio widział swego anioła stróża w towarzystwie Matki Najświętszej, którzy mu 
towarzyszyli w drodze do kościoła.

Bł. B. Markiewicz, założyciel zgromadzenia OO. Michaelitów relacjonował, że 3 V 1863 r. między
godziną 5 a 7 rano na jednej z ulic Przemyśla pojawił się tajemniczy młodzieniec. Wyglądał tak 
młodo, jak św. Michał z góry Gargano, ale ubrany był inaczej – na biało, w bardzo prostą wiejską 
sukmanę. Przedstawił się jako Anioł Stróż Polski. Widziało go wielu, m.in. Józef Dąbrowski. 
Powiedział m.in.: 

„Wy, Polacy, przez ucisk oczyszczeni, poniesiecie ratunek innym narodom i ludom. Bóg wyleje na 
was wielkie dary i łaski. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego 
papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy”.

Różnie ludzie reagowali na angelofanie; św. Gemmie przyszło do głowy gwoli sprawdzenia 
przybysza nawet na niego napluć, by po reakcji go rozpoznać. Lecz on ani drgnął i nawet w 
miejscu, gdzie splunęła Gemma, u stóp Anioła pojawiła się biała róża, na jej płatkach złotymi 
literami było wypisane: >Od miłości przyjmuje się wszystko<”

Tak więc aniołowie z reguły są niewidzialni, jednak niektórym dana jest łaska ich zobaczyć i śmiem
twierdzić, że częściej ich widzimy aniżeli mamy tego świadomość, ponieważ bardzo rzadko i tylko 
z ważnej przyczyny, przedstawiają się zwykłym zjadaczom chleba.



Profesjonalni

Św. Hieronim naucza, że godność dusz jest tak wielka, że każda ma od urodzenia swego, 
posłanego ku opiece anioła. 

Św. Grzegorz z Nazjanzu głosi: aniołowie są sługami Boskiej woli, mają siłę naturalną i nabytą, 
wszędzie dotrą, dla wszystkich wszędzie zjawiają się z ochotą, bo pragną służyć i ciężkiego ciała 
nie dźwigają. Każda istota anielska otrzymała jakąś osobną część świata, albo postawiona została 
nad jakąś osobną częścią wszechświata…” Aniołowie są odpowiedzialni za życie zwierząt i rozwój 
roślin, za bieg rzek, źródeł i strumieni, inni jeszcze kierują wiatrami. 

Zaś św. Tomasz - doktor anielski, dodaje, że aniołowie, z racji swej doskonałości, mogą 
kształtować materię dużo lepiej niż człowiek, czynią z tego, co jest w naturze, rzeczy, które 
człowiekowi wydają się cudowne i niesamowite. I choć anioł nie może władać materią jak Bóg, to 
jednak czyni to w sposób dla człowieka nieosiągalny.

Jaki z tego morał, że aniołowie mogą być nam bardzo użyteczni w osiąganiu nie tylko w zbawczych
celów, ale i w przyziemnych z ich pomocą osiągniemy lepsze rezultaty.

Żadnej pracy się nie boją…

Św. Joanna d’Arc bardzo często widziała Aniołów, którzy przybywali pomiędzy wiernych do 
kościoła, i – sami nie będąc widzianymi – byli tam pomiędzy uczestniczącymi. 

Św. Agnieszce aniołowie często przynosiły Komunię świętą, gdy nie było kapłana, który mógłby jej
udzielić. Św. Izydor usłyszał raz w czasie orki znak sygnaturki na Mszę św. Idąc za swym gorącem 
pragnieniem modlitwy, zostawił pług i pobiegł do kościoła. Po Mszy św. wraca, patrzy i widzi - 
anioła orzącego jego pole.

Św. Hildegunda pewnego dnia została napadnięta i pozostawiona na pewną śmierć. Gdy nie mogła 
wrócić o własnych siłach, ujrzała Anioła Stróża, który zbliżył się do niej na białym koniu. Pomógł 
jej wstać i zabrał ją do Werony. Tam anioł pożegnał się z nią mówiąc: Będę zawsze twoim obrońcą 
gdziekolwiek się udasz. Anioł Św. Róży zanosił pytania od ludzi i przynosił dla niej wiadomości. 
Wiele razy, gdy była poważnie chora, zjawiał się z niezbędnym lekarstwem.

