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PRESENTATION DU DOSSIER DE PREPARATION 
 
PREZENTACJA DOSSIER PRZYGOTOWUJACEGO DO PIELGRZYMKI 
 
Sposob uzywania i wazne zalecenia do uwaznego przeczytania. 

 
Drodzy przyjaciele pielgrzymi, szefowie grup i ich pomocnicy, oto Wasze dossier 
przygotowawcze do 37 pielgrzymki christianitas, od Matki Bozej z Paryza do Matki 
Bozej z Chartres. 
Sklada sie ono z dwoch grup tekstow.  
 
PIERWSZA GRUPA: rozwazania gotowe 
 

• 9 rozwazan tematycznych zwiazanych z tematem przewodnim pielgrzymki w 
roku 2019 (ponumerowanych od 1 do 9), tworzacych czesc pierwsza; 

• 12 rozwazan ogolnych na tematy wspolne wszystkim kolejnym pielgrzymkom 
(ponumerowane od A do L), tworzacych czesc druga. 

 
Jako dalszy ciag kazdego rozwazania tematycznego czy ogolnego zostala 
umieszczona pewna liczba cytatow i wskazowek bibliograficznych, aby zachecic Was 
do poglebienia refleksji na kazdy z tych tematow. 
 
DRUGA GRUPA: teksty niezbedne do poglebienia tematu i ducha 
pielgrzymki, teksty podstawowe i teksty zalecane, tworzace trzecia czesc, oraz 
rozmaite informacje, tworzace czwarta czesc. 
 
To tradycyjne dossier przygotowawcze zostalo opracowane w celu: 
 
1) Wspierania Waszej pracy osobistej szefa grupy i Waszych pomocnikow, 
ulatwiajac zrozumienie i zglebienie tematu pielgrzymki; 
2) Podniesienia jakosci rozwazan, aby glebiej poruszyc umysly i serca; 
3) Wzmocnienia jednosci pielgrzymki przez uczynienie rozwazan bardziej 
jednolitymi; 
4) Skrocenia dlugosci kazdego z rozwazan, zwiekszajac jednoczesnie ich 
liczbe ogolna, aby objac szersze pole doktrynalne; 
5) Ukazanie aktualnosci tematu pielgrzymki przez wpisanie go w aktualny 
kontekst. 
 
Jak zwykle poproszono kilku autorow (ksiezy, wspolnoty religijne, grupy, ruchy 
swieckich bedacych przyjaciolmi pielgrzymki), o opracowanie tekstu na jeden z 
roznych aspektow tematu, ktory bedziemy zglebiac podczas trzech dni marszu. 
 
Zywimy wobec nich gleboka wdziecznosc za te prace tak wazna dla dobrego 
przebiegu pielgrzymki. 
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Z tych artykulow zostaly nastepnie wziete rozwazania, przedstawione w prostej i 
zwiezlej formie ustnej przemowy w taki sposob, by mogly byc odczytane bez 
trudnosci w czasie marszu. Przy ich konstruowaniu szczegolna waga zostala 
przywiazana do logicznego powiazania rozwazan oraz spoistosci i jednorodnosci 
generalnego watku pielgrzymki, by byl mozliwie jasny i zrozumialy. 
 
Slowem dossier przygotowawcze proponuje wiec Wam rozwazania prawie 
calkowicie gotowe, ktore moga byc odczytane na drodze do Chartres (rozwiazanie 
proponowane mlodym szefom grup nie majacym duzego doswiadczenia). 
 
Prezentowane przyblizenie dossier powinno byc dobrze zrozumiane. 
 
Nie chodzi zadna miara o to, by Was zmuszac do jednolitosci, lub jeszcze gorzej, by 
sklaniac Was do lenistwa, przy zadawalaniu sie szybkim przeczytaniem dossier - to 
byloby bardzo szkodliwe dla uswiecenia Waszych pielgrzymow. 
 
Przeciwnie, chodzi o wspieranie Waszej osobistej pracy przez ulatwienie zrozumienia 
tematu przewodniego pielgrzymki w 2019 r. 
 
Bardzo konkretnie mowiac, prosimy Was o wazny wysilek zrozumienia tematu i 
opracowanie jego scenariusza oraz dobre przystosowanie rozwazan do niego. Ulatwi 
to Wam lektura cytatow i wskazowek bibliograficznych. Wsrod nich nalezy 
zatroszczyc sie o uwazne studiowanie tekstow Magisterium (urzad nauczycielski 
Kosciola) i kilku praktycznych podrecznikow. Bedziecie mogli rowniez znalezc 
interesujace wskazowki w dossier z poprzednich pielgrzymek, ktore mozna znalezc 
na stronie internetowej Notre-Dame de Chretiente. 
 
Rozwazcie, drodzy szefowie grup pielgrzymki, jak podstawowa rzecza jest nie 
zadawalac sie prosta lektura gotowych rozwazan, co nie pozwoliloby Wam opanowac 
dokladnie tematu tegorocznej pielgrzymki i odpowiedziec na pytania pielgrzymow. 
Wasz sposob przekazu bedzie naprawde zywy i przekonujacy tylko w takim 
przypadku, gdy bedziecie przepojeni tym, o czym chcecie mowic. Oby ta praca 
przygotowawcza powodowala wzrastanie w Was milosci Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, bez ktorej Wasz Apostolat jest tylko zludzeniem. 
 
Tak wiec po tym osobistym czasie pracy, modlitwy, rozumienia, przystosowania i 
poglebienia, macie dwie mozliwosci: 
 

• zachowac w calosci proponowane rozwazania, 

• inspirowac sie nimi szeroko i rozwijajac wszystkie podstawowe elementy, 
dostosowywac je do siebie i ukladac na nowo, aby lepiej je dopasowac do 
charakteru Waszych pielgrzymow. Z tego wzgledu te dostosowania powinny 
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byc obowiazkowe w przypadku rozwazan dla grup dzieci, mlodziezy i 
rodzin. 

 
Sprawy szczegolowe. 
 
1. Rozwazania Tajemnic Radosnych, Bolesnych, Chwalebnych i 
Tajemnic Swiatla Rozanca wyglaszane w trakcie pielgrzymki nie sa Wam 
zapewnione. Do Was nalezy wiec ich solidne przygotowanie, lub zlecenie ich 
przygotowania, majac na wzgledzie temat przewodni dnia i swoja grupe. 
Prosimy Was o wlaczenie Waszych pomocnikow w przygotowanie tych 
rozwazan. Powinny one byc szeroko zwiazane z tematem przewodnim 
pielgrzymki, by owocniej je rozwazac podczas tych trzech dni. Ponadto 
rozwazania rozancowe powinny byc okazja do zanoszenia w konkretny 
sposob intencji modlitewnych Waszych pielgrzymow i pielgrzymow z grupy 
Aniolow Strozow. Prosimy Was, byscie wykazali sie szczegolna wrazliwoscia 
w wyglaszaniu rozwazan, aby niektore z nich mogly poruszyc gleboko 
pielgrzymow, ktorzy znajduja sie w trudnej sytuacji duchowej lub moralnej 
(noc wiary, napiecie w rodzinach itp.). 
2. Zakonnicy, zakonnice i klerycy beda nam towarzyszyc w naszych 
grupach przez caly czas pielgrzymki. Za zgoda ich przelozonych 
poprosilismy ich o przygotowanie 5 rozwazan: Spowiedz, Modlitwa i zycie 
modlitewne, Powolanie, Pismo Sw., Ostateczny kres czlowieka. Przy okazji 
ich pobytu w Waszej grupie mozecie poprosic ich o realizacje tego czy innego 
z tych tematow. 
3. Gdy jakis ksiadz dolaczy do Waszej grupy, poproscie go o 
przedstawienie sie i poinformowanie, ze bedzie szedl na koncu grupy, aby 
porozmawiac z tymi, ktorzy tego pragna i ewentualnie ich wyspowiadac. 
Zaleca sie, aby ksiadz mogl powiedziec krotko kilka slow o sakramencie 
pokuty i tajemnicy spowiedzi zanim pojdzie na koniec grupy (wyjasnijcie 
pielgrzymom, ze ksiedza rozpoznajemy po tym, ze nosi stule na szyi). 
4. W szkicu, ktory proponujemy Wam ponizej, prosimy Was o zachecenie 
pielgrzymow do przeczytania teraz lub pozniej kilku tekstow, ktore znajduja 
sie na koncu obecnego dossier i ktore znajda takze w ich Ksiazeczce 
Pielgrzyma. W kilku slowach wskazcie im korzysc plynaca z tych 
dokumentow. 
 
Na przyklad: 
 
- Prezentujac rozwazanie ,,Porozumienie miedzy dwojgiem ludzi'' nalezy podkreslic, 
ze 83% malzenstw bedacych w separacji tlumaczy porazke swego zwiazku ,,zla 
komunikacja'', oraz ze konieczne jest dla wychowania dzieci, by rodzice byli zgodni 
w tej tak bardzo wrazliwej dziedzinie. 
- Przy okazji tekstu ,,Zaangazowanie katolikow w polityke'' nalezy podkreslic 
aktualnosc tego dokumentu oraz osobowosc jego autora. 
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5. Domagajcie sie od Waszych pielgrzymow, by mieli przy sobie caly czas Ksiazeczke 
Pielgrzyma, ktora zostala im doreczona. Znajda tam oni nie tylko teksty modlitw 
podczas Mszy Sw., polaczone z objasnieniami, lecz takze teksty uzytecznych 
modlitw, spiewow, wybrane teksty i streszczenia wszystkich rozwazan 
pogrupowanych wedlug kregow zainteresowan. Niech znajda czas, by je przeczytac i 
poglebic ich zrozumienie, samemu lub przy pomocy jakiegos ksiedza. 
 
Podsumowujac, prosimy Was, byscie podczas marszu byli szczegolnie wrazliwi na 
milosc braterska i postawe skupienia. Oby Wasz poziom wymagan odpowiadal 
pragnieniu dusz, wobec ktorych macie zobowiazanie. 
 
Stale pamietajcie o tym, ze nawet najpiekniejsze przemowy porusza serca 
Waszych pielgrzymow tylko w takiej mierze, w jakiej bedziecie serdeczni, 
pokorni i milosierni, i gdy cisza w Waszej grupie pielgrzymkowej pozwoli 
lasce Bozej dotrzec do nich. 
 
,,Gdybym milosci nie mial, bylbym niczym'', mowi nam Sw. Pawel. 
 
,,Im wiecej otrzymujemy w ciszy modlitwy, tym wiecej bedziemy dawac w zyciu aktywnym'', 
przypomina nam Sw. Matka Teresa z Kalkuty. 
 
,,Nalezy zawsze modlic sie  jak gdyby dzialanie bylo daremne, i dzialac jak gdyby modlitwa 

byla niewystarczajaca''. Sw. Teresa z Lisieux. 
 
Oczekujac na radosc odnalezienia sie ponownego z okazji rozmaitych dzialan 
przygotowawczych, Mszy, rekolekcji, spotkan przyjacielskich czy duchowych, a w 
koncu na drodze do Chartres, pragniemy, by ta wspolna praca gleboko zlaczyla nas 
z Najswietszym Sercem Jezusa pod opieka Najswietszej Marii Panny. 
Sursum corda, ad majorem Dei gloriam, 
 
 
              Augustin                                                Xavier Hennequart 
 
        Dyrektor do spraw pielgrzymow                                    Dyrektor do spraw formacji 

 
 
 
 
 

SAMEDI – LA CONVERSION, 
SOBOTA – NAWROCENIE 
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Meditation 1 – Qui sont les anges? Kim sa aniolowie? 

 

                      
 
 

Kim sa aniolowie? 
 
 Drodzy pielgrzymi, rozpoczniemy ten dzien marszu rozwazajac kwestie 
aniolow. Najpierw spytamy, kim one sa. Wiemy, ze sa one istotami duchowymi, ktore 
sa obecne obok nas i towarzysza nam kazdego dnia od chwili narodzin i nie opuszcza 
nas az do smierci. Nie widzac ich, czesto o nich zapominamy. Przypomnijmy sobie, 
kim one sa w rzeczywistosci. 
 
Glowne zagadnienia. 
 

• Kto to jest aniol? 
- Jak poznajemy istnienie aniolow? 
- Ich imiona i funkcje, 
- Dziewiec chorow anielskich, 
- Ostrzezenie przed nadmierna literatura na temat aniolow, czesto fantastyczna 

czy gnostyczna. 

• Proba aniolow. 
- Ich wybor Boga, 
- Wybor ostateczny, w przeciwienstwie do ludzi, 
- Ich rola w odniesieniu do ludzi - posrednicy miedzy Bogiem a nami. 

 
Kto to jest aniol? 
 

W wyznaniu wiary (Credo) mowimy, ze Bog Ojciec jest Stworzycielem 
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych (visibilium omnium et invisibilium). 
Wielkosc i piekno swiata widzialnego - kosmosu - pozwala nam juz domyslac sie 
czegos o wielkosci Boga i Jego chwale. Jednak to jest tylko wierzcholek gory lodowej! 
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Poza tym swiatem widzialnym, w innym wymiarze, niedostepnym naszemu 
wzrokowi, ale takze calkowicie rzeczywistym, Bog, aby lepiej objawic Swoja 
wspanialomyslnosc, powolal takze do istnienia tysiace miriad stworzen duchowych - 
aniolow - ktore tworza swiat niewidzialny. 
 
Nazwa ,,aniol'' jest nazwa funkcji. 
 

Aniol oznacza ,,posel, wyslannik''. Lecz ta aktywnosc ,,misyjna'' jest tylko 
pewnym aspektem zycia tych istot, ktore sa okreslane jako stworzenia duchowe. Jako 
stworzenia sa podmiotami realnymi - osobami - ktore, tak jak my, swe istnienie w 
kazdym momencie otrzymuja od Boga. Jako istoty czysto duchowe sa bezcielesne, 
nie posiadaja wcale ciala, nawet ciala astralnego czy mistycznego. Sa wiec w 
konsekwencji niesmiertelne i nie moga przestac istniec. Sw. Tomasz wyciaga stad 
wniosek, ze kazdy aniol jest jedyny w swoim gatunku. Gatunek jest rodzajem istnienia 
zdeterminowanego, postacia doskonalosci bytu, ktora u istot cielesnych jest 
powtarzana identycznie w kazdej jednostce gatunku. Z tego, ze nie maja cial, wynika 
to, ze roznica miedzy aniolem Michalem i aniolem Gabrielem nie jest taka, jak roznica 
miedzy psem Reksem i psem Burkiem, ktore naleza do tego samego gatunku, lecz 
jak roznica np. miedzy koniem i psem. Jako byt duchowy, aniol wykonuje dzialanie, 
ktore jest wlasciwe dla ducha: poznanie intelektualne i milosc. 
 
