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Gdy samotność i zapomnienie, gdy nie ma skąd
czerpać pomocy, są na wyciągniecie ręki – niebiańscy
przyjaciele.

Nie jesteśmy sami na tym świecie. Są z nami anioły,
które towarzyszą nam od momentu narodzenia. Mimo
że jeden anioł jest na tyle mocny, aby zaopiekować się
tysiącami dusz, Bóg daje każdemu człowiekowi
osobnego opiekuna. Jeszcze przed chrztem, każdy więc,
chrześcijanin czy poganin, ma swego Anioła Stróża.
Jego obowiązkiem jest czuwanie nad nami dniem
i nocą, gdy śpimy i pracujemy, gdy jesteśmy sami
i w towarzystwie, w domu i na ulicy, w radości
i cierpieniu. Anioł nie opuszcza nas nawet na chwilę,
śledzi każdy nasz krok, będąc tuż obok. Jest hojny
i oddany, wie wszystko o nas i pamięta nasz każdy
dzień. Można na niego liczyć. Może więc warto się
z nim zaprzyjaźnić? To przyjaźń na całe życie!

KIM SĄ ANIOŁY

Anioły to czyste duchy, potężni Książęta Niebios,
którzy stoją przed Bogiem i spoglądają w Jego oblicze.
Są płonącym ogniem miłości, przepełnionym szczęścia.
Każdy z nich na swój sposób odzwierciedla Boże
przymioty.

Tymczasem relacja z Aniołem Stróżem zwykle
zatrzymuje się na poziomie dzieciństwa, kiedy to
w pacierzu wieczornym mówiliśmy: „Aniele Boży,
stróżu mój…”. To ważna modlitwa, ale warto iść dalej .
W ciągu dnia wspomnieć na swojego anioła,
podziękować mu, że jest blisko, ucieszyć się jego

towarzystwem, poprosić o pomoc w potrzebie: o zdanie
egzaminu, załatwienie ważnej sprawy, przed
rozpoczęciem jazdy samochodem…

– Kiedy przebiegałem przez ulicę, bo wydawało mi się,
że nic nie jedzie, nagle poczułem niemoc, jakby ktoś
przytrzymał mnie ręką, i nagle przede mną z ogromną
prędkością przejechał samochód. Wiem, że to był mój
Anioł Stróż – mówi Andrzej . – Spieszyłem się jadąc
samochodem na ważne spotkanie, nie wiem jak to się
stało, ale miałem wrażenie, jakby czas się zatrzymał:
o tej samej godzinie, o której wyjechałem z domu,
dotarłem na miejsce. Wcześniej prosiłem mojego
Anioła Stróża, aby mi dopomógł. Jestem przekonany,
że to jego zasługa – wspomina Jurek.

POD ICH SKRZYDŁA

Wobec wszystkich zagrożeń współczesności – dlaczego
nie oddać się pod skrzydła archaniołów, dlaczego nie
prosić Anioła Stróża, by nas chronił i prowadził
szczęśliwie? Nic nie ryzykujemy, a wiele możemy
zyskać.

Zaprzyjaźnij się z aniołami – to rada, którą, św. Leon,
papież daje każdemu z nas. Jeśli zaprzyjaźnimy się
z aniołami – a przecież to nic trudnego – otrzymamy
niezliczone łaski, które w przeciwnym razie nigdy nie
byłyby nam dane. Anielscy przyjaciele będą nas
osłaniać i chronić od zła, chorób i wypadków, których
sami prawdopodobnie nie potrafilibyśmy uniknąć.
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1. „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu by było lepiej
uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”. Te słowa Chrystusa, potraktujmy jako
ostrzeżenie, gdy przyjdzie na nas pokusa sprowadzenia kogoś na bezdroża.

2. Rozpoczynamy od jutra miesiąc modlitwy różańcowej . Odmawiajmy różaniec indywidualnie
i w rodzinach. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe po Mszy św.
Msza św. od poniedziałku będzie odprawiana o godz. 1 7.00.

3.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne;
pierwszy piątek – szczególna okazja do pojednania się z Bogiem;
pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
Spowiedź św. przed Mszą św. Po Mszy św. w piątek zapraszamy na spotkanie przygotowujące
do sakramentu bierzmowania uczniów klasy I gimnazjum.

4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Torbińskiej Stanisławie
i Piotrowicz Marii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Dziubeła Annę i Fundakowską
Bożenę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• w poniedziałek, 1 października – święta Teresa od Dzieciątka Jezus, żyjąca w XIX wieku
francuska zakonnica i doktor Kościoła, patronka misj i katolickich;

• we wtorek, 2 października – święci Aniołowie Stróżowie. Może na co dzień nie zawsze
pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów,
którzy chronią nas i nam pomagają;

• w czwartek, 4 października – święty Franciszek z Asyżu, żyjący w XIII wieku założyciel zakonu
franciszkanów i klarysek, autor znanej modlitwy o pokój , w której prosi się, by Bóg uczynił z nas
narzędzia pokoju;

• w piątek, 5 października – święta Faustyna Kowalska, żyjąca w XX wieku apostołka Miłosierdzia
Bożego. Zawdzięczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do człowieka.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Danuta Przybylska, Teresa Zatwarnicka, Franciszka Konopka, Franciszek Krakowski,

Franciszek Żytko, Artur Bereżański, Artur Krakowski, Artur Maj.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.
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