Jeżeli komuś powyższe przykłady mogą mieć posmak legendy, to dopuśćmy do głosu świętych 
naszych czasów - Ojca Pio, czy św. Faustynę: „Poszłam na rozmowę z Panem i prosiłam, aby 
zarządził tak, by żaden zły człowiek nie śmiał zbliżyć się do furty. Wtem usłyszałam te słowa: 
Córko moja, z chwilą, kiedyś poszła do furty, postawiłem Cherubina nad bramą, aby jej strzegł, 
bądź spokojna. Kiedy przyszłam ujrzałam obłoczek biały, a w nim Cherubina z rękoma złożonymi, 
spojrzenie jego jak błyskawica.

” Ze wspomnień o Ojcu Pio: „Ojcze Pio, jechałem tutaj 3 godziny, ale nie pamiętam wcale, bym 
prowadził samochód” – Tak, masz rację, mój Anioł Stróż prowadził za ciebie. 

W jednej z rozmów O. Pio zwierzał się: Zadanie mojego Anioła Stróża jest na pewno większe, 
odkąd pełni wobec mnie obowiązek nauczyciela– tłumacza języków obcych. „Ojcze Pio zamknij 
drzwi, bo złodzieje mogą okraść Twój dom – prosili młodego kapłana sąsiedzi, gdy ten pewnego 
razu wychodził dokądś ze swojego rodzinnego domu w Pietrelcinie. E tam! Mam aniołeczka, który 
strzeże mojego domu!”

Tak więc aniołowie są od wszystkiego: co prawda przede wszystkim, są świętymi ekspertami w 
oddawaniu Bogu chwały, ale oprócz tego są jeszcze świetnymi ochroniarzami, potrafią zastąpić 
oracza, kierowcę, czy lekarza.

Skuteczni!

Pius IX, jako małe pacholę, chętnie służył do Mszy św. Pewnego razu uczuł w czasie służenia jakiś 
niepokój. Spojrzał, i widzi w pobliżu świetlaną postać anioła, który go do siebie przyzywa. Ale Pius
bał się pozostawić samego księdza przy ołtarzu i został na miejscu. Wtedy anioł tak gwałtowną 



wzbudził w nim trwogę, że mimo woli zerwał się z miejsca mały ministrant. Ale jeszcze pięciu 
kroków nie zrobił, a oto na stopnie, gdzie właśnie klęczał, pada z łoskotem ciężki gzyms oderwany 
od sklepienia.

Kiedyś jedna ze znajomych ojca Pio zapytała: – Ojcze, był u Ciebie mój Anioł Stróż? Przekazałam 
przez niego Ojcu pewną informację. Co mój Anioł powiedział Ojcu? – Jasne, że był u mnie, bo jest 
grzeczniejszy od Ciebie – odpowiedział z uśmiechem na twarzy ojciec Pio, po czym słowo po 
słowie powtórzył kobiecie to, co przekazał mu Anioł.

Pewne sugestie dla kontaktu…

Św. Jan Vianney radzi: "Ukryj się za twoim dobrym aniołem, gdy nie jesteś w stanie się 
modlić, proś go o to, aby modlił się za ciebie." 

Wspominany już wyżej pupil aniołów - św. O. Pio, wręcz humorystycznie zachęca do kontaktu z 
aniołami: „Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przysyłajcie mi ich zawsze, kiedy czegoś ode 
mnie potrzebujecie. Anioł Stróż jest szybszy od samolotu, nie zdziera butów i nie potrzebuje biletu 
na pociąg.” 

Również papieże dzielą się swym doświadczeniem z aniołami. Błogosławiony Jan XXIII świadczy
o swojej zażyłości z aniołem stróżem: „Ja osobiście pięć razy na dzień odmawiam tę modlitwę 
"Aniele Boży, Stróżu mój" i często obcuję z nim duchowo, zawsze w ciszy i spokoju. Kiedy mam 
złożyć wizytę jakiejś ważniejszej osobistości, by z nią omówić sprawy Stolicy Apostolskiej, 
wówczas proszę mego Anioła Stróża, by się porozumiał z aniołem tej osobistości, by ją dobrze 
usposobił do tej rozmowy.” 

Inny papież, św. Leon, zwykł mawiać: „Nie martw się niepotrzebnie, zaprzyjaźnij się z Aniołami i 
będziesz miał ich pomoc”.

Któż nie chciałby podzielić doświadczenia Ewagriusza „Kiedy przybywa anioł, natychmiast 
oddalają się ci, którzy nas niepokoją, a umysł znajduje się w wielkim uspokojeniu, myśl staje się 
jasna i lotna”. I już na koniec, myśl bł. ks. M. Sopoćko, niczym wzmacniająca pigułka na 
codzienne zmagania o jakość życia: „Ufność Bogu, to siła duszy, to energia Serafinów.”