Skad wiemy, ze anioly istnieja? 
 

Najpierw i przede wszystkim za sprawa wiary. Opierajac sie na Pismie 
Swietym, ktore duzo pisze o obecnosci aniolow oraz demonow, Kosciol naucza jako 
prawdy wiary tego, ze aniolowie istnieja i odgrywaja role w naszym zyciu. KKK; 
,,Istnienie istot duchowych, niecielesnych, ktore Pismo swiete nazywa zazwyczaj 
aniolami, jest prawda wiary. Swiadectwo Pisma swietego jest tak oczywiste, jak 
jednomyslnosc Tradycji''. ,,Zycie ludzkie od poczatku az do smierci jest otoczone 
opieka i wstawiennictwem aniolow. "Kazdy wierny ma u swego boku aniola jako 
opiekuna i stroza, by prowadzil go do zycia".  
 Ale nie brakuje takze wskazowek rozumowych na rzecz istnienia aniolow, 
nawet jesli kwestia, czy mozna zdecydowanie udowodnic istnienie aniolow w 
dziedzinie czystej filozofii, pozostaje dyskusyjna.  
 Pismo Sw. stwierdza, ze liczba aniolow przekracza nasza wyobraznie. 
Wystarczy zreszta pomyslec o obfitosci gatunkow zyjacych na naszej planecie, by sie 
przekonac, ze Stworca nie jest skapy w swoich darach. 
 Biblia podaje w kazdym razie do wiadomosci istnienie pewnych ,,grup'' 
aniolow: archanioly, serafiny, cherubiny... Opierajac sie na tym Ojcowie Kosciola 
posegregowali anioly na dziewiec chorow: Serafiny, Cherubiny, Trony, 
Panowania, Moce (Cnoty), Potegi, Zwierzchnosci, Archanioly i Anioly, ktore tworza 
trzy hierarchie. Serafiny to istoty stojace najblizej Boga, a Anioly i Archanioly 
pozostaja najblizej ludzi, sluzac im i pomagajac. Ta klasyfikacja jest nam znana za 
sprawa Prefacji w tradycyjnej Mszy Sw., gdzie jestesmy wlaczeni w Sanctus liturgii 



7 
 

niebieskiej, ktora celebruja aniolowie: ,,Przez Niego Twoj majestat chwala aniolowie, 
uwielbiaja Panowania, z drzeniem czcza Potegi, Niebiosa i Moce niebios oraz 
blogoslawieni Serafini we wspolnej wyslawiaja radosci''. 
 Pismo Sw. przekazuje nam takze wlasne imiona niektorych aniolow, ktore 
odpowiadaja ich poslannictwu. Na przyklad aniol, ktory w Ksiedze Tobiasza 
doprowadza do uzdrowienia  Tobiasza i wyzwolenia Sary od zlego ducha jest 
nazwany Rafalem (,,Bog uzdrawia''). Mowi sam o sobie: ,,Ja jestem Rafal, jeden z 
siedmiu aniolow, ktorzy stoja w pogotowiu i wchodza przed majestat Panski’’. Ale 
tradycja chrzescijanska - w przeciwienstwie do wspolczesnych dziel ezoterycznych 
(wiedza tajemna, tylko dla wybranych) - zaleca dyskrecje w tym punkcie, aby nie 
popadac w nie majace podstaw spekulacje na temat organizacji swiata anielskiego lub 
imion aniolow. ,,Anioly'' wspolczesnych ludzi bardzo czesto maja niewiele 
wspolnego z aniolami wiary chrzescijanskiej. Sa owocem pewnego rodzaju  daniny 
placonej racjonalizmowi wysuszajacemu nasza techniczna kulture. Chce sie 
ponownie wprowadzic jak najmniejszym kosztem do swiata, ktory zapomnial o 
prawdziwych rzeczach nadprzyrodzonych, ,,cudowne'' poganstwo, ktore w 
odroznieniu sie od prawdziwej wiary nie wymaga zadnego wysilku nawrocenia 
duchowego i moralnego. 
 
Proba aniolow. 
 

Wszyscy aniolowie, tak jak ludzie, zostali wezwani przez Boga, by glebiej wejsc 
w zycie Trojcy Sw., do uczestniczenia glebszy sposob w zyciu Bozym stajac sie dzieki 
lasce synami Bozymi przez adopcje. Trzeba bylo do tego, by aniolowie zaakceptowali 
to, by wykonac ,,skok wiary'', opuscic ten maly swiat, ktory byl ich, by wyjsc z niego 
calkowicie i dojsc do Boga. Otoz wiara chrzescijanska poucza nas, ze wielu aniolow, 
zaczynajac od Lucyfera (Niosacy swiatlo), o ktorym wielu z Ojcow Kosciola sadzi, 
ze byl najpiekniejszym z aniolow, odrzucilo to zaproszenie, stajac sie przez to 
demonami, ,,szatanami'', to znaczy przeciwnikami. Realnie mowiac niemozliwe jest, 
aby demony byly stworzone od razu zle. To by znaczylo uczynic Stworce 
odpowiedzialnym za ich niegodziwosc. One same uczynily sie zlymi poprzez zly 
uzytek ich wolnosci odmawiajac odpowiedzi na Boze wezwanie. Z jakiego powodu? 
Od czasow Sw. Augustyna przypisuje sie grzech aniolow pysze, ktory jest w swej 
istocie grzechem duchowym. Tak jak Narcyz, ktory, oczarowany wlasnym odbiciem 
w zrodle, znalazl smierc, niektore anioly pozwolily sie oczarowac wlasnym pieknem. 
Odmowily ich odniesienia do Boga, ktory byl ich zrodlem, i zwrocily sie do samych 
siebie, jakby byly swoim wlasnym celem, miloscia , ktora powinna ich byla sklaniac 
ku Bogu. 
 Anioly, ktore odrzucily wezwanie Boga staly sie demonami, podczas gdy te, 
ktore na nie odpowiedzialy w wierze weszly natychmiast w szczescie niebianskie i 
staly sie naszymi ,,dobrymi aniolami''. Wszystko sie wiec rozegralo na podstawie 
jednego aktu, poniewaz w odroznieniu od czlowieka aniol jest zawsze calym soba w 
tym, co robi. My, ludzie, budujemy sie stopniowo, mamy cale zycie, z jego 
postepowaniem do przodu i cofaniem sie, by stac sie wreszcie tym, czym bedziemy 
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w wiecznosci. Kiedy kowal pracujac nad zelazem rozgrzewa je do bialosci, moze 
zmienic jego ksztalt, lecz gdy zanurzy je w wodzie zelazo zachowuje na zawsze 
ksztalt, ktory ma w tym momencie. Dla nas chwila, w ktorej nasze przeznaczenie 
zostaje okreslone na zawsze, jest godzina naszej smierci. Dla aniola to byla chwila 
jego jednorazowego wyboru za lub przeciw Bogu. Odtad demony sa zamrozone w 
tym odrzuceniu Boga. Nawet gdyby Bog ofiarowal im Swe przebaczenie, one nie 
chcialyby go przyjac. Taki jest powod, dla ktorego kara demonow jest wieczna i nie 
moze ustac. Nie jest tak dlatego, ze zaden grzech nie bylby zbyt duzy dla milosierdzia 
Bozego, ale dlatego, ze demony nie chca przebaczenia.  
 
Rola aniolow w naszym zyciu. 
 

Jezus Chrystus jest jedynym posrednikiem miedzy Bogiem i ludzmi. Jest jedyna 
Droga, ktora prowadzi od Boga do ludzi i od ludzi do Boga. Jednakze ci, ktorzy do 
Niego naleza w komunii swietych uczestnicza w pewien sposob w tym posrednictwie. 
To jest przypadek aniolow, ktore sa czlonkami Mistycznego Ciala Chrystusa 
zjednoczonymi z Nim przez doskonala milosc. Posrednictwo, ktore aniol pelni w 
Chrystusie jest albo wznoszace (od czlowieka do Boga), albo zstepujace (od Boga do 
czlowieka). 
 W posrednictwie wznoszacym aniolowie powoduja wznoszenie sie naszych 
modlitw i naszych ofiar, w tym znaczeniu, ze popieraja je i wstawiaja sie za nimi przez 
ich wlasne zaslugi. 
 W posrednictwie zstepujacym aniolowie sa narzedziem Boskiej Opatrznosci, 
ktora wprowadza w czyn wszystko, by nas prowadzic do szczescia zjednoczenia z 
Bogiem. Wykonuja te misje przez milosc do Boga i do nas, co pociaga za soba z 
naszej strony obowiazek wdziecznosci wobec nich. Sa one narzedziem Opatrznosci 
najpierw jako wzor i przyklad, ktory uczy nas wartosci uwielbienia Boga i sluzby 
blizniemu, ktore stanowia cale ich zycie. Sa nimi takze przez ich dzialanie dla nas. 
 
Wnioski. 
 

Aniolowie moga podejmowac dzialanie w swiecie materialnym, ktory nas 
otacza, jak rowniez w naszym zyciu duchowym. Oczywiscie ani aniolowie, ani 
demony nie moga dzialac bezposrednio w sanktuarium naszej woli, do ktorej tylko 
sam Bog ma dostep. Lecz aniolowie wywieraja posredni wplyw na nasza dusze 
oddzialywujac na funkcjonowanie naszego zycia duchowego: okolicznosci 
zewnetrzne, obrazy w umysle, namietnosci... Moga nam takze podsuwac dobre mysli, 
umacniac nasze postanowienia, opanowywac nasze pokusy... Sa wiec 
pierwszoplanowymi sojusznikami w  walce duchowej, ktora mamy prowadzic. 
 
CYTATY 
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Sw. Augustyn: ,,Slowo Aniol oznacza funkcje, nie nature. Pytasz, jak nazywa sie ta 
natura? - Duch. pytasz o funkcje? - Aniol. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez 
to, co wypelnia, jest aniolem." 
 
KKK: ,,Pismo Swiete i Tradycja Kosciola widza w tej istocie upadlego aniola, 
nazywanego Szatanem lub diablem . Kosciol naucza, ze byl on najpierw dobrym 
aniolem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem 
natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabel bowiem i inne zle 
duchy zostaly stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczynily sie zlymi". 
 
KKK: ,,Pismo swiete mowi o grzechu tych aniolow. Ich "upadek" polega na wolnym 
wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, ktore radykalnie i nieodwolalnie 
odrzucily Boga i Jego Krolestwo. Odbicie tego buntu znajdujemy w slowach kusiciela 
skierowanych do naszych pierwszych rodzicow: "tak jak Bog bedziecie" (Rdz 3, 5). 
Diabel "trwa w grzechu od poczatku" (1 J 3, 8) i jest "ojcem klamstwa". 
 
Sw. Jan Pawel II: ,,Kosciol wierzy i naucza, na podstawie Pisma Sw., ze zadaniem 
dobrych aniolow jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie''. 
 
Bernanos: ,,Male rzeczy wydaja sie niczym, ale w kazdej malej rzeczy jest jakis aniol''. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meditation 2 – Saint Michel Archange – Sw. Michal Archaniol 
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Sw. Michal Archaniol 

 
 Znamy jego imie, ale czy rzeczywiscie wiemy, kim on jest, jaka jest jego rola 
wobec nas i wobec Francji, w ktorej sie obecnie znajdujemy. To on prowadzil Sw. 
Joanne d'Arc i Karola Mlota, doprowadzil do zbudowania gory, ktora nosi jego imie 
(Mont Saint Michel) i gdzie krolowie Francji, od Karola Wielkiego do Ludwika XIV, 
przybywali w pielgrzymce. 
 Nastepnie, jak wiek XVIII osmiela sie nazywac wiekiem swiatel (oswieceniem) 
po tym, jak zniszczyl we Francji odwieczna poboznosc do Sw. Michala Archaniola, 
Archaniola Swiatel. 
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Kim jest Sw. Michal? Jego rola na czele dobrych aniolow. 
- Wodz w  walce przeciwko zlym aniolom. 
- Swiety Opiekun Francji. 
- Stworzenie Mont Saint Michel, bitwa pod Poitiers. 
- Poswiecenie sie Sw. Michalowi przez krolowa Anne Austriaczke. 
 
Kim jest Sw. Michal? 
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Mi-Ka-El, trzy slowa z jezyka hebrajskiego, ktore znacza: ,,Ktoz jak Bog''. W 
Starym Testamencie imie wlasne jakiejs osoby oznacza sama istote tego, ktory je nosi. 
,,Ktoz jak Bog'', lub dokladniej mowiac ,,Ktoz jest jak Bog'', stalo sie imieniem 
wlasnym Sw. Michala Archaniola. Czesto jest pojmowane jako pytanie. Ale to jest 
raczej stwierdzenie, poniewaz o pytanie nie wymaga odpowiedzi. ,,Ktoz jest jak Bog'' 
jest odpowiedzia Michala na bunt najpiekniejszego z aniolow, Lucyfera (Niosacy 
swiatlo). Przez ten okrzyk, ktory wyplywa z jego serca, Archaniol obwieszcza 
wyzszosc i wszechmoc Stworcy wobec wszystkich swych stworzen. Ten okrzyk stal 
sie zawolaniem gromadzacym wszystkie wierne anioly i powinien byc takze naszym 
zawolaniem. 
 Ale co mozna wiedziec wiecej o tym Archaniele, ktory w ten sposob 
przeciwstawil sie buntowi? W Biblii mozemy znalezc cenne informacje. W Ksiedze 
Daniela Sw. Michal jest przedstawiony jako ,,jeden z pierwszych ksiazat'', ,,wielki 
ksiaze''. Jest okreslany jako ksiaze, to znaczy wodz narodu wybranego (,,W owych 
czasach wystapi Michal, wielki ksiaze, ktory jest opiekunem dzieci twojego narodu''). 
W tych fragmentach prorok Daniel mowi o aniolach, ktorym powierzona jest straz 
nad narodami, i Michal jest jednym z najpotezniejszych z nich, obarczony czuwaniem 
nad Izraelem.  
 Dopiero w Nowym Testamencie pojawia sie okreslenie ,,archaniol'' (List Sw. 
Pawla do Tessaloniczan i List Sw. Judy). Tak samo jak bez roznicy nazywa sie 
,,aniolami'' wszystkie duchy z dziewieciu chorow, tak samo ,,archaniol'' oznacza w 
Pismie Sw. jednego z glownych aniolow, jednego z przywodcow aniolow. Biblia 
przedstawia nam wiec Sw. Michala jako aniola podniesionego w godnosci, ktory ma 
nadana wazna odpowiedzialnosc. Jest rowniez aniolem-wojownikiem, wodzem 
zastepow niebieskich i zwyciezca szatana wedlug Apokalipsy.  
 Jakby nie bylo, chwala Sw. Michala w niebie jest olbrzymia, i proporcjonalna 
do jego pokory. Sw. Alfons Liguori mowi, ze ,,zaden duch niebieski nie ma w niebie 
chwaly rownej tej, jaka ma Sw. Michal Archaniol''. Pan Jezus mowi w Ewangelii 
,,Kazdy bowiem, kto sie wywyzsza, bedzie ponizony, a kto sie poniza, bedzie 
wywyzszony''. To wlasnie zdarzylo sie najpierw aniolom. Demon zachwycil sie 
samym soba i zostal ponizony, Sw. Michal unizyl sie przed Bogiem, ktory go wyniosl. 
Pan Bog wynagrodzil Swego wiernego sluge powierzajac mu dowodztwo wszystkich 
zastepow niebieskich, powierzajac mu takze opieke nad narodem wybranym, i 
nastepnie oczywiscie nad Kosciolem (Sw. Tomasz z Akwinu nazywa Sw. Michala 
princeps Ecclesiae, ,,ksieciem Kosciola''. Stad pochodzi jego rola obroncy wiernych 
w ich walce ze zlem, i troska, by ich zaprowadzic do Raju. To jest to, o czym 
spiewamy w antyfonie Mszy za zmarlych: ,,Niech Sw. Michal, niebieski chorazy, 
wprowadzi ich [czyli wiernych zmarlych] w swiete swiatlo''. Te jego dwie role sa ze 
soba powiazane, poniewaz nie osiaga sie nieba nie podejmujac walki. I teraz jest 
miejsce, by porozmawiac o walce przeciw zlym aniolom. 
 
