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Rzecz o anio³ach
Któ¿ z nas nie zna prostych 

i pe³nych ufnoœci s³ów modlitwy: 
"Aniele Bo¿y, stró¿u mój, 
ty zawsze przy mnie stój..." 
Dla niektórych by³a to mo¿e 
pierwsza w ¿yciu modlitwa, 
szeptana jeszcze na kolanach 
matki. Ale czy anio³y s¹ ¿ywo 
o b e c n e  t y l ko  w  œ w i e c i e  
dzieciêcej wyobraŸni? Czy my, 
doroœli, te¿ mo¿emy wierzyæ 
w anio³y? Anio³y w Piœmie Œwiêtym Jak ktoœ kiedyœ policzy³, anio³y s¹ 
wspomniane w Piœmie Œw. Starego i Nowego Testamentu 222 razy! Pismo 
Œwiête jest zatem od pocz¹tku do koñca przeplatane wzmiankami o anio³ach. 
Bóg stawia anio³y u wrót raju; anio³owie nawiedzaj¹ Abrahama; anio³owie 
wyprowadzaj¹ Lota i jego córki z po¿aru Sodomy; anio³ nie pozwala 
Abrahamowi zabiæ jego syna Izaaka. Czasem anio³owie s¹ groŸni: Bóg posy³a 
anio³a, który zabija pierworodne Egipcjan. Ale to anio³ równie¿ wyprowadza 
Izraelitów z niewoli. Anio³ zamyka paszcze lwów, ¿eby nie po¿ar³y Daniela. 
Tak¿e w Nowym Testamencie jest wiele zdarzeñ, w których wystêpuj¹ 
anio³owie. Przecie¿ to Archanio³ Gabriel zwiastuje Maryi Pannie poczêcie Syna 
Bo¿ego; anio³owie œpiewaj¹ przy Jego narodzinach i sprowadzaj¹ pasterzy 
do stajenki; anio³owie ostrzegaj¹ Mêdrców ze Wschodu przed Herodem. Anio³ 
objawia œw. Józefowi tajemnicê wcielenia i ka¿e uciekaæ Œwiêtej Rodzinie 
do Egiptu. Anio³owie s³u¿¹ Jezusowi, przy grobie Jezusowym zapewniaj¹ 
o Jego zmartwychwstaniu, a przy wniebowst¹pieniu zapowiadaj¹ powtórne 
przyjœcie Zbawiciela. Sam Pan Jezus wspomina o anio³ach. Mówi¹c na przyk³ad 
o nawróceniu grzeszników, stwierdza: "Tak samo powiadam wam, radoœæ 
powstaje u anio³ów Bo¿ych z jednego grzesznika, który siê nawraca" (£k 15, 10). 
Opisuj¹c s¹d ostateczny zaznacza, ¿e to anio³owie zwo³aj¹ ludzi na ten s¹d, 
a On, jako Sêdzia, zjawi siê tam otoczony anio³ami. 
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 10,2-16).

Faryzeusze przyst¹pili do Jezusa i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno mê¿owi 
oddaliæ ¿onê. Odpowiadaj¹c zapyta³ ich: „Co wam nakaza³ Moj¿esz?”Oni rzekli: „Moj¿esz 
pozwoli³ napisaæ list rozwodowy i oddaliæ”. Wówczas Jezus rzek³ do nich: „Przez wzgl¹d na 
zatwardzia³oœæ serc waszych napisa³ wam to przykazanie. Lecz na pocz¹tku stworzenia Bóg 
«stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuœci cz³owiek ojca swego i matkê i z³¹czy siê 
ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em». A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc 
Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedzia³ im: „Kto oddala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. 
I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a, a wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo”. Przynosili Mu 
równie¿ dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widz¹c to 
oburzy³ siê i rzek³ do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzajcie im; 
do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce 
i b³ogos³awi³ je.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
CZY JAK CHRYSTUS JESTEM DAREM?

Œwiêty  Jan Pawe³ II pod koniec swej encykliki Dives in Misericordia 
„podniós³ g³os” i b³aga³ o mi³osierdzie Bo¿e dla ludzkoœci zagro¿onej 
wielorakim z³em (DM 15). Jednym z jego przejawów jest utylitarna 
i przyjemnoœciowa postawa cz³owieka ujawniaj¹ca siê m.in. 
w niew³aœciwym pojmowaniu mi³oœci i w spaczonym stosunku do drugiej 
osoby: w traktowaniu jej jako œrodka do zaspokojenia w³asnych potrzeb, 
wykorzystywaniu jej, poni¿aniu, uprzedmiotowieniu. Taka sytuacja zagra¿a 
trwa³oœci i szczêœciu pary ma³¿eñskiej oraz rodziny. Prowadzi do rozwodów 
i ma³¿eñstw jedynie kontraktowych, takich na próbê, wolnych zwi¹zków, 
a nawet zwi¹zków homoseksualnych.

