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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 

17.00 Adoracja  

Najświętszego Sakra-

mentu 

 

18.30 Msza Święta 

 

19.00 spotkanie modli-

tewne w sali Bernar-

dyńskiego Centrum 
Religijno-Kulturowego 

 

 

 

 

PRZYJACIELE LUDZKIEJ DUSZY 
 

Aniołowie – to potężni, niewidzialni nasi krewni,  

którzy są stale pogrążeni w adoracji Boga…  
(ks. Jan Twardowski) 

 

Jakub Kołacz SJ 

ciąg dalszy 

Osobisty stróż  

Żywy kult aniołów stróżów, jaki rozwijał się przez wszystkie wieki, zaowocował wieloma modli-
twami i pieśniami, mającymi wyrazić naszą cześć dla tych duchów i wdzięczność za ich gorliwą 
opiekę. Warto przy tym zauważyć, że stare modlitwy do świętych pisane były według pewnego 
schematu: opisują ich życie, w tym przede wszystkim heroiczność cnót oraz cuda związane z ich 
działalnością, kończą się natomiast pokorną prośbą o wstawiennictwo i pomoc w życiu, a szcze-

gólnie w godzinie śmierci. Nie inaczej jest w przypadku modlitw do aniołów stróżów. Wprawdzie 
nikt nie jest w stanie podać jakichkolwiek szczegółów z ich życia – poza kilkoma przypadkami 

anielskich misji opisanymi w Piśmie Świętym – ale to nie przeszkadza, żeby wielbić wspaniałe 
przymioty ich natury. Oto pieśń, którą znaleźć można w starych zbiorach, ale nie sposób jej usły-

szeć w naszych kościołach. Jej słowa ukazują nam niezwykłą rolę, jaką ma do spełnienia anioł:  
Ty mnie na ręku jak matka piastujesz, 
Ty mi do nieba drogę pokazujesz, 
W pośrodku błędnych świata obłudności 
Świecisz w ciemności. 
Zwłaszcza porównanie do dobrej matki trzymającej na ręku swe dziecko wskazuje nie tylko na 
zadanie, jakie ma do wykonania Boży opiekun, ale też niezwykłą relację, jaka może wytworzyć 
się między nim a człowiekiem. Innymi słowy, złączeni są na dobre i na złe. A obraz anioła świe-

cącego jak lampa w ciemności oraz wskazującego tę właściwą drogę pośród labiryntu wielu in-

nych możliwości ukazuje anioła jako wiernego i mądrego przewodnika. Kolejne słowa zwracają 
uwagę na moc niebiańskiego posłańca wobec mrocznych sił zła: 
Ty w smutku cieszysz, Ty duszę wątpiącą 

Radą swą wspierasz, Ty upadającą 

Wydźwigasz z grzechu, chronisz od tyrańskich 

Sideł szatańskich. 
Mądry przewodnik 
To wychwalanie pomocy ducha-przyjaciela może bez mała nie mieć końca, wiele jest przecież 
takich sytuacji, w których skłonny do grzechu człowiek, ograniczony, a nawet bezmyślny 
w swych działaniach, może pogubić się na drogach życia. Jak jednak życie ma swój kres i cel 
w niebie, tak też każda stara modlitwa, która wprawdzie rozpoczyna się od wychwalania niezwy-

kłych przymiotów anielskich i skuteczności ich działania, kończy się jednak prośbą 
o doprowadzenie nas do nieba: 

Proszę Cię także, Stróżu mój Aniele, 
Przez którego mam dobrodziejstw tak wiele, 
Strzeż, rządź i broń mnie, póki mnie przez siebie 

Nie stawisz w niebie. 

Posłany przez dobrego Boga anioł staje się częścią naszego życia, bierze w nim udział wtedy, gdy 
przeżywamy duchowe uniesienia, ale też stoi blisko, gdy przygniata nas ciężar grzechu 

i cierpienia. Jest przy nas na dobre i złe. Warto więc przynajmniej raz w roku – w dzień liturgicz-

nego wspomnienia aniołów stróżów (2 X) – podziękować Bogu za tak wielką troskę o nas, bo nie 

pozostawia nas samych. Warto też samemu aniołowi ofiarować w darze ten jeden dobry dzień, aby 
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docenić jego pomoc, a być może też... dać aniołowi nieco odpocząć, zanim kolejny raz nie wplą-
czemy się w jakieś trudne sytuacje, po których znów będziemy śpiewać z wdzięcznością: 
Aniołom stróżom nućmy chwały pienie, 
Współtowarzyszom danym nam od Boga, 
By krewkość ludzka nie przeszła w zginienie 

Zasadzką wroga… 

Na ten jeden dzień niech wdzięczność nasza będzie równie wielka, jak kiedy indziej “ludzka 
krewkość”, która (o zgrozo!) tak wiele troski przysparza naszym aniołom. 
 

Słowo Boże do medytacji 
- śr – Łk 19, 11-28 Przypowieść o dziesięciu minach 

- cz – Łk 19, 41-44 Zapowiedź zburzenia Jerozolimy 

- pt – Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni 
- so – Łk 20, 27-40 Uduchowione życie zmartwychwstałych 

- n – Łk 23, 35-43 Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa 

- pn – Łk 21, 1-4 Wdowi grosz 

- wt – Łk 21, 5-11 Zapowiedź zburzenia świątyni 

Intencje do modlitwy 

ü W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne 

do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI                        
i ks. bpa Jana. 

ü W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Du-

cha Świętego i światłe oczy serca. 
ü O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed znie-

chęceniem.  
ü O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            

i bliskich. 

ü O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji pro-

wadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, cykl „Książka 
warta spotkania”, Fundacja Charismata, Seminarium Odnowy Wiary „Jesień ducha? Nie       
u nas!” i inne). 

ü W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
ü W intencji Kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej - o dobre owoce i błogosławień-

stwo dla uczestników i prowadzących. 
ü W intencji organizacji wspólnotowej pielgrzymki do Włoch. 
ü We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 17. 
2. Piątek jest dla nas dniem postu w intencji seminarium. Prosimy o przyłączenie się do 

postu. Przypominamy też o codziennej modlitwie Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa 
w tej intencji. 

3. Dnia 20 listopada będzie zakończenie Seminarium Odnowy Wiary. Prosimy o włączenie 
się w przygotowanie agapy. Potrzebne będą ciasta, owoce i napoje oraz pomoc przy 
ułożeniu stołów, żywności. Na agapie spodziewamy się 500 osób. Zgłoszenia do Wiesi - 
animatorki diakonii organizacyjnej. Tel. 662-37-27-23. 

4. 27 listopada będzie Msza Święta dla wszystkich Wspólnot Odnowy Diecezji 
Rzeszowskiej w kościele Saletynów. 

5. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej w Domu Rekolekcyjnym TABOR w dniach 

29, 30 listopada i 1 grudnia 2013, cena 120 zł. Kurs należy traktować jako obowiązkowy 
element formacyjny naszej Wspólnoty dla wszystkich członków, którzy ukończyli 
seminarium. 

6. W dniach 25 kwiecień - 3 maj 2014 pielgrzymka do Włoch. Koszt 1890 zł. plus 30 euro. 

Szczegóły w programie. Zapisy u Wiesie do 15 grudnia. Zaliczka 500 zł. 
Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. 

� pogotowie wstawiennicze tel. 884.170.280� 

� e-mail: odnowa.bernardyni@gmail.com � www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl � 