Sw. Michal, wodz w walce przeciw zlym aniolom. 
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W Apokalipsie Sw. Jana czytamy: ,,I nastapila walka na niebie: Michal i jego 
aniolowie mieli walczyc ze Smokiem. I wystapil do walki Smok i jego aniolowie,  
ale nie przemogl, i juz sie miejsce dla nich w niebie nie znalazlo. I zostal stracony 
wielki Smok, Waz starodawny, ktory sie zwie diabel i szatan, zwodzacy cala 
zamieszkala ziemie, zostal stracony na ziemie, a z nim straceni zostali jego aniolowie''. 
W sensie doslownym w tym fragmencie nie chodzi o bitwe, ktora miala miejsce u 
zarania czasu wsrod stworzen niewidzialnych, lecz wlasnie o walce toczacej sie 
obecnie, ktorej stawka jest kazda z naszych dusz. ,, I rozgniewal sie Smok na 
Niewiaste, i odszedl rozpoczac walke z reszta jej potomstwa, z tymi, co strzega 
przykazan Boga i maja swiadectwo Jezusa'' (Ap). 

Lecz wiaza sie ze soba dwie walki. Walka demona przeciw Kosciolowi jest 
tylko przedluzeniem jego buntu przeciw Bogu i jego walki przeciw Sw. Michalowi i 
dobrym aniolom. Mowiac Bogu ,,nie bede sluzyl, wlasnym silami stane sie jak Ty'', 
szatan odmowil otrzymania od Boga laski, ktora wywyzszylaby jego nature. 
Pierwszym grzechem szatana jest wiec grzech pychy. To milosc wlasna w stanie 
czystym: wolal swoja wrodzona doskonalosc niz nadprzyrodzone doskonale 
szczescie, ktore ofiarowywal mu Bog. W ten sposob stal sie ,,ojcem klamstwa'', jak 
pisze Sw. Jan, poniewaz swiadomie wyparl sie podstawowej Prawdy. Stal sie w 
sposob calkowicie jasny i dobrowolny pierwszym negujacym prawde, pierwszym 
ideologiem w historii. Ideologia polega na podporzadkowywaniu sobie 
rzeczywistosci. Ideolog stara sie raczej dopasowac rzeczywistosc do swoich idei niz 
zgadzac sie z rzeczywistoscia taka, jaka jest. Widzimy to zdecydowanie dzisiaj 
poprzez ideologie gender czy malzenstw homoseksualnych ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Roznica polega na tym, ze wiekszosc wspolczesnych ludzi jest 
czesciej ofiarami niz ideologami z wlasnej woli. Demon nie myli sie na skutek 
niewiedzy cz bledu, decyduje sie z wlasnej woli mylic sie i mylic innych. I poniewaz 
jest klamca, jest zabojca. Negujac Zycie, daje smierc sobie i tym, ktorzy za nim ida.  
Walka miedzy dobrymi i zlymi aniolami, w ktorej uczestniczymy, nie jest wiec 
dokladnie mowiac uporzadkowana (usystematyzowana)... Posluchajmy biskupa 
Bossueta: ,,Nie trzeba wcale wyobrazac sobie w tej walce ani sily cielesnej, ani oreza 
materialnego, ani krwi jakby rozlanej wsrod nas: to jest konflikt mysli i uczuc. Aniol 
pychy, ktory jest nazwany smokiem, podburzyl aniolow mowiac: bedziemy szczesliwi 
w nas samych i bedziemy tak jak Bog czynic nasza wole; a Michal mowi przeciwnie: 
Kto jest jak Bog? Kto moze sie z Nim porownac? Ale ktoz watpi podczas walki, ze 
imie Boze go nie przewyzsza? Coz mozecie wy, slabi duchem, slabi, powiadam, przez 
swa pyche? Coz mozecie uczynic przeciw pokornej armii Pana Boga, ktora gromadzi 
sie wokol slow: ,,Ktoz jest jak Bog?''. 
 Orezem szatana i zbuntowanych aniolow jest pycha i klamstwo, jak rowniez 
zazdrosc i zawisc, ktore sa corkami pychy. Orezem Sw. Michala i wiernych aniolow, 
a takze i naszym, jest pokora i lagodnosc. Pokora to bycie tym, kim jestesmy wobec 
Boga i wobec innych. Jest to wiec postawa prawdy. Byc pokornym to zajmowac swe 
miejsce, ale tylko swoje, nie wiecej. Byc pokornym to brac na siebie 
odpowiedzialnosc, na przyklad ojca, matki, przedsiebiorcy, lekarza, robotnika 
ksiedza... Pokora jest wiec takze postawa sluzby. Dobre anioly mimo, ze wyzsze od 
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nas, czynia sie naszymi slugami, slugami Bozych zamyslow wobec nas. Czy jestesmy 
gotowi nasladowac je przyjmujac odpowiedzialnosc, jaka na nas spoczywa, jako 
sluzbe swiadczona innym? 

Pokorze musi towarzyszyc lagodnosc. Ta cnota jest znakiem sily duszy. Jest 
zwiazana z cnota mestwa, poniewaz poskramia uczucie gniewu i sprzyja panowaniu 
nad soba. Pan Jezus powiedzial: ,,Blogoslawieni lagodnego serca'', a nie 
,,blogoslawieni ludzie bez wyrazu''. Byc lagodnym to byc panem siebie, panem swego 
temperamentu, swoich czynow i slow. Lagodni posiada ziemie, to znaczy swa wlasna 
osobe, lecz takze tych, ktorych beda ewangelizowac przez ich lagodnosc, zanim 
posiada Ziemie Obiecana - Boga samego. 

Demony wydajac nam walke maja tylko jeden cel: odciac nas od Boga. Poprzez 
malo wazne grzechy, do ktorych popelnienia nas sklaniaja, staraja sie zgasic w nas 
swiatlo laski, zabic nasze zycie wiary, nadziei i milosci. Dobre anioly, pod 
przywodztwem Sw. Michala, podtrzymuja nas i chronia w walce, podsuwaja nam 
mysli, inicjatywy, spotkania, ktore sprawiaja, ze postepujemy w dobrym dajac nam 
dobry przyklad. Sw. Joanna d'Arc mowi, jak rozbrzmiewal w niej glos Boga, ktory 
pomagal jej w postepowaniu.  
 
Sw. Michal, opiekun Francji. 
 

To, co ma znaczenie dla kazdego, ma tez znaczenie dla spoleczenstw i 
narodow. Widzielismy, ze Biblia mowi o aniolach, ktore zajmuja sie ochrona 
narodow. Rola Sw. Michala wobec Joanny d'Arc jest wystarczajaco wymowna. 
Joanna powiedziala na temat jego misji: ,,To Sw. Michal przywrocil swego krola 
Francji i Francje swemu krolowi''. Ale dbalosc tego Archaniola o najstarsza core 
Kosciola jest duzo wczesniejsza, podobnie jak jego kult. Przed 506 r. krolowa 
burgundzka wybudowala w Lyonie bazylike poswiecona Sw. Michalowi. Potem 
nastapily inne, przed najbardziej znanym Mont St. Michel. W 708 r. Sw. Michal 
objawil sie biskupowi Aubertowi, proszac o poswiecenie mu sanktuarium na Mont 
Tombe, ktore stalo sie w 709 r. Mont Saint Michel - historia z tym zwiazana. Od 710 
r. krol Childebert III przybyl z pielgrzymka do Archaniola. Cesarz Karol Wielki 
wprowadzil 29 wrzesnia (swieto Sw. Michala Archaniola) do oficjalnych swiat 
cesarstwa Frankow i rozszerzyl kult Sw. Michala na cale swoje imperium. Umiescil 
go na wszystkich sztandarach z napisem: ,,Patron i ksiaze cesarstwa Galow''. Kult ten 
trwal za panowania wszystkich krolow az do Ludwika IV (do poczatkow XVIII w.). 
Wszyscy krolowie pielgrzymowali na Mont St. Michel wyjawszy okres angielskiej 
okupacji Normandii (Mont lezy na granicy Bretanii i Normandii). Krol Filip August 
w XII w. dokonal rekonstrukcji klasztoru, zniszczonego przez pozar. Przypisal Sw. 
Michalowi swoje zwyciestwo nad wojskami angielskimi i cesarskimi w bitwie pod 
Bouvines w 1214 r. i zalozyl w Paryzu Bractwo Pielgrzymow na Mont St. Michel. Sw. 
Ludwik (krol Ludwik IX) bil monety z wizerunkiem Sw. Michala i umiescil jego posag 
na Ste Chapelle, wybudowanej dla Cierniowej Korony. Karol VII mial wielkie 
nabozenstwo do Sw. Michala, ktoremu zawdzieczal korone. Ludwik XI zalozyl w 
Amboise w 1469 r. Zakon Sw. Michala. Krolowa Anna Austriaczka poswiecila w 
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1652 r. krolestwo Francji Sw. Michalowi, aby polozyc kres Frondzie (bunt 
arystokracji i mieszczan wobec wladzy krolewskiej). Niestety, Ludwik XV nie 
odnowil poswiecenia Francji Sw. Michalowi i nie udal sie z pielgrzymka na Mont 
Saint Michel. No i za jego panowania postepowal zmierzch wiary i narodziny i rozwoj 
oswiecenia. Rewolucja francuska zniszczyla wielowiekowe nabozenstwo do Sw. 
Michala Archaniola we Francji. 

A jak wyglada nasza poboznosc wzgledem Sw. Michala Archaniola? Czy 
wzywamy jego pomocy? A pomoc ta dzisiaj wobec powszechnego panowania zla jest 
nam niezbedna. 
 
CYTATY: 
 
Pius XII; ,,Pismo Sw. nazywa go jednym z pierwszych ksiazat nieba, wodza milicji 
anielskiej, ktora walczy przeciwko smokowi. Liturgia daje mu te sama pozycje: 
zstepuje  nieba, morze burzy sie a ziemia sie trzesie, wznosi krzyz zbawienia jako 
sztandar zwyciestwa, rozgramia zbuntowane duchy''. 
 
Maly egzorcyzm Leona XIII: ,,Swiety Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a 
przeciw niegodziwoscia i zasadzkom zlego ducha badz nasza obrona. Oby go Bog 
pogromic raczyl, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastepow, szatana i 
inne duchy zle, ktore na zgube dusz ludzkich po tym swiecie kraza, moca Boza strac 
do piekla. Amen.'' 
 
Anna Austriaczka: ,,O moj Boze, osmielam zlozyc Ci slubowanie wzniesienia oltarza 
na Twoja chwale pod wezwaniem Sw. Michala i wszystkich aniolow, i za ich 
wstawiennictwem, w kazdy pierwszy wtorek miesiaca, odprawiac tam swieta Ofiare 
Mszy, aby otrzymac pokoj dla Kosciola i panstwa''. 
 
,,Chwalebny Sw. Michale, poddaje sie tobie razem z calym moim dworem, moim 
panstwem i moja rodzina, aby zyc pod twoja swieta ochrona, i odnawiam, zwlaszcza, 
ze to nalezy do mnie, w poboznosci wszystkich moich poprzednikow, ktorzy ciebie 
zawsze postrzegali jako szczegolnego obronce. Wiec, przez milosc, jaka masz do tego 
panstwa, podporzadkuj je calkowicie Bogu i tym, ktorzy Go reprezentuja''. 

 
 
 
 
 
 
 
Meditation 3 – Conversion, premier pas du retour a Dieu, 
Nawrócenie – pierwszy krok w powrocie do Boga. 
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 Nawrocenie, pierwszy krok, by powrocic do Boga 
 
 Nawracanie jest codziennoscia dla chrzescijanina. Czy myslimy o tym, by 
prosic o pomoc naszych dobrych aniolow strozow? One sa naszymi najbardziej 
intymnymi wiezami z Bogiem. Potrafilyby nas uczyc, to znaczy kierowac wszystkie 
nasze zdolnosci na poszukiwanie Boga i kochanie Go bardziej niz wszystko. Uczmy 
sie ufac ich wstawiennictwu aby nie przeciwstawiac sie  ich dobremu wplywowi. 
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Rola aniolow w naszym nawroceniu: 

• wyrzec sie szatana i wybrac Boga 

• oredownicy i posrednicy Bozej pomocy 

• nauczyciele naszego zycia duchowego 

• prosba o ich wstawiennictwo. 
 
- Kochac i zyc w obecnosci Boga: 

• anioly daja nam sens Boga: oddac Mu to, co sie Jemu nalezy 

• zajac miejsce wobec Boga, czynic Jego wole. 
 