Jak Tobiasz, daj się więc prowadzić swemu Aniołowi!

https://www.siostryodaniolow.pl/godzina_aniolow

Modlitwy do Aniołów

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy,

bądź mi zawsze do pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego

i zaprowadź do życia wiecznego.

Amen. 

https://www.siostryodaniolow.pl/godzina_aniolow


Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie prosimy,

a Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy,

które krążą po świecie na zgubę dusz ludzkich,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen. 

https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow

Posłannictwo i imiona archaniołów
W tradycji Kościoła Katolickiego powszechnie wymieniane i czczone są imiona trzech 
archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.

Na  posłannictwo  pierwszego  z  trzech  znanych  nam  archaniołów
wskazuje  samo  jego  imię  -  „Michał” -  wywodzące  się  z  języka
hebrajskiego  (Mika-el  –  dosł.  „Któż  jak  Bóg”).  Imię  to  stanowi
bowiem zarazem zawołanie,  które  archanioł  ten  miał  wypowiedzieć
stając do walki  z  szatanem. Posłannictwem Archanioła Michała jest
zatem  walka  o  chwałę  i  cześć  Najwyższego,  na  czele  zastępów
niebieskich, którymi dowodzi on w zmaganiach z duchami ciemności
(Ap  12,7-9).  Wcześniej  już  -  na  kartach  Starego  Testamentu  -
Archanioł Michał pojawia się jako „wielki książę” oraz opiekun dzieci
narodu  wybranego  (Dn  12,1).  Tradycja  chrześcijańska  funkcję  tę
odnosi  także  do  założonego  przez  Chrystusa  Kościoła,  będącego
nowym ludem wybranym – „nowym Izraelem”. Archanioł Michał ma
również pojawić się w czasach ostatecznych jako ten, na którego głos
umarli powstaną do życia.

Imię Archanioła  Gabriela posiada rodowód hebrajski  (Gabri-el) i
znaczy  tyle,  co  „moc  Boża” bądź  „wojownik  Boży”,  niekiedy zaś
tłumaczone  bywa  przy  pomocy  obszerniejszego  wyrażenia:  „Bóg
okazał się mocnym”. Teksty biblijne wskazują na fakt, że Archanioł
Gabriel  spełnia  misje  o  szczególnej  doniosłości.  W  Nowym
Testamencie  jako  Boży  Posłaniec  zwiastuje  Maryi  poczęcie  i
narodziny  Mesjasza  (Łk  1,  26-38),  wcześniej  zaś  zjawia  się
Zachariaszowi, zapowiadając przyjście na świat św. Jana Chrzciciela.
Na  kartach  Starego  Testamentu  -  w  Księdze  Daniela  -  Archanioł
Gabriel występuje jako pośrednik objawienia oraz interpretator wizji
dotyczących  wyzwolenia  i  przyszłości  Jerozolimy  w  czasach
mesjańskich  (Dn  8,15-26;  9,20-27).  Ze  względu  na  fakt  bycia
przekazicielem ważnych wiadomości, w roku 1951 Archanioł Gabriel
został także ogłoszony przez Piusa XII patronem telegrafu, telefonu,

radia i telewizji.

https://www.siostryodaniolow.pl/modlitwy_do_aniolow


Na posłannictwo Archanioła Rafała wskazuje jego imię pochodzące
z języka greckiego  (Rafa-el), z hebrajskiego  (repa’el), które na polski
przełożyć  można  jako  „Bóg  jest  uzdrowieniem” czy  „Bóg  uleczył
(zbawił)” bądź  też  „lekarstwo  Boga”.  Archanioł  Rafał  jako  jedyny
spośród archaniołów przedstawia się, że jest jednym z siedmiu aniołów
stojących przed Majestatem Boga (Tb 12,15). Pojawia się w Biblii jako
wysłannik  Bożej  Opatrzności,  towarzysząc  młodemu  Tobiaszowi  w
niebezpiecznej  i  dalekiej  drodze.  Opiekuje  się  nim,  radzi  i  chroni.
Podpowiada jak zwalczyć złego ducha nękającego Sarę, córkę Raguela
(Tb 6,8; 7,2-3) oraz jak uleczyć ojca ze ślepoty (Tb 6,9). Ostatecznie
doprowadza  swego  podopiecznego  z  powrotem do  domu.  Archanioł
Rafał  w  Piśmie  Świętym  pojawia  się  jedynie  w  Księdze  Tobiasza.
Ukazane  w  niej  posłannictwo  Archanioła  owocowało  na  przestrzeni
wieków  żywą  wiarą  Kościoła  w  to,  że  Archanioł  Rafał  uzdrawia
chorych,  chroni  podróżnych  przed  niebezpieczeństwami,  wspomaga

męczenników za wiarę, dodając im w czasie próby niezbędnych sił. Stąd też jest czczony jako
patron aptekarzy, lekarzy, chorych, podróżujących, emigrantów, wędrowców i żeglarzy.