Na pytanie faryzeuszy, czy wolno oddaliæ ¿onê, skoro Moj¿esz zezwala³ 
na list rozwodowy, Pan Jezus wskazuje swym rozmówcom na pierwotn¹ wolê Boga, na to, by 
mê¿czyzna i kobieta stanowili jedno, aby trwali w komunii mi³oœci. Przemiana postaw zagra¿aj¹cych 
wspó³czesnej rodzinie jest mo¿liwa poprzez otwarcie siê na Mi³osierdzie Bo¿e, które „objawia siê 
jako dowartoœciowywanie, jako podnoszenie [cz³owieka] w górê” (DM 6) ku prawdziwej mi³oœci 
polegaj¹cej na byciu darem dla ¿ony, mê¿a, dla rodziny, na szukaniu dobra i szczêœcia drugiej osoby. 
Skoro Chrystus w tajemnicy odkupienia wyda³ siê za nas i sta³ siê dla nas darem w Eucharystii, 
czy i my nie powinniœmy ¿yæ bardziej dla naszych braci i sióstr?

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

„Caùà miùoúã, którà Bóg ma w sobie, caùe piækno, które Bóg ma w sobie, caùà prawdæ, którà 
Bóg ma w sobie, oddaù On rodzinie. A rodzina jest naprawdæ rodzinà, kiedy jest zdolna 
otworzyã ramiona i przyjàã caùà tæ miùoúã. Oczywiúcie, raju tu na ziemi nie ma, ýycie ma swoje 
problemy, ludzie – przez przebiegùoúã diabùa – zaczæli wprowadzaã miædzy sobà podziaùy. I caùa 
ta miùoúã, którà Bóg nam daù, prawie zupeùnie siæ gubi. Po niedùugim czasie byùa pierwsza 
zbrodnia, pierwsze bratobójstwo. Brat zabija swego brata: jest wojna. Miùoúã, piækno i prawda 
Boga, a z drugiej strony zniszczenie i wojna. A my chodzimy dziú miædzy tymi dwiema 
pozycjami. I musimy wybieraã, musimy decydowaã, którà drogà iúã”.

                                                                 papie¿ Franciszek
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Katechizm o anio³ach
Kim zatem s¹ anio³owie, owe istoty duchowe, których istnienie jest prawd¹ 

naszej wiary i o których wiele mówili Ojcowie Koœcio³a? Œw. Augustyn mówi na ich 
temat: Anio³ oznacza funkcjê, nie naturê. Pytasz, jak nazywa siê ta natura? - Duch. 
Pytasz i funkcjê? - Anio³. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wype³nia, 
jest anio³em. Jak pamiêtamy z opisów biblijnych, w ca³ym swoim bycie anio³owie s¹ 
s³ugami i wys³annikami Boga. Poniewa¿ zawsze kontempluj¹ "oblicze Ojca... który 
jest w niebie" (Mt 18, 10), s¹ wykonawcami Jego rozkazów, "by s³uchaæ g³osu Jego 
s³owa" (Ps 103, 20). 

Trzech Archanio³ów. 
K i m  w ³ a œ c i w i e  s ¹  
Archanio³y, których œwiêto 
obchodzimy 29 wrzeœnia?

Archanio³ Micha³ - jako 
p i e r w s z y  m i a ³  s i ê  
przeciwstawiæ Lucyferowi, 
z okrzykiem: "Któ¿ jak Bóg" 
(st¹d imiê: Micha³). Jest on 
K s i ê c i e m  A n i o ³ ó w,  
pogromc¹ smoka, opiekunem Koœcio³a na ziemi, anio³em walcz¹cym o dusze 
umieraj¹cych, patronem wielu pañstw i instytucji (na przyk³ad policji). 

Archanio³ Gabriel - "M¹¿ silny Bogiem", zwiastowa³ Pannie Maryi narodzenie 
Jezusa. Wczeœniej pojawi³ siê w Ksiêdze Daniela t³umacz¹c sny i przepowiadaj¹c 
przyjœcie Jezusa na œwiat. Zwiastowa³ te¿ narodzenie Jana Chrzciciela. PóŸniej by³ 
m.in. przy zmartwychwstaniu i wniebowst¹pieniu. Jest uwa¿any za Anio³a Stró¿a 
Najœwiêtszej Rodziny.