Rola aniolow w naszym nawroceniu.  
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Grzech jest odwroceniem sie od Boga i wypaczonym przywiazaniem do tego, 

co stworzone. To, co stworzone, nie jest zle samo w sobie, ale staje sie takim, kiedy 
zajmuje pierwsze miejsce, ktore powinien zajmowac Bog. 
 Poniewaz jestesmy naznaczeni grzechem pierworodnym, latwo temu ulegamy. 
Jestesmy troche jak samochod, ktorego kierownica jest przekrecona i zbacza na lewo. 
Musimy wiec nieustannie korygowac nasze postepowanie, i to wlasnie znaczy 
nawrocic sie. Nawrocenie to nie jest wiec jeden moment, jak nagly skret kierownicy. 
To wysilek w kazdym momencie, by odnawiac sie nieustannie. 
 Mowi sie czesto, ze wazny jest pierwszy raz. Ale w nawroceniu krok stawiany 
po pierwszym ma tyle samo znaczenia jak poprzedni, poniewaz pozwala na 
wytrwalosc w nawroceniu. 

Nawrocenie to wyrzekanie sie szatana i wybor Boga, tak jak dobrzy aniolowie. 
W jaki sposob sie nawracamy? Wybierajac Boga, umieszczajac Go ponownie ponad 
wszystkim, a szczegolnie ponad zlem, ktore uczynilismy. To jest podstawowy wybor, 
ktorego od nas sie wymaga, tak jak to bylo wymagane od aniolow w momencie 
stworzenia. Dobre anioly uznaly prymat Boga i Jego woli. Inne wolaly umiescic sie 
ponad Bogiem i staly sie demonami. 
Nawrocic sie to wiec dokonac radykalnego wyboru, poniewaz nie mozna sluzyc 
dwom panom jednoczesnie, mowi Pan Jezus. Obrzed chrztu podkresla: przed 
trzykrotnym potwierdzeniem wiary i przywiazania do Boga katechumen trzykrotnie 
wyrzeka sie szatana. 

Lecz ten wybor Boga przechodzi przez uwolnienie: ,,On uwolnil nas spod 
wladzy ciemnosci i przeniosl do krolestwa swego umilowanego Syna, w ktorym 
mamy odkupienie - odpuszczenie grzechow'' (Kol). Przez grzech nie tylko oddalamy 
sie od Boga, ale stajemy sie wiezniami szatana. Wyrzec sie grzechu i diabla to wiec 
oderwac sie od niego. I to oderwanie jest kosztowne, wymaga sily. To troche jakby 
oderwac stary opatrunek, ktory powoduje bol, poniewaz calkowicie przyciska skore. 
Oto dlaczego Bog pomaga nam przez Swe anioly przezyc to oderwanie. 
 
Aniolowie - oredownicy i posrednicy Bozej pomocy. 
 

To pewne, ze to laska Boza nas nawraca, to on nas do Niego prowadzi. Ale 
Bog lubi, aby stworzenie uczestniczylo w Jego dziele. On czyni wszystko, ale nie 
wszystko sam. Nawraca nas, ale nie calkiem sam. Najpierw Bog wymaga oczywiscie 
naszej wspolpracy, naszego wolnego ,,tak'', bez ktorego nie moze nas nawrocic. Ale 
Bog powoduje takze interwencje aniolow, ktore nastrajaja nasze serce na laski, ktore 
On przygotowuje. Troche jak misja wojskowa, ktora czesto konczy sie sukcesem, 
poniewaz rozpoznanie zostalo dobrze przeprowadzone i srodki odpowiednio 
przygotowane.  
 Wezmy na przyklad Dobrego Lotra: aniolowie z pewnoscia pomogly mu 
przeniknac tajemnice tego niewinnego skazanego na smierc, o spojrzeniu tak 
lagodnym, slowach tak pelnych pociechy. To, co okazalo sie zbyt trudne dla drugiego 
lotra, zostalo ulatwione za sprawa aniolow dla dobrego lotra. W calym procesie 
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nawrocenia ma miejsce nadzwyczajna praca niewidzialnego, lecz intensywnego 
przygotowania wykonywana przez anioly. 
 
Nauczyciele naszego zycia duchowego - one czuwaja nad nami. 
 

Nawrocic sie to odwrocic sie od grzechu, zeby zwiazac sie z Bogiem. Lecz 
trzeba nastepnie wytrwac w tym, pozostac zesrodkowanym na Bogu. Jesli nasze zycie 
duchowe nie zywi sie Boza obecnoscia, przez modlitwe, umartwienie, formacje, 
nasze zwyciestwo, by nas nawrocic do Boga bedzie krotkotrwale. 
 Po nawroceniu aniolowie sa takze naszymi nauczycielami, zeby pozostac w 
Bogu. Pomagaja nam przemienic doswiadczenie: 
- lagodzac pamiec o grzechach z przeszlosci; 
- pobudzajac upodobanie do dobra; 
- odwracajac okazje do grzechu. 
 Ta opieka aniolow moze byc udzielana darmowo i na zawsze, jak to bylo w 
przypadku Sw. Tomasza z Akwinu, ktorego dwoch aniolow opasalo pasem, ktory dal 
mu doskonala czystosc. Lecz bardziej zwyczajnie, aniolowie towarzysza nam i ucza 
nas, poniewaz je czesto przywolujemy. 
 
Nasze nastawienie do nich - prosic o ich wstawiennictwo, nie stawac w 
opozycji do ich dobrego wplywu. 
 

Musimy wiec odnowic nasza wiare realne, skuteczne i oczekiwane dzialanie 
aniolow. Realne, poniewaz chociaz ich nie widzimy, sa obecne wokol nas. Skuteczne, 
poniewaz sa dzialajacym ramieniem laski Bozej. Oczekiwane, poniewaz anioly 
oczekuja, ze bedziemy ich prosic, aby dzialaly z wieksza skutecznoscia. 
Starajmy sie mowic przynajmniej raz dziennie w kazdych trudnosciach: ,,Moj swiety 
aniele strozu, czuwaj nade mna i nawroc mnie''. 
 
Kochac i zyc w obecnosci Boga. 
 

Aniolowie daja nam zmysl Boga: oddac Bogu to, co Mu sie nalezy, uwielbiac 
Boga i wyspiewywac jego chwale. 
 Jaka szczegolna role pelnia aniolowie w naszym nawroceniu? Pan Jezus 
objawia nam to w Ewangelii: ,,Strzezcie sie, zebyscie nie gardzili zadnym z tych 
malych; albowiem powiadam wam: Aniolowie ich w niebie wpatruja sie zawsze w 
oblicze Ojca mojego, ktory jest w niebie'' (Mt). 
 Kiedy zyjemy na ziemi, i czasami postepujemy tak, jakby Bog nie istnial, 
aniolowie zyja stale w obecnosci Boga. Robia wiec to, co my powinnismy czynic 
nieustannie przez cale zycie - chwalic, uwielbiac i sluzyc Bogu. Ale one nie robia tego 
tylko dla nich, lecz takze dla nas, by umozliwic nam wejscie w ich modlitwe. Na 
przyklad w czasie Mszy, szczegolnie podczas ofiarowania, kiedy jestesmy 
roztargnieni, i nie bardzo myslimy o ofiarowaniu naszych usilowan, naszych intencji 
Panu Bogu, pobudzaja nas, bysmy byli bardziej obecni przy Panu Bogu. 
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Zajac miejsce wobec Boga i zyc Jego obecnoscia, pelnic Jego wole. 
 

Nie jestesmy sami na naszej drodze do Boga. I to jest radosna wiadomosc. 
Nasze anioly sa tu, by nas sklaniac do nawrocenia, nawet jesli ich nie widzimy. I stale 
pelnia wole Boza, poniewaz aniolowie nie moga grzeszyc, sa przykladem i nade 
wszystko sila dla kazdego z nas. Poniewaz ich nie widzimy, rzadko ich przyzywamy, 
i to jest wielki blad. Wyobrazmy sobie pielgrzymke do Chartres bez logistyki, ktora 
pozwala nam w poniedzialek przybyc do celu w dobrych warunkach: woda, zywnosc, 
przygotowany biwak, lekarze... Oto nasze zycie, jesli nie myslimy o tym, by zwracac 
sie do aniolow, aby nas wspierali. 
 Wykorzystajmy to rozwazanie do tego, by uczynic sie bardziej obecnymi 
wobec aniolow, ktorzy nas strzega. A one pomoga nam uczynic sie obecnymi wobec 
Boga i Jego woli. 
 Nasi swieci aniolowie, czuwajcie nad nami! 
 
CYTATY: 
 
Modlitwa, ktorej aniol nauczyl dzieci w Fatimie: ,,Moj Boze, wierze w Ciebie, ufam 
Ci, kocham Cie, uwielbiam Cie. Wybacz tym, ktorzy  w Ciebie nie wierza, ktorzy Ci 
nie ufaja, ktorzy Cie nie kochaja, ktorzy Cie nie uwielbiaja''. 
 
Aniol w Fatimie: ,,Przenajswietsza Trojco, Ojcze, Synu i Duchu Sw., uwielbiam Cie 
z glebi serca i ofiaruje Ci najdrozsze Cialo, Krew, Dusze i Bostwo Jezusa Chrystusa, 
obecne we wszystkich tabernakulach swiata, jako wynagrodzenie za zniewagi, 
swietokradztwa, obojetnosc, ktore przeciwko Niemu sa popelniane. Przez 
nieskonczone zaslugi Najswietszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, 
prosze o nawrocenie biednych grzesznikow''. 
 
Sw. Cyprian: ,,Tym, czym bedziemy pozniej, zaczynamy stawac sie juz teraz. 
Cieszycie sie juz w tym okresie chwaly i zmartwychwstania, przechodzicie przez ten 
okres nie doznajac zakazenia. Trwajac w czystosci i dziewictwie jestescie rowni 
aniolom Bozym''. 
 
Pius XI: ,,Szacunek dla obecnosci. Nie nalezy nigdy zapominac o obecnosci aniola 
stroza, tego ksiecia niebieskiego, ktory nie powinien nigdy wstydzic sie za nas''. 
 
Ewangelia Sw. Lukasza: ,,Tak samo, powiadam wam, radosc powstaje u aniolow 
Bozych z jednego grzesznika, ktory sie nawraca''. 
 
Sw. Tomasz z Akwinu: ,,Im bardziej dusza uwalnia sie z niewoli zmyslow, tym 
bardziej otwiera sie na inspiracje ze strony aniolow''. 
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Meditation 4 – Saint Raphael Archange, Sw. Rafal Archaniol 
 

                      
 
 
 Sw. Rafal Archaniol 
 
 Archaniol Rafal, tak w Ksiedze Tobiasza, jak i innych ksiegach, ktore nie 
zostaly uznane jako kanoniczne przez Kosciol, jest zawsze archaniolem uzdrowienia, 
jednym z siedmiu aniolow, ktore stoja w pogotowiu i wchodza przed majestat Boga. 
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Sw. Rafal: ,,Bog uzdrawia'', ,,Lekarz Boga''; 
- Straznik malzenstwa i rodziny wedlug Bozych planow; 
- Towarzysz naszej drogi pielgrzymiej; 
- Opiekun lekarzy, pielegniarek, rodziny i malzenstwa; 
- Rafal towarzyszy Tobiaszowi i Sarze w ich walce z demonem. 
 
Sw. Rafal: ,,Bog uzdrawia'', ,,Lekarz Boga''. 
 

W Ksiedze Tobiasza Sw. Rafal jest wyslany przez Boga, by uzdrowic starego i 
bardzo poboznego Tobita, wygnanego z Niniwy, ktory oslepl przez goracy gnoj 
jaskolki (spadl mu na oczy), i Sare, jego przyszla synowa, ktora demon zwany 
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Asmodeuszem nawiedzal, aby powodowac smierc w noc poslubna jej siedmiu 
mezow, ktorych kolejno poslubila. 
 Towarzyszac mlodemu synowi Tobita, nie dajac sie rozpoznac jako archaniol, 
od Niniwy do Raga w Medii, gdzie doprowadzil do poslubienia prze niego Sary, corki 
Raguela. Rafal kazal Tobiaszowi wyciagnac zolc, serce i watrobe ryby, ktora chciala 
odgryzc mu noge. Serce z tej ryby, ktora wyobraza Chrystusa, spalone na weglach, 
swoim zapachem zmusila demona do ucieczki, a zolc, polozona na oczach ojca, 
spowodowala odzyskanie przez niego wzroku. Mozemy  dostrzec, za 
sredniowiecznymi autorami, w tym zapachu zapach kadzidla, ktore wychodzi z 
wnetrznosci Chrystusa, piekny zapach Jego modlitwy, straszliwej dla demonow, a w 
tej zolci gorycz skruchy, ktora pozwala duszy widziec Boga. 
 I my mozemy slusznie prosic Sw. Rafala o uzdrowienie chorob naszego ciala, 
a bardziej jeszcze prosic o uzdrowienie naszych dusz, tak jak namaszczenie chorych 
moze uzdrowic cialo i uzdrawia dusze czlowieka pelnego skruchy. Mowiac dokladnie, 
prosmy go, aby przez nasza modlitwe wlaczyl nas do wszechmocnej modlitwy Syna 
Bozego, aby odepchnela od nas pieklo i jego pokusy i zjednoczyc nas przez nasza 
skruche ze skrucha Chrystusa w Jego zyciu i w Jego Mece, jedynym lekarstwem na 
najgorsza choroba, jaka nas niszczy - grzech. 
 
Sw. Rafal, straznik malzenstwa i rodziny wedlug Bozych planow. 
 

Sw. Rafal, ktory doradzal Tobiaszowi, aby poslubil Sare wyjasnia mu, aby nie 
obawial sie losy siedmiu mezow: ,,Demon ma wladze nad tymi, ktorzy angazuja sie 
w malzenstwo bez Boga w sercu i w duszy i ktorzy mysla tylko o ich namietnosci''. 
Zacheca Tobiasza, by przez pierwsze trzy dni malzenstwa zyl we wstrzemiezliwosci: 
,,Wezmiesz te mloda dziewczyne w bojazni Panskiej, i prowadzony przez pragnienie 
posiadania dzieci bardziej niz przez namietnosc, abys otrzymal blogoslawienstwo 
Boga, majac dzieci z rodu Abrahama''. 
 Modlitwa Sary i Tobiasza, od chwili zaslubin, zainspirowana przez Rafala, jest 
przykladem modlitwy malzonkow przez caly czas trwania malzenstwa. W ten sposob 
Rafal jest opiekunem kazdego zwiazku chrzescijanskiego. 
Jesli chodzi o modlitwe Raguela, wkladajacego prawa reke Sary w reke Tobiasza, aby 
dac mu ja za zone, przywoluje ona blogoslawienstwo slubne: ,,Niech Bog Abrahama, 
Bog Izaaka i Bog Jakuba bedzie z wami, niech On sam was polaczy, i niech wypelni 
Swe blogoslawienstwo w was''. Tobiasz i Sara widzieli dzieci swoich dzieci az do 
piatego pokolenia. Poniewaz sam Bog laczy malzonkow, a to wlasnie Chrystus 
podniosl malzenstwo do rangi sakramentu, ktory wyraza ich ustami ich wzajemna 
zgode. Cokolwiek  On w ten sposob polaczyl, nikt nie moze rozlaczyc, tak jak 
anielska ochrona ogniska domowego przez Sw. Rafala zachowuje i ochrania swietosc, 
nierozerwalnosc i plodnosc kazdego malzenstwa.  
 