Inne  imiona,  takie  jak  Uriel,  Raguel,  Adimis,  Tofoas,  Sabaot  i  Smiel,  mają  pochodzenie
apokryficzne i  – chociaż pojawiały się także w niektórych tekstach patrystycznych – to jednak
Kościół,  już od wczesnego Średniowiecza,  wyraźnie sprzeciwiał  się  przywoływania tych  imion
(synod  rzymski  w  745r.  oraz  synod  w Akwizgranie  w  789  r.),  radykalnie  przeciwstawiają  się
przywoływaniu  jakichkolwiek  rzekomych  imion  archaniołów  poza  trzema  znanymi  z  Biblii,
zwracając uwagę, że w grę wchodzić mogą imiona aniołów upadłych. Dotyczy to w szczególności
imienia Uriela, którego kult (jako najbardziej rozpowszechniony) objęty zostaje karą ekskomuniki
(postanowienia synodu w Akwizgranie potwierdza w tej  kwestii  nauczanie późniejszego Soboru
Konstantynopolitańskiego z 869/870 r.).

 

Opr. Katarzyna Kucharska 

https://www.siostryodaniolow.pl/archaniolowie

Katechezy o aniołach Jana Pawła II

„Pozwólcie się prowadzić przez Aniołów Stróżów, 
aby wasze życie było wiernym wypełnieniem Boskich przykazań!”  św. Jan Paweł II 

Katechezy  dotyczące aniołów wygłoszone przez Jana Pawła II  podczas
środowych audiencji generalnych w 1986 roku. 

https://www.siostryodaniolow.pl/node/149

https://www.siostryodaniolow.pl/node/149
https://www.siostryodaniolow.pl/archaniolowie


EGZORCYZM NAD POLSKĄ I ŚWIATEM 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę 

za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, 

Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych 

o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i w całym świecie. 

Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 

Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, 

Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki

i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy. 

Prosimy Cię, Jezu Chryste, wyślij swoich Aniołów, 

aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, 

aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo. 

Aby łaska Boża mogła rozlać się na każde ludzkie serce, 

aby nasz naród i wszystkie narody całego świata 

mogły doświadczyć Bożego pokoju. 

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco, 

poślij swoich Aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych 

wszystkie te złe duchy, które mają być strącone. 

A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, dokonaj tego dzieła, 

aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. 

Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, 

aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. 

Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów, 

którzy sprzeniewierzyli się Woli Bożej 

i teraz chcą niszczyć ludzkie dusze. 

Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, 

a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości, 

abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego. Amen 

Odmawiamy: Jedną dziesiątkę Różańca: "Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu" 

KAŻDORAZOWE  ODMÓWIENIE  TEJ  MODLITWY  SPOWODUJE  STRĄCENIE  DO
CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW. To wielka łaska,  Pamiętajcie  o
tym, aby odmawiać tę modlitwę jak najczęściej. Za każdym razem, taka liczba złych duchów będzie
strącona  do  czeluści  piekielnych.  Oto  wielki  dar  od  Boga  przekazany  przeze  Mnie,  Świętego
Michała Archanioła w tym szczególnym dniu.  Oto moce piekielne będą drżały na tę modlitwę,
albowiem wielka rzesza złych duchów będzie musiała być strącona do czeluści piekielnych. To
spowoduje wielkie uwolnienie w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie.
/Święty Michał Archanioł w dniu 29.09.2011r./ 



Aniołowie otaczają ludzi i  narody, idą za nimi krok w krok,
biorą udział w ich radościach, cierpieniach i potrzebach, krzepiąc
ich, opiekując się nimi i udzielając pomocy. Według św. Pawła
wszyscy Aniołowie są duchami posługującymi dla tych, co maja
posiąść Królestwo Niebieskie, strzegą nas od zasadzek szatana,
modlą się i upominają nas oraz nakłaniają do dobrego.

(Dziennik, z. 3., 19.06.1966 r,, bł. Michał Sopoćko)

Skąd wzięły się skrzydła u aniołów?

W sztuce anioły są zawsze przedstawiane ze skrzydłami. Dlaczego mają taki kształt a nie 
inny? Jaka jest ich symbolika?

https://misyjne.pl/skad-wziely-sie-skrzydla-u-aniolow
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