Imiê Archanio³a Rafa³a znaczy tyle, co "Bóg uleczy³" Spotykamy go na kartach 
Ksiêgi Tobiasza. Jest czczony jako patron chorych i podró¿nych.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Anio³ Stró¿ 
Dobrze jest mieæ kogoœ bliskiego. Dlatego Bóg da³ ka¿demu cz³owiekowi, od narodzenia a¿ do 

œmierci, nieod³¹cznego towarzysza - Anio³a Stró¿a. Ten niezwyk³y przyjaciel i opiekun nieustannie 
troszczy siê nie tylko o ludzk¹ duszê, ale tak¿e cia³o. Choæ przewa¿nie nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, Anio³ Stró¿ oddala od nas niebezpieczeñstwa i ostrzega nas przed z³ym. Ile to razy o w³os 
tylko uniknêliœmy nieszczêœcia, wypadku? Ale przez brak œwiadomoœci nie zawsze okazujemy 
wdziêcznoœæ naszemu Anio³owi Stró¿owi, zw³aszcza gdy przestajemy byæ dzieæmi. A on stale jest 
przy nas, bez wzglêdu na wiek i pochodzenie, i martwi siê, gdy grzeszymy, zaœ nasze dobre uczynki 
bardzo go raduj¹. Cz³owiek posiada woln¹ wolê, dlatego zdarza siê, ¿e mimo opieki Anio³a Stró¿a 
b³¹dzi i grzeszy. Mo¿emy sobie tylko wyobra¿aæ, jakie smutne musi byæ dla Anio³a Stró¿a potêpienie 
cz³owieka po œmierci! Tak samo, jak wszystkie nasze grzechy pope³niane na co dzieñ. 
Nie sprawiajmy wiêc przykroœci naszym Anio³om Stró¿om, bo nie zas³u¿yli sobie na to! 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œw.:  w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 , 18

00 00
w dni powszednie: 7 , 18 .

30 00 00 00Kancelaria czynna  Pn. – Czw.  8 -10 ; Pt. i Sb.  16  -18

(w koœciele na cmentarzu)

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ – dwudziesta siódma niedziela w ci¹gu roku, a zarazem pierwsza niedziela 
paŸdziernika. Miesi¹c ten z woli papie¿a Leona XIII od 1885 roku jest miesi¹cem 
ró¿añcowym. Liturgia s³owa porusza dziœ sprawê nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. 
Wiele uwagi ma³¿eñstwu i rodzinie poœwiêca tak¿e obecny papie¿ Franciszek, który 
obchodzi dziœ swoje imieniny. Wspierajmy papie¿a oraz ma³¿eñstwa i rodziny 
modlitw¹ ró¿añcow¹ odmawian¹ w koœciele lub w domach rodzinnych.

2. Dzisiejsza niedziela i ca³y paŸdziernik stanowi¹ dobr¹ okazjê do zainteresowania 
siê ró¿ami ¯ywego Ró¿añca w naszej parafii. Cieszymy siê z parafian, którzy nale¿¹ 
ju¿ do tych ró¿, a pozosta³ych zachêcamy do zaanga¿owania siê w ich dzia³alnoœæ. 

3. Przypominamy, ¿e nabo¿eñstwa ró¿añcowe w dni powszednie odprawiamy 
po Mszy Œwiêtej wieczornej o godz. 18  a w niedziele – o godz. 11 .

4. W œrodê przypada wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej, 
ustanowione na pami¹tkê zwyciêstwa floty chrzeœcijañskiej nad tureck¹ w bitwie 
pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dziêki modlitwie ró¿añcowej. 

5. Za tydzieñ – dwudziesta ósma niedziela w ci¹gu roku, a zarazem XV Dzieñ 
Papieski, który bêdziemy prze¿ywaæ pod has³em: „Jan Pawe³ II – Patron Rodziny”. 
Zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej m³odzie¿y z niezamo¿nych i ubogich 
rodzin polskich, organizowana przez Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia.

 Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek 05.10 - œw. Faustyna Kowalska, dziewica, zakonnica ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia, sekretarka i aposto³ka Bo¿ego Mi³osierdzia, kanonizowana 
przez Jana Paw³a II w roku 2000;
• w pi¹tek 09.10 - b³. Wincenty Kad³ubek, biskup, pierwszy Polak, który opisa³ dzieje 
narodu w „Kronice polskiej”, zmar³ jako cysters w Jêdrzejowie 8 III 1223 r.
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