Sw. Rafal towarzyszy nam w naszej drodze pielgrzymiej. 
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Czyz Sw. Rafal nie jest w calym tego slowa znaczeniu aniolem pielgrzymki? To 
on przeciez prowadzil i ochranial mlodego Tobiasza z Niniwy w Asyrii do Raga w 
Medii, inaczej mowiac z Iraku do Iranu, tam i z powrotem. Widzimy go takze w wielu 
wyobrazeniach jako pielgrzyma, z glowa nakryta kapeluszem i trzymajacego dlugi 
okuty zelazem kij, burdon, zwienczony galka w ksztalcie jablka.  
 To jest pomum, zakazany owoc grzechu, ktory pomaga w nawroceniu, 
powrotu do Boga, czego znakiem byl marsz pielgrzymki na jej pierwszym etapie, 
wczoraj. Aniol Panski towarzyszy Tobiaszowi, towarzyszy kazdemu pielgrzymowi na 
tej drodze powrotu. Ale on bedzie towarzyszyl Tobiaszowi, bedzie towarzyszyl 
kazdemu pielgrzymowi w dalszym ciagu marszu, marszu walki duchowej i marszu 
misji. 
 Rafal uczy isc jako piechur na drodze walki zyciowej. Uczy isc jak Apostol, 
ktorego stopy zwiastuja Dobra Nowine: ,,Jak to jest napisane: Jak piekne sa stopy 
tych, ktorzy zwiastuja pokoj, tych ktorzy zwiastuja dobra nowine!'' (Rz). 
 
Opiekun lekarzy i pielegniarek, rodziny i malzenstwa. 
 
Sw. Rafal jest wiec uznawany za patrona tych wszystkich, ktorzy niosa uzdrowienie - 
lekarzy, farmaceutow, pielegniarek. Opiekuje sie takze, jak jest to pokazane w 
Ksiedze Tobiasza, rodzina i malzenstwem. 
 Jak mozna dzisiaj nie myslec o grzechu, o przekraczaniu natury ludzkiej, 
smierci niewinnych nienarodzonych dzieci. kiedy ci, ktorzy odpowiadaja za zdrowie 
i zycie przenosza to wszystko do malzenstwa i rodziny? Dal chrzescijan, ktorzy sie 
na to nie godza, lekarzy i malzonkow, Sw. Rafal jest skutecznym obronca. ,,Jestesmy 
dziecmi Swietych, mowi Tobiasz do swej zony Sary, i nie mozemy sie polaczyc tak 
jak poganie, ktorzy nie znaja Boga''. 
 Dzieki swej duchowej naturze czlowiek jest bliski aniolom, troche ponizej 
nich. Jego dusza, ktora ksztaltuje cialo, jest jego racja bytu, w swej prostocie anielski. 
Wlasnie modlitwa Tobiasza i Sary sluzy tak ich ochronie przed pokusami, jak i 
powoduje ich przystepowanie przez kontemplacje do Tego, ktorego widza jedynie 
czyste serca. 
 
Rafal towarzyszy Tobiaszowi i Sarze w walce przeciw demonowi. 
 

To rzeczywisty ryt egzorcyzmu, ktorego Sw. Rafal uczy Tobiasza (spalic serce 
i watrobe ryby, ktorych zapach odpedza demona). Zdaniem Sw. Bedy Czcigodnego 
jest to ,,tarcza'', ta zbroja, o ktorej przybranie prosi Sw. Pawel w liscie do Efezjan: 
,,Obleczcie pelna zbroje Boza, byscie mogli sie ostac wobec podstepnych zakusow 
diabla. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cialu, lecz przeciw 
Zwierzchnosciom, przeciw Wladzom, przeciw rzadcom swiata tych ciemnosci, 
przeciw pierwiastkom duchowym zla na wyzynach niebieskich. Dlatego wezcie na 
siebie pelna zbroje Boza, abyscie w dzien zly zdolali sie przeciwstawic i ostac, 
zwalczywszy wszystko. Stancie wiec [do walki] przepasawszy biodra wasze prawda i 
obloklszy pancerz, ktorym jest sprawiedliwosc, a obuwszy nogi w gotowosc 
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[gloszenia] dobrej nowiny o pokoju. W kazdym polozeniu bierzcie wiare jako tarcze, 
dzieki ktorej zdolacie zgasic wszystkie rozzarzone pociski Zlego. Wezcie tez helm 
zbawienia i miecz Ducha, to jest slowo Boze''. 
 Tak, uczestniczymy w przerazajacej walce, od ktorej zalezy nasz los w 
wiecznosci. Lecz nie prowadzimy jej sami, poniewaz laska Boza jest nam udzielana 
proporcjonalnie do zagrozenia, oczywiscie z potezna pomoca aniolow, naszego 
aniola stroza, archaniolow. Jean Jacques Olier, zalozyciel Towarzystwa Saint-Sulpice, 
ktory mial wielka poboznosc do aniolow, mowil, ze to archanioly Bog daje biskupom 
jako aniolow strozow, ,,poniewaz oni potrzebuja wyjatkowej sily, by stawiac opor i 
bronic sie przeciw atakom wrogow Chrystusa'', ktorzy staraja sie ich zniszczyc, 
poniewaz gaszac plomien, ktory reprezentuja biskupi, rujnuja Kosciol. 
 Sw. Rafale, przybadz z pomoca biskupom Kosciola! 
 
 
CYTATY: 
 
Benedykt XVI: ,,Sw. Rafal jest nam przedstawiany, szczegolnie w Ksiedze Tobiasza, 
jako aniol ktoremu jest powierzone zadania uzdrawiania. Kiedy Jezus wysyla Swych 
uczniow w misji, zadaniu gloszenia Ewangelii towarzyszy jednoczesnie zawsze 
zadanie uzdrawiania''. 
 
Straznik malzenstwa i rodziny - Ksiega Tobiasza: ,,Wtedy Tobiasz wyszedl, zawolal 
go i rzekl do niego: ‹‹Mlodziencze, ojciec cie wola››. I przyszedl do niego, a Tobiasz 
pozdrowil go pierwszy. A Rafal rzekl do niego: ‹‹Niech cie spotka wiele radosci!›› 
Odpowiadajac na to Tobiasz powiedzial do niego: ‹‹Z czego mam sie radowac? 
Jestem czlowiekiem pozbawionym wzroku i nie widze swiatla nieba, ale siedze w 
ciemnosciach, jak umarli, ktorzy juz nie ogladaja swiatla. Zyjac, przebywam wsrod 
umarlych, slysze glosy ludzi, ale zadnego nie widze››. A ten mu odpowiada: ‹‹Ufaj, 
bliska jest juz u Boga [chwila], aby cie uzdrowic, ufaj!›› Na to odezwal sie do niego 
Tobiasz: ‹‹Moj syn Tobiasz ma zamiar odbyc podroz do Medii. Czy moglbys isc 
razem z nim i poprowadzic go? Dam ci za to nalezna zaplate, bracie››. I odpowiedzial 
mu: ‹‹Moge z nim wyruszyc, znam wszystkie drogi i czesto chodzilem do Medii. 
Przeszedlem wszystkie doliny i gory i znam wszystkie jej szlaki››. 
 
Rafal towarzyszy Tobiaszowi i Sarze w walce z demonem - Ksiega Tobiasza: ,,I tej 
godziny modlitwa obojga zostala wysluchana wobec majestatu Boga. I zostal poslany 
Rafal, aby uleczyc obydwoje: Tobiasza, aby mu zdjac bielmo z oczu, tak, aby oczyma 
swymi znowu ogladal swiatlo Boze, i Sare, corke Raguela, aby ja dac Tobiaszowi, 
synowi Tobiasza, za zone i odpedzic od niej zlego ducha Asmodeusza''. 
 
,,Swiety Rafale, zyczliwy przewodniku podroznych, ty, ktory dzieki cnocie Bozej 
dokonujesz cudownych uzdrowien, zechciej nas prowadzic w pielgrzymce przez 
zycie i uzdrow choroby naszych dusz i naszych cial''. 
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Meditation 5 – Le combat spirituel – Walka duchowa 
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 Walka duchowa 
 
 Postep w zyciu duchowym jest rezultatem walki. To nie przychodzi samo, 
nawet jesli Bog nie jest nigdy daleko. Tu takze aniolowie odgrywaja wielka role wobec 
nas. To sa zwyciescy wojownicy. Umiejmy stanac za nimi aby wygrac te walke, ktora 
nas zaprowadzi do Boga.  
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Przeciwko naszym przeciwnikom: demonom, duchowi tego swiata, staremu 
czlowiekowi, 
- Jakie sa srodki do wygrania tej walki: zyc ukrzyzowanym tak jak Chrystus, poniewaz 
Krzyz jest najlepsza bronia, przez ktora Chrystus zatriumfowal nad diablem, 
- Rola aniolow nie jest wiec uchronic nas przed doswiadczeniami, ale uczynic nam 
zrozumialym ich sens i prowadzic nas ku Eucharystii. 
 
Przeciwko naszym przeciwnikom: demonom, duchowi tego swiata, staremu 
czlowiekowi. 
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Sw. Pawel w Liscie do Efezjan ostrzega nas, ze ,,Nie toczymy bowiem walki 
przeciw krwi i cialu, lecz przeciw Zwierzchnosciom, przeciw Wladzom, przeciw 
rzadcom swiata tych ciemnosci, przeciw pierwiastkom duchowym zla na wyzynach 
niebieskich''. Apostol pomaga nam w ten sposob zrozumiec zakres naszej walki: za 
ludzmi, ktorzy czynia zlo i promuja je, w rzeczywistosci ukrywaja sie demony. To 
szatan jest poczatkiem kazdego zla: zla spolecznego poprzez zle prawa, zla ducha 
swiatowego w srodowiskach katolickich, zla grzechu pierworodnego i tego, co 
nazywa sie starym czlowiekiem. 

Skoro latwo jest ukazywac zlo spoleczne w dyskusjach miedzy chrzescijanami, 
czy jestesmy takze skorzy do ujawniania ducha tego swiata, ktory czasami rzadzi 
podczas naszych kolacji na miescie? 

Czy jestesmy rzeczywiscie gotowi do odrzucenia starego czlowieka w nas, 
ktory tak czesto przejawia sie w naszych grzechach jezyka poprzez niesnaski 
podtrzymywane ciagle z najlepszych powodow na swiecie?  
 
Jakie sa srodki do wygrania tej walki? 
 

Zobaczmy wiec, jakie sa srodki do wygrania tej walki duchowej... To jest 
straszna walka, poniewaz demon chce naszej skory. Domaga sie tego za cene naszej 
smierci, smierci wiecznej... Nie mozemy uniknac tej walki, poniewaz jak mowi Hiob 
w Pismie Sw., ,,Zycie czlowieka na ziemi jest walka''. 
 Orez tej walki duchowej jest liczny: modlitwa, sakramenty, sakramentalia, 
poswiecenie osobiste. Ale jest jednak jeden, ktory dominuje nad wszystkimi innymi: 
Krzyz. Wielka tajemnica naszej wiary chrzescijanskiej jest tajemnica Odkupienia: Bog 
chcial, aby zwyciestwo nad diablem bylo odniesione przez pozorna porazke Krzyza. 
 Po ludzku bowiem biorac wydaje sie, ze Chrystus poniosl calkowita porazke: 
jego wrogowie uzyskali Jego skazanie na smierc najbardziej okrutna, jaka byla, i umarl 
opuszczony przez prawie wszystkich Swych przyjaciol. Lecz diabel nie zrozumial, ze 
Chrystus zgadzajac sie na to cierpienie, stanie sie zwyciezca diabla, grzechu i smierci. 
W filmie ,,Pasja'' Mela Gibsona widzimy diabla wyjacego z gniewu w momencie 
smierci Chrystusa, poniewaz to w tej chwili Chrystus triumfuje nad szatanem.  
 Drodzy pielgrzymi, Bozy plan nie zmienil sie od 2000 lat: tajemnica 
Odkupienia trwa w kazdym z nas. 
- Jesli nie zgadzamy sie na to, ze krzyz nie wpisuje sie gleboko w nasze zycie, 
przegrywamy walke duchowa. 
- Lecz jesli akceptujemy krzyz w naszym zyciu, staniemy sie zwyciezcami diabla. 
 Czy ja nie szukam chrzescijanstwa bez krzyza? Jezusa Chrystusa bez krzyza? 
Pan Jezus odpowiada nam bez zadnej dwuznacznosci: ,,Jesli kto chce isc za Mna, 
niech sie zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyz swoj i niech Mnie 
nasladuje".  
 Stara tradycja ludowa mowi, ze Sw. Antoni z Padwy dal tekst modlitwy ubogiej 
kobiecie, ktora szukala pomocy przeciw pokusom diabla. Oto ta modlitwa, ktora 
papiez Sykstus V kazal wyryc na obelisku na Placu Sw. Piotra w Rzymie: 
 Ecce Crucem Domini! 
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 Fugite partes adversae! 
 Vicit Leo de tribu Juda, 
 Radix David! Alleluia! 
Co znaczy: 
 Oto Krzyz Pana! 
 Uciekajcie, potezni wrogowie! 
 Zwyciezyl Lew z pokolenia Judy, 
 Potomek Dawida, Alleluja! 
Oto Krzyz Pana: niepowodzenie w szkole, na studiach, rozczarowania osobiste, 
ciezkie doswiadczenia rodzinne, niepowodzenia uczuciowe, ciezka choroba... Oto 
Krzyz Pana! Uciekajcie potezni wrogowie! Uciekajcie, demony, poniewaz wszystko 
to, przezyte w zjednoczeniu z Chrystusem, bedzie moim najlepszym orezem. 
 Lecz w jaki sposob te wydarzenia, ktore wydaja mi sie bez sensu i ktore mnie 
zalamuja, moga mnie uczynic zwyciezca nad diablem? To jest tajemnica, tajemnica 
Odkupienia przez krzyz. Wierze w nia poprzez wiare, nawet jesli nie moge zobaczyc 
jego owocow duchowych w ziemskim zyciu. 
 Panie Jezu, kieruje do Ciebie te sama modlitwe, co ojciec rodziny w Ewangelii: 
,,Wierze, Panie, ale powieksz moja wiare!''. Poniewaz chcialbym wierzyc, ze to 
cierpienie jest zwyciestwem, lecz trudno mi wobec oczywistej niedorzecznosci tego 
krzyza. Tak, Panie, powieksz moja wiare! 

Zeby zrozumiec, ze zwyciestwo nad szatanem koniecznie musi przejsc przez 
moj krzyz, potrzebuje Bozego swiatla, potrzebuje, zeby moj aniol stroz oswiecil mnie 
o tajemnicy Odkupienia, poniewaz wymaga sie ode mnie, abym ja przezywal na 
nowo. 

To wlasnie zrobil archaniol Rafal z Tobiaszem: Tobiasz stal sie slepy czyniac 
dobro, jaka tajemnica! Po tym jak pracowal cala noc, by potajemnie pogrzebac 
Zydow zabitych przez poganskie wladze, odpoczywal pod sciana, ptasie odchody 
spadly mu na oczy i spowodowaly bielmo na oczach i slepote. 

Byc moze zdarzylo nam sie mowic: ,,Wypozyczylem moj samochod 
harcerzom, a oni go popsuli'' albo: ,,Pamietam, ze to podczas pomagania 
przyjacielowi w remoncie domu nabawilem sie przepukliny, ktora mnie teraz meczy''. 
Lecz zamiast zlorzeczyc Bogu, Tobiasz Go blogoslawi, zyjac juz z gory tajemnica 
Krzyza. Jednak, na koncu tej historii archaniolowi Rafalowi zalezy, zeby oswiecic 
Tobiasza i wprowadza go w Bozy plan przez te nieoczekiwane zdumiewajace slowa: 
,,Poniewaz byles mily Bogu, trzeba bylo, zeby doswiadczenie poddalo cie probie''. 

Bardzo czesto, w ciezkich trudnosciach, ktore przezywamy, nasza pierwsza 
reakcja sa slowa: ,,Co ja takiego moglem zrobic dobremu Bogu, ze to na mnie 
spadlo?''. ,,Duzo dobra!'' odpowiada nam archaniol Rafal. Odpowiedz klopotliwa, 
ktora wywraca nasz ludzki sposob myslenia. Czekalismy, ze glos z nieba nas pouczy 
objawiajac nam, jaka wina mogla pociagnac za soba kare doswiadczenia... a aniol nam 
odpowiada: ,,Nic nie zrozumiales: to nie dlatego, ze popelniles taka czy  inna wine, i 
ze ty to przezywasz, ale przeciwnie, to dlatego, ze byles mily Bogu i dobry Bog chcial 
zlaczyc cie w sposob bardziej intymny z krzyzem Swego Syna''. 
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Przewrot kopernikanski: doswiadczenie jest wiec nagroda, a nie kara? Sw. 
Eugeniusz de Mazenode  potwierdza to tymi slowami: ,,Kiedy jest sie na krzyzu, to 
jest laska, trzeba tam pozostac''.  
 
Rola aniolow w walce. 
 

Drodzy pielgrzymi, anioly nie maja za zadanie ochraniac nas przed wszelkimi 
doswiadczeniami, maja za zadanie wyjasniac nam sens Krzyza w naszym zyciu. Maja 
za zadanie pocieszac nas i umacniac w doswiadczeniu: samemu Jezusowi w godzinie 
agonii w Ogrojcu towarzyszyl aniol przybyly z nieba, aby Go umacniac, jak mowi 
Ewangelia Sw. Lukasza: ,,A sam oddalil sie od nich na odleglosc jakby rzutu 
kamieniem, upadl na kolana i modlil sie tymi slowami: <<Ojcze, jesli chcesz, zabierz 
ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech sie stanie!>> Wtedy 
ukazal Mu sie aniol z nieba i umacnial Go''.  
 Aniolowie umacniaja nas w walce prowadzac nas ku Eucharystii. W Pierwszej 
Ksiedze Krolewskiej prorok Eliasz wyczerpany walka duchowa, idzie na pustynie i 
siada w cieniu krzewu i prosi o smierc mowiac: <<Wielki juz czas, o Panie! Odbierz 
mi zycie, bo nie jestem lepszy od moich przodkow>>. Pozniej zasypia. Ale oto aniol 
dotyka go i mowi: <<Wstan, jedz, bo przed toba dluga droga>>. Eliasz spojrzal, a 
oto przy jego glowie lezal chleb i dzban z woda. Podniosl sie, jadl i pil. Pozniej 
umocniony tym pozywieniem idzie czterdziesci dni i czterdziesci nocy az do gory 
Bozej Horeb. 
 Ten chleb i dzban wody sa symbolem Eucharystii. Jestesmy czasami tak jak 
Eliasz wyczerpani walka duchowa: posluchajmy naszego aniola stroza! Zacheca nas, 
bysmy poszli na Msze Sw. w tygodniu lub na adoracje Najswietszego Sakramentu: 
nakarmieni Eucharystia bedziemy mieli sile kontynuowac nasz marsz na pustyni, 
ktory nas zaprowadzi do nieba. 
 
CYTATY 
 
KKK: ,,Do wyboru nieposluszenstwa sklonil naszych pierwszych rodzicow 
uwodzicielski glos przeciwstawiajacy sie Bogu. Ten glos przez zazdrosc sprowadza 
na nich smierc. Pismo swiete i Tradycja Kosciola widza w tej istocie upadlego aniola, 
nazywanego Szatanem lub diablem. Kosciol naucza, ze byl on najpierw dobrym 
aniolem stworzonym przez Boga: Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem 
natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali - "Diabel bowiem i inne zle 
duchy zostaly stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczynily sie zlymi". 
 
Ef: ,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cialu, lecz przeciw Zwierzchnosciom, 
przeciw Wladzom, przeciw rzadcom swiata tych ciemnosci, przeciw pierwiastkom 
duchowym zla na wyzynach niebieskich''. 
 
Sw. Jan Kasjan: ,,Jest osiem glownych wad, ktore wypowiadaja wojne rodzajowi 
ludzkiemu: pierwsza jest lakomstwo lub obzarstwo, druga rozwiazlosc, trzecia 



29 
 

chciwosc lub milosc pieniedzy, czwarta gniew, piata przygnebienie (zazdrosc, 
zawisc), szosta lenistwo lub przesyt serca, siodma prozna chwala, osma pycha''. 
 
2 Kor: ,,Szatan przemienia sie czesto w aniola swiatlosci''.  
 
1 J: ,,Napisalem do was, mlodzi, ze jestescie mocni i ze nauka Boza trwa w was, i 
zwyciezyliscie Zlego''. 
 
Sw. Tomasz z Akwinu: ,,Natomiast aniolow strozow dano ludziom takze dla spraw 
niewidzialnych i ukrytych, ktore dotycza Zbawienia poszczegolnych ludzi samych w 
sobie. Stad tez poszczegolnym ludziom wyznaczono osobnych, poszczegolnych 
aniolow na ich strozow''. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meditation 6 – Delivrez-nous du Malin, Zbaw nas ode złego. 
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 Zbaw nas ode zlego 
 
 Szatan jest bardziej przebiegly od nas. Musimy uwazac na nasza pyche, ktora 
kaze nam wierzyc, ze zdominujemy go. Zobaczmy wiec, jak on dziala, aby chronic 
sie przed jego atakami i pozostawac zawsze w pogodzie laski Bozej. 
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Jak dziala szatan?  

• Pokusa, zwykle dzialanie szatana. 

• Zjawiska nadzwyczajne i wplyw moralny szatana, ktory przybiera postac 
wielu planow naszego biezacego zycia.  

• Ataki bardziej nakierowane, na miejsce lub osobe: niepokojenie, 
dreczenie, natarczywosc, opetanie. 

- Mozliwe srodki obrony: 

• Zwyczajna (powszednia) walka z pokusami. 

• Walka nadzwyczajna przeciw okultyzmowi: wrozeniu i magii. 
- Jak uwolnic sie od jego wplywu? 
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• Srodki ogolne: modlitwa, modly publiczne, sakramenty. 

• Srodki specyficzne: spowiedz, pokuta, sakramentalia. 

• Pomoc i wsparcie z nieba: Maryja, zastepy anielskie, swieci. 
- Jak byc dobrze chronionym? 

• Unikac okultyzmu. 

• Miec sie na bacznosci przed biala magia: hipnotyzerami, coupeurs de 
feu (usmierzacze bolu wykorzystujacy magnetyzm), uzdrawiacze... 

• Nie zyc w ciaglym niepokoju i miec wielka ufnosc w Bogu. 
 
Jak dziala szatan? 
 

Szatan stara sie udaremnic plan Bozej Milosci. Zostalem stworzony z milosci 
i dla milosci. Jestem wezwany do zjednoczenia z Bogiem w wiekuistym szczesciu. Co 
robi szatan, by temu przeszkodzic, starajac sie wciagnac mnie do piekla na zawsze? 
Jego zwykle dzialanie to pokusa, by oddalic mnie od Boga przez grzech. Jesli moze 
wpedzic mnie w powtarzanie tego samego typu grzechu, wpadam w przyware. Jesli 
zniechecam sie i dochodzi do tego, ze nie zaluje juz grzechu i umieram bedac 
calkowicie odwrocony od Boga, szatan ma nadzieje na moje potepienie. On nie moze 
mnie zabic, lecz moze usilowac sklonic mnie do ryzykownych zachowan i przez 
ciagle zniechecenie popychac mnie nawet do samobojstwa. To jest jego zwykle 
dzialanie. 
 W przypadku zlowrogiego wplywu szatana, wobec nagromadzenia zjawisk 
jednoczesnie nieprzyjemnych i irracjonalnych, mowimy o dzialaniu nadzwyczajnym. 
To sa zjawiska mogace dotykac tych czy innych spraw materialnych, finansowych, 
zawodowych czy administracyjnych, jak i spraw fizycznych, psychicznych, 
duchowych czy umyslowych, zwlaszcza jesli mozna okreslic poczatek, moment, w 
ktorym sie wszystko zaczelo. Ten wplyw duchowy jest mniej lub bardziej silny i nie 
wymaga koniecznie uciekania sie do pomocy ksiedza egzorcysty. Jednak dobrze jest 
porozmawiac o tym z ksiedzem, ktorego dobrze znamy (spowiednik, przewodnik 
duchowy, proboszcz). 
 Sa takze silniejsze ataki szatana, ktore wymagaja dzialania egzorcysty i pracy w 
dobrym porozumieniu z psychologami i lekarzami. W specyficznym slowniku, 
ktorego uzywamy, pojawiaja sie nieco dziwne slowa: niepokojenie, dreczenie, 
natarczywosc, opetanie. Przedstawmy je pokrotce w kolejnosci atakow diabelskich. 
 Mowimy o niepokojeniu w dwoch przypadkach: 
- to przede wszystkim miejsce, w ktorym przebywa zly duch: rozne nieruchomosci, 
dom, mieszkanie, czy nawet pojedynczy pokoj. Ten duch dreczy osobe, ktora 
przebywa w tym miejscu przejawiajac sie w jednym ze zmyslow (wzrok, sluch, wech), 
przesuwajac przedmioty, wywolujac koszmary... Ofiara czuje czyjas niezyczliwa 
obecnosc u siebie i zyje w strachu. 
- Mowimy takze o niepokojeniu kiedy jakas osoba jest atakowana przez demona w 
sposob, ktory wywodzi sie ze zwyklych rzeczy, ale to jest jeszcze niezrozumiale dla 
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egzorcysty. On jeszcze nie wie dobrze, o co chodzi i podejmuje pierwszy rozwazny 
osad. 
 Mowimy o dreczeniu kiedy stwierdzamy, ze diabel czepia sie kogos fizycznie 
z zewnatrz, jak np. slady uderzen na ciele (z siniakami), zadrapania, czy nawet 
dotkniecia, ktore moga byc przyjemne w innym kontekscie, sa wiec znoszone w 
sposob przykry, poniewaz sa nachalne i dzieja sie bez naszej zgody. 
 Mowimy o natarczywosci kiedy diabel dziala od wewnatrz w duszy osoby, 
przez mysli, slowa, obrazy przeciwstawiajace sie tej czy innej cnocie (milosc, czystosc, 
ufnosc w Bogu...) w powtarzajacy sie sposob. 
 Mowimy o opetaniu, kiedy cialo i zmysly ofiary sa w pewnych momentach 
kontrolowane przez demona, by powodowac jego cierpienia fizyczne i moralne. To 
jest najbardziej zaawansowane stadium w zlowrogim wplywie szatana, jest ono 
bardzo zroznicowane w odniesieniu do poszczegolnych osob. 
 
Jakie sa mozliwe srodki obrony? 
 

Siodma prosba w modlitwie Ojcze Nasz nie powoduje, ze mamy prosic o to, 
by w ogole nie zaznac pokusy, ale by jej nie ulegac. Zawsze beda pokusy, a laska Boza 
bedzie zawsze wychodzic im na spotkanie. Jesli bedziemy robic z niej dobry uzytek, 
nie bedziemy grzeszyc. Przeciwnie, bedziemy bardziej doswiadczeni i silniejsi w 
walce, a wiec blizsi Pana Boga i lepiej chronieni. 
 Jesli chodzi o walke nadzwyczajna demona, nie dotyczy ona wszystkich. Sa 
one generalnie zwiazane z okultyzmem. 
 Okultyzm charakteryzuje sie wrozeniem i magia. 
- Wrozenie polega na poszukiwaniu informacji tajemnych, szczegolnie dotyczacych 
przyszlosci, zwracajac sie do tajemnych mocy: spirytyzmu, jasnowidzenia, medium, 
kart, pisma automatycznego itp. 
- Magia jest praktyka  zmierzajaca do uzyskania wplywu na tajemne moce, aby oddac 
je na swoje uslugi i uzyskac nadzwyczajna wladze nad bliznimi. 

Obie te rzeczy sa zakazane przez Kosciol, ktory chce naszego dobra i chroni 
nas przed niebezpieczenstwem. Wrozenie i magia sa grzechem przeciwko cnocie 
religii. Moga nas one dotyczyc bezposrednio, gdy wchodzimy w kontakt ze swiatem 
okultyzmu, lub posrednio, gdy jestesmy ofiara zlej woli innej osoby. 
 
Jak uwolnic sie od zlego wplywu? 
 

Aby uwolnic nas od zlego wplywu, Bog dal nam srodki naturalne i 
nadprzyrodzone: Msze Sw., sakramenty (spowiedz, komunie), lekture Pisma Sw., 
adoracje Eucharystyczna, poboznosc maryjna (rozaniec), sakramentalia 
(blogoslawienstwo domu, woda swiecona, znak krzyza, litania do swietych, 
wyrzeczenia podczas chrztu sw.), wizyty w sanktuariach uznanych przez Kosciol 
(Lourdes, Fatima), poza tym dlaczego nie mielibysmy korzystac z modlitwy o 
uwolnienie (co moze zrobic kazdy ksiadz). Jesli sprawa jest powazna, trzeba zwrocic 
sie do egzorcysty diecezjalnego. 
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Jak byc dobrze chronionym? 
 

Prowadzic na powaznie zycie chrzescijanskie i unikac okultyzmu. Niektore 
dziedziny okultystyczne latwo rozpoznac, inne trudniej, szczegolnie to, co nazywa sie 
potocznie ,,biala magia'', to znaczy dziedzine roznych dziwnych terapii. Na przyklad: 
magnetyzerzy i usmierzacze bolu lub terapeuci ,,energetyczni'' (przekazujacy energie, 
radiesteci), ktorzy pojawiaja sie regularnie na rynku zdrowia lub dobrego 
samopoczucia. Trzeba tu poradzic sie osob rozwaznych i dobrze poinformowanych. 
I przede wszystkim miec wielka ufnosc w Bogu. 
 Nie nalezy popadac w nadmierna obawe, ktora kaze nam widziec wszedzie 
szatana, jak to czesto ma miejsce w srodowiskach bedacych pod wplywem 
zielonoswiatkowcow. Na przyklad: kiedy mamy do czynienia z przywara 
alkoholizmu, to najpierw i przede wszystkim jest to skutek powtarzanego grzechu 
naduzywania alkoholu. Nie chodzi o to, by wyobrazac sobie, ze przyczyna jest 
koniecznie jakis ,,duch alkoholizmu'' przywiazany do danej osoby, lub konsekwencja 
jakiegos przeklenstwa za czyny przodkow, jak to mozna czesto uslyszec. 
 
Wnioski. 
 

Nigdy nie ma sie dosc uwagi na dyskretna obecnosc szatana. Nie popadajac w 
ciagle zaniepokojenie, badzmy czujni i wykorzystajmy te pielgrzymke, by zastanowic 
sie nad konkretnymi postanowieniami: zacznijmy od oddalenia sie od tego, co moze 
byc niebezpieczne dla naszej duszy, aby nie pozwalac stac sie latwym lupem dla 
szatana. Uzbrojmy sie w to wszystko, co Kosciol oddaje do naszej dyspozycji. Nie 
ma nadymania sie w spowiedzi i badzmy zawsze gotowi do podnoszenia sie z upadku. 
 Bog jest zawsze najsilniejszy, pod warunkiem, ze pozwolimy dzialac 
Jego lasce! 
 
CYTATY: 
 
1. Przypomnienie mocy dzialania szatana i jego granic, dokad mu Bog 
pozwala dzialac. 
 
,,Chociaz grzech pierworodny jest grzechem wlasnym kazdego, to jednak w zadnym 
potomku nie ma on charakteru winy osobistej. Jest pozbawieniem pierwotnej 
swietosci i sprawiedliwosci, ale natura ludzka nie jest calkowicie zepsuta: jest zraniona 
w swoich silach naturalnych, poddana niewiedzy, cierpieniu i wladzy smierci oraz 
sklonna do grzechu (ta sklonnosc do zla jest nazywana "pozadliwoscia").'' KKK 405 
 
2. Taktyka Zlego. 
 
,,To jest wlasciwe dla zlego aniola, gdy przemienia sie w ‹‹aniola swiatlosci››, wchodzic 
najpierw w uczucia duszy poboznej, by ja potem sklonic do swoich wlasnych. Tak 
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wiec zaczyna od podsuwania tej duszy mysli dobrych i poboznych, zgodnych z jej 
sklonnosciami do cnot, lecz pozniej, krok po kroku, usiluje przyciagnac ja do swych 
ukrytych pulapek, i sprawiac, by zgadzala sie na jego karygodne zamiary'' (Sw. Ignacy 
Loyola). 
 
,,Demony wiedza, co sie dzieje na zewnatrz czlowieka, lecz stan wewnetrzny, w jakim 
znajduje sie czlowiek, jest znany tylko Bogu'' (Sw. Tomasz z Akwinu). 
 
3. Dlaczego dobry Bog pozwala mu na to? 
 
,,Aby zasady walki nie byly nierowne, czlowiek otrzymuje jako glowna rekompensate 
pomoc laski Bozej, po drugie zas ochrone ze strony aniolow. To dlatego Elizeusz 
mowi do swego slugi: ‹‹Nie lekaj sie, jest wiecej sprzymierzencow z nami niz z nimi››'' 
(Sw. Tomasz z Akwinu). 
 
,,Wierny jest Bog i nie dozwoli was kusic ponad to, co potraficie zniesc, lecz zsylajac 
pokuse, rownoczesnie wskaze sposob jej pokonania abyscie mogli przetrwac'' (1 Kor 
10, 13). 
 
4. Srodki ogolne: modlitwa, modly publiczne, sakramenty. 
 
,,Bierzcie i pijcie Cialo i Krew Jezusa Chrystusa, straszliwie zniewazane przez 
niewdziecznych ludzi. Naprawiajcie ich zbrodnie i pocieszajcie waszego Boga'' (Aniol 
Stroz Portugalii w Fatimie). 
 
,,Dzien dobry, moj Aniele Strozu! Kocham cie z czuloscia, strzegles mnie tej nocy, 
podczas gdy ja spalem, strzez mnie, prosze, podczas tego dnia, bez nieszczesc ani 
wypadkow ani obrazania Boga, przynajmniej smiertelnie. Amen'' (Modlitwa Sw. 
Proboszcza z Ars). 
 
5. Srodki specyficzne: sakramentalia (woda swiecona), spowiedz... 
 
,,Z wszystkiego, co mozecie, czyncie Bogu ofiare w akcie wynagrodzenia za grzechy, 
ktorymi jest obrazany. W ten sposob wyjednacie pokoj dla waszej ojczyzny'' (Aniol 
Stroz Portugalii w Fatimie). 
 
,,Widzialam wiele razy, przez moje wlasne doswiadczenie, ze nie ma nic bardziej 
skutecznego niz woda swiecona, by odeprzec zle duchy i przeszkodzic im w 
powrocie'' (Sw. Teresa z Avila). 
 
,,Dobrze jest miec zawsze wode swiecona w swoim domu, obok swego lozka, aby 
wziac ja wieczorem kladac sie spac i rano wstajac, i kiedy czuje sie jakas pokuse lub 
niepokoj duszy'' (Sw. Jan Eudes). 
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6. Pomoc: zastepy anielskie, Maryja, swieci. 
 
,,Oby Chrystus byl centrum waszego istnienia, oby byl stala orientacja waszego zycia, 
punktem odniesienia calego waszego bytu. I wiedzcie, ze do tego sa przy waszym 
boku Aniolowie Stroze, ktorzy wam pomagaja'' (Sw. Jan Pawel II). 
 
,,Moj Boze, wierze w Ciebie, uwielbiam Cie, ufam Ci i kocham Cie.  Wybacz tym, 
ktorzy w Ciebie nie wierza, ktorzy Cie nie uwielbiaja, ktorzy Ci nie ufaja i ktorzy Cie 
nie kochaja. Modlcie sie w ten sposob, Serca Jezusa i Maryi sa uwazne na glos 
waszych modlitw'' (Aniol Stroz Portugalii w Fatimie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI – LA MISSION, 
PONIEDZIALEK – MISJA 
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Meditation 7 – Saint Gabriel Archange, Swiety Gabriel Archaniol 
 

                      
 
 
 Sw. Gabriel Archaniol 
 
 Kto zna dobrze Sw. Archaniola Gabriela? Jest znany najpierw przez 
najwazniejsze przeslanie, jakie otrzymala ludzkosc. Z pewnoscia Bog wybral go do 
tej misji, poniewaz jest on Moca Boza. Odkryjmy te moc, ktora nosi w sobie Sw. 
Gabriel, abysmy takze niesli wielkie przeslanie o Odkupieniu calemu swiatu, tam, 
gdzie Bog nas umiescil. 
 
Glowne watki. 
 
- Jego imie znaczy ,,Moc Boza'', 
- Jest wyslannikiem Boga, 
- Jego misja wobec Sw. Elzbiety i Najswietszej Marii Panny, 
- Jest patronem telekomunikacji (ustanowiony przez Piusa XII). 
 
Imie, ktore znaczy Moc Boza 
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,,Gabriel'' nie jest najpierw jednym z pierwszych wzgorz Dien-Bien-Phu, ktore 

wpadlo w rece partyzantow Vietminh, jak spiewa Jean-Pax Mefret. Gabriel, 
oczywiscie, to najpierw imie archaniola, ktory przyniosl jedna z najwazniejszych 
wiadomosci w historii ludzkosci. Zdanie najbardziej historyczne to nie ,,Boze 
Klotyldy, jesli dasz mi zwyciestwo, stane sie chrzescijaninem'', wygloszone przez 
Chlodwiga w czasie bitwy pod Tolbiac czy ,,Nie ma slabych miejsc tam, gdzie sa 
ludzie serca'', wypowiedziane przez Bayarda, lub ,,Panstwo to ja'', przypisywane 
Ludwikowi XIV. Nie, zdaniem najbardziej rozstrzygajacym, ktore zostalo 
powiedziane ponizej, bylo pozdrowienie anielskie zawarte w pierwszej czesci 
Zdrowas Mario. To sa slowa Archaniola Gabriela, ktore prawdziwie rzucily ogien na 
proch historii naszego zbawienia. 
 Mozna zalowac braku sensu nadawanych obecnie imion nowo narodzonym. 
W wypadku Boga, ktory nadawal imiona aniolom, nic nie bylo przypadkowe, 
przeciwnie! 
 
Moc Boza. 
 

Tak wiec, Michal oznacza ,,Ktoz jak Bog'', Rafal ,,Bog uleczy'', Gabriel zas 
,,Moc Boza''. Moc, ktora jest mestwo, dar Ducha Sw., pobudza energie i odwage, by 
wiernie podazac za nauczaniem Chrystusa i Kosciola. Pomaga duszy pokonywac 
przeszkody, niebezpieczenstwa, ataki wrogow Boga. Biskup Gay, ktory byl teologiem 
papieza Piusa IX podczas Soboru Watykanskiego I, stwierdzil, ze ,,mestwo jest cnota, 
ktorej najbardziej brakuje w mlodosci''. To jednak ona jest wtedy najbardziej 
wartosciowa. 
 
Poslaniec Boga. 
 

Archaniol Gabriel przybyl wiec, aby zaniesc mlodej dziewczynie z Nazaretu 
wiadomosc absolutnie niezwykla. Oznajmil Dziewicy Maryi, ze Bog wyznaczyl Ja, by 
zostala matka Zbawiciela. Ta rzeczywistosc oczekiwania na przybycie Mesjasza 
nalezala do wiary Izraela. Mlode dziewczyny zydowskie poprzez formacje religijna 
wiedzialy, ze pewnego dnia jedna z nich zostanie wybrana, by wypelnic te 
nadzwyczajna misje. Wezwanie przez Boga do takiej odpowiedzialnosci objawia wiec 
wymiar calkowicie nie do uwierzenia, zeby mozna to bylo zrozumiec. Dzisiaj  wielu 
ludzi jest w stanie oczekiwania, poniewaz zbyt materialistyczny swiat nie odpowiada 
juz na nic, nie proponuje nic wielkiego. A wiec Gabriel moze byc dla nas przykladem 
do nasladowania, modelem do wzorowania sie. Tak naprawde my rowniez mamy 
role poslanca do odegrania. Jaki by nie byl nasz stan zycia, nasza sytuacja zawodowa, 
stopien naszej wewnetrznej swietosci, jesli jestesmy chrzescijanami, nie mozemy 
pozostawac z zamknietymi ustami. Czlowiek ochrzczony posiada w swej duszy skarb 
do przekazania. Nie mozemy  chronic go tylko dla nas. Jestesmy wezwani, wszyscy i 
kazdy z nas, do swiadczenia o naszym  pokrewienstwie z Bogiem. Jestesmy wezwani 
do tego, by byc podobni do Gabriela. Jestesmy wezwani do roli zwiastujacych Boze 
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przeslanie. Mamy cos do powiedzenia spoleczenstwu zwlaszcza, ze ono zyje bez 
Boga. Jesli chrzescijanin boi sie swego cienia, jak bedzie mogl przekazywac swiatlo? 
 
Nie bojcie sie niczego. 
 

Archaniol Gabriel, aby poprzec swoje przeslanie i uczynic je slyszalnym 
(podkreslmy jeszcze raz - przeslanie niewiarygodne!), wskazuje nam przyklad do 
nasladowania. Mowi do Maryi: ,,Nie boj sie'' i ,,dla Boga nie ma nic niemozliwego''. 
Nie boj sie - my takze musimy powiadomic naszych sluchaczy, aby nie bali sie 
przeslania Kosciola. By nie bac sie radykalizmu Ewangelii, by nie bac sie pozwolic 
Bogu mieszkac w nas i zuzywac nas dla Niego.  
 Dla Boga nie ma nic niemozliwego - poniewaz Bog zawsze wynagradza 
wiernosc. Jego wzrok siega poza nasz horyzont. Tam, gdzie rozum ludzki probuje 
wszystko zrozumiec, lub stara sie nad wszystkim zapanowac, Bog domaga sie, aby 
sie powstrzymac, i daje zwykle miare Swej mocy realizujac to, co niemozliwe. W ten 
sposob stara sie nam powiedziec: ,,naucz sie poswiecac czas innym, nie zapominaj, 
Kim jestem, nie mysl, ze to ty przede wszystkim jestes panem kazdej sytuacji''. 
Wymog absolutnego i calkowitego zaufania Bogu jest z pewnoscia najdalej idacy. Jest 
jednoczesnie tym, ktory wymaga najwiecej wiary. Poniewaz istotnie, nie ma nic 
niemozliwego dla Boga, dlatego przeslanie wiary nie moze nas przerazac. Nie boj sie! 
Nie bac sie i wierzyc w sposob stabilny i solidny we wszechmoc Boga to znaczy miec 
mozliwosc otwarcia niewyobrazalnego pola misjonarskiego! 
 
Misja Sw. Gabriela wobec Sw. Elzbiety i Najswietszej Marii Panny. 
 

Na koncu encykliki o cnocie nadziei ,,Spe salvi'', papiez Benedykt XVI 
pokazuje postawe wewnetrzna Maryi Panny podczas sceny Nawiedzenia Sw. 
Elzbiety, oraz obraz, ktory wowczas wyobraza Maryja niosac swej krewnej wielka 
wiadomosc o Swym Bozym Macierzynstwie: ,,Dzieki Tobie, przez Twoje ‹‹tak››, 
nadzieja tysiacleci miala stac sie rzeczywistoscia, wejsc w ten swiat i w jego historie. 
Pochylilas sie przed wielkoscia tego zadania i powiedzialas ‹‹tak››: ‹‹Oto ja, sluzebnica 
Panska, niech mi sie stanie wedlug slowa twego›› (Lk 1, 38). Kiedy pelna swietej 
radosci przemierzalas pospiesznie gory Judei, aby dotrzec do Twojej krewnej 
Elzbiety, stalas sie obrazem przyszlego Kosciola, ktory niesie w swoim lonie nadzieje 
dla swiata poprzez gory historii''. 
 Zatem Najswietsza Maria Panna i przeslanie, ktore Ona przynosi reprezentuja 
christianitas w marszu, ktora utwierdza w duszy zapowiedz niezwyklej obietnicy: 
,,Chwala Bogu i pokoj ludziom, ktorzy przestrzegaja woli Boga: Zbawienie jest im 
obiecane!''. 
 
Nasze zjednoczenie z Bogiem. 
 
Oczywiscie, nasze zycie w zjednoczeniu z Bogiem dokonuje sie przez: 
- osobista modlitwe, ktora wywoluje rozmowe z Bogiem, 
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- przystepowanie do sakramentow, ktore stwarza nam mozliwosc wejscia Boga do 
naszej duszy, duch umartwienia, ktory laczy nas z Jego Swieta Meka i przynosi owoce 
tego, 
- lektura Pisma Sw., ktora otwiera nasz swiat wyobrazni na pouczajace przyklady, 
- formacja doktrynalna, ktora ociosa nasz rozum i objawi mu spojnosc naszej wiary. 
 Lecz ponadto jeden z celow naszego chrzescijanskiego zycia polega takze na 
wyjsciu poza samego siebie. Albo, zeby lepiej to wyrazic, gdy sie juz jest wypelnionym 
i zbudowanym tymi swietymi idealami religii chrzescijanskiej, nalezy je 
rozprzestrzeniac wokol siebie, zeby dobrze rozdzielac dary Boze i miec udzial w tym, 
czym nasz blizni sie wlasnie nasycil. 
 Archaniol Gabriel niewatpliwie wskazuje nam droge. Mamy przeslanie do 
zakomunikowania. Stad sie bierze nasza szlachetnosc. ,,Biada mi, gdybym nie glosil 
Ewangelii!'', pisze Sw. Pawel w Liscie do Koryntian. Musimy miec swiadomosc, ze 
Bog liczy na nas, abysmy kontynuowali dzielo Sw. Gabriela. 
 
Patron telekomunikacji. 
 

To tu jest bez watpienia najbardziej konkretny punkt naszych rozwazan. 
Poniewaz, jak mowilismy, jestesmy wezwani do objawiania Bozej obecnosci wokol 
nas, rozprzestrzeniania Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, nie mozemy byc 
wyrachowani w praktycznych warunkach tego gloszenia. Zreszta, byloby dobrze 
zastanowic sie nad sposobem, w ktorym chce sie glosic Chrystusa. 
 Prawda nauczania Naszego Pana, czystosc przeslania Jego Ewangelii nie maja 
cech publicystycznych. I jeszcze mniej maja wspolnego z przepisem kulinarnym albo 
sloganem. A jednak nie powinnismy ograniczac ich formy, ktora powinna sluzyc 
istocie rzeczy. Zreszta, Ewangelia zawiera w sobie wystarczajaco duzo obrazow 
(przypowiesci) i zdan szokujacych, aby czlowiek zajmujacy sie publicystyka nie mogl 
tam znalezc zrodel inspiracji dla swego zawodu. 
 
Byc misjonarzem nie szukajac efektow swoich dzialan. 
 

Nie starajmy sie o owoce naszego przepowiadania (skupiajac sie na formie ze 
szkoda dla istoty rzeczy). 
Nie starajmy sie zmieniac sedna przeslania pod pretekstem uczynienia go latwiejszym 
do przyjecia (waznosc przystepowania do sakramentow, koniecznosc uczestniczenia 
w niedzielnej Mszy Sw., szacunek dla malzenstwa i rodziny). 
Unikajmy tego, by nic nie glosic z przeslania Chrystusa, lub glosic czesto wiadomosci 
ziemskie (umieszczanie informacji codziennych na portalach spolecznosciowych z 
wielka iloscia zdjec pokazujacych nasze ostatnie zakupy czy niezwyklych miejsc, ktore 
odkrylismy). Portale spolecznosciowe moga byc swietnym nosnikiem prawdy 
Chrystusa.  

Unikajmy wreszcie rozpowszechniania ,,naszego'' przeslania (naszych wizji, 
wrazen, naszego punktu widzenia). Tak jakbysmy byli teologami nie majacymi sobie 
rownych, uznanymi watykanistami czy specjalistami wszelkiego rodzaju. 
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Przekazujmy tak jak Sw. Gabriel Archaniol przeslanie Pana Boga bedac Jego 
poslancami, to znaczy powtarzajac prawdy juz potwierdzone przez Tradycje 
Kosciola i przyklad swietych. Pielgrzym do Chartres, piechur christianitas idzie 
naprzod krokiem radosnym i pewnym, poniewaz wie, ze ma w sobie wspaniale 
przeslanie i ze jest szlachetnosc w jego rozprzestrzenianiu. Do nas nalezy stawac sie, 
dzien po dniu, duszami, ktore plona, palaja Moca Boza! 
 
CYTATY: 
 
Modlitwa ks. Lamy: Sw. Archaniele Gabrielu, poslancu Milosierdzia Bozego na 
korzysc biednych ludzi, ktory pozdrowiles Najswietsza Marie Panne tymi slowami: 
,,Badz pozdrowiona Maryjo, pelna laski'', i ktory otrzymales od Niej odpowiedz tak 
wielkiej pokory, opiekunie dusz, pomoz nam stac sie nasladowcami Jej pokory i Jej 
posluszenstwa. 
 
Lk: ,,Lecz aniol rzekl do niego: ‹‹Nie boj sie Zachariaszu! Twoja prosba zostala 
wysluchana: zona twoja Elzbieta urodzi ci syna, ktoremu nadasz imie Jan. Bedzie to 
dla ciebie radosc i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyc sie bedzie. Bedzie bowiem 
wielki w oczach Pana; wina i sycery pic nie bedzie i juz w lonie matki napelniony 
bedzie Duchem Swietym. Wielu sposrod synow Izraela nawroci do Pana, Boga ich''. 
,,Na to rzekl Zachariasz do aniola: ‹‹Po czym to poznam? Bo ja jestem juz stary i moja 
zona jest w podeszlym wieku››. Odpowiedzial mu aniol: ‹‹Ja jestem Gabriel, ktory 
stoje przed Bogiem. A zostalem poslany, aby mowic z toba i oznajmic ci te wiesc 
radosna''. 
 
Pius XII: ,,Przyniosl rodzajowi ludzkiemu, pograzonemu w ciemnosciach i 
tracacemu nadzieje na zbawienie, od dawna pozadana wiadomosc o Odkupieniu 
ludzi. Niebieski patron wszystkich dzialan zwiazanych z telekomunikacja i wszystkich 
jej technikow i robotnikow''. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditation 8 -  La mission et les Anges, Misja i Aniołowie 
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 Misja i Aniolowie 
 
 Na skutek upadku Adama i Ewy obawiamy sie Boga. W Swej nieskonczonej 
dobroci chce On nas przygotowac do Dobrej Nowiny o Odkupieniu wysylajac do 
nas swych aniolow. Ich slowa niosa uspokojenie: ,,Nie boj sie''. Poniewaz, dzieki nim, 
odnalezlismy te ufnosc, Bog wymaga od nas, bysmy byli, z nimi i dzieki nim, 
misjonarzami Jego milosci. 
 
Glowne zagadnienia. 
 
- Aniolowie w Ewangelii - nosiciele Bozych wiadomosci, Dobrej Nowiny, 
- Nasladowanie roli aniolow miedzy Bogiem i nami, 
- Pomoc swietych aniolow w stawaniu sie poslancami Boga. 
 
Wprowadzenie. 
 

,,Jak piekne sa stopy tych, ktorzy zwiastuja dobra nowine!'' (Rz). Jak mowi 
Pismo Sw., wasze stopy pielgrzymow, poobijane i zmeczone, sa piekne, poniewaz 
cierpia ze slusznego i szlachetnego powodu. Naszym powodem, drodzy pielgrzymi, 
jest nasze osobiste nawrocenie, wstawianie sie za naszymi przyjaciolmi, za nasza 
Ojczyzna, za Kosciolem. Lecz naszym powodem, jak dla kazdego chrzescijanina, jest 
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takze gloszenie Dobrej Nowiny: Bog istnieje i nas kocha miloscia plomienna, wieczna 
i wszechmocna.  
 
Aniolowie, Bozy poslancy. 
 

Istnienie Boga, Jego wszechmoc, Jego wiecznosc, mozna wywnioskowac 
obserwujac nature, rozumujac. Niektorzy filozofowie mowili o tym bez osobistego 
Objawienia. Ale pozostaje inna przeszkoda, o ktora sie czesto potykamy - problem 
zla. 
 Skoro istnieje Bog, dlaczego jest zlo na swiecie? Jak Bog moze byc miloscia i 
pozwalac jednoczesnie cierpiec niesprawiedliwie tak wielu niewinnym? Nasz rozum 
szuka po omacku, myli sie czasami i nasze zbuntowane serce potrzebuje swiatla i 
pokoju. Kto nam powie o naszym poczatku i naszym przeznaczeniu? Kto nam 
pomoze stac sie najlepszym? Kto nas wyprowadzi z tej doliny lez? Odpowiedzia jest 
Bog. Sam Bog, ktory przybyl nam na pomoc. W ciagu calej historii przybywal z 
pomoca naszej slabosci. 
 Od upadku naszych prarodzicow w ogrodzie Eden, byl blisko nas dajac sie 
slyszec, mowiac o grzechu i jego konsekwencjach. A pozniej uczynil obietnice: 
,,Wprowadzam nieprzyjazn miedzy ciebie i niewiaste, pomiedzy potomstwo twoje a 
potomstwo jej: ono zmiazdzy ci glowe, a ty zmiazdzysz mu piete>>. Tradycja 
Kosciola zawsze widziala w tym wersecie Ksiegi Rodzaju pierwsza ,,dobra nowine'', 
pierwsza Ewangelie: zapowiedz Zbawiciela, ktory polozy kres wladzy szatana. I tu 
wlasnie posrednicza anioly.  
 Cala historia Starego Testamentu jest dlugim przygotowaniem, oczekiwaniem 
na przyjscie Zbawiciela. Krok za krokiem objawia sie twarz Boga. Od upadku w Raju 
ludzie boja sie Boga. Tak jak Adam i Ewa, ukrywaja sie, nie ufaja Mu. Mysla, ze Bog 
jest na ich upadly obraz: zazdrosny i porywczy. A wiec Bog, aby nas nie przerazic, 
wysyla aniolow za kazdym razem, gdy ma nam cos waznego do powiedzenia. Tak 
wiec kazde szczesliwe wydarzenie, ktore w najwyzszym stopniu zapowiada lub 
stanowi prefiguracje dobrej nowiny, jest oznajmiane przez anioly (ktore zawsze 
zaczynaja swe przeslanie od slow ,,Nie boj sie''). Tak jak kiedy trzy anioly przybywaja 
zlozyc wizyte Abrahamowi, by mu obwiescic w imieniu Boga, ze bedzie mial 
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie lub piasek morski: ,,bede ci blogoslawil i 
dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzezu 
morza''. To takze aniolowie przybywaja do Lota, by uratowac go ze zniszczonej 
Sodomy: ,,Gdy juz zaczynalo switac, aniolowie przynaglali Lota, mowiac: ‹‹Predzej, 
wez zone i corki, ktore sa przy tobie, abys nie zginal z winy tego miasta››. Kiedy zas 
on zwlekal, mezowie ci chwycili go, jego zone i dwie corki za rece - Pan bowiem 
litowal sie nad nim - i wyciagneli ich, i wyprowadzili poza miasto''. A kiedy Mojzesz 
wyprowadzil Izraelitow z Egiptu, by ich zaprowadzic do ziemni obiecanej, to aniol 
pobil Egipcjan i prowadzil lud przez pustynie w srodku kolumny ognia i kolumny 
obloku: ,,A Pan szedl przed nimi podczas dnia, jako slup obloku, by ich prowadzic 
droga, podczas nocy zas jako slup ognia, aby im swiecic, zeby mogli isc we dnie i w 
nocy. Nie ustepowal sprzed ludu slup obloku we dnie ani slup ognia w nocy''. 
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 Skoro wreszcie oczekiwany Zbawiciel przybywa na swiat jako Bog wcielony, 
kiedy staje sie czlowiekiem, by nam ukazac Swe oblicze, aniolowie sa takze w 
pierwszym szeregu. W Zwiastowaniu aniol Gabriel jest wyslany jako rzecznik 
Najwyzszego wobec Maryi Dziewicy, by Jej objawic Boze zamiary i prosic o zgode, 
aby zostala Matka Boga. W Bozym Narodzeniu aniolowie zawiadamiaja pasterzy, ze 
narodzil sie Zbawiciel i ze znajda Go  spiacego w stajence. Podczas Swej agonii w 
Ogrojcu Jezus jest umacniany przez aniola, ktory dodaje Mu odwagi. W Wielkanocny 
poranek to aniolowie zawiadamiaja swiete kobiety o zmartwychwstaniu Jezusa. 
 
My takze jestesmy zwiastunami Zbawienia, tak jak aniolowie. 
 

Aniolowie zawsze sa zwiastunami Zbawienia, to znaczy zwyciestwa Boga nad 
mocami zla. Sa jak Apostolowie. Ale Bog nie chcial zapowiedziec Zbawienia jedynie 
przez posluge aniolow, posylal takze ludzi. 
 W Starym Testamencie to byli prorocy, ludzie ustanowieni przez Ducha Sw., 
pobudzani przez Niego do tej misji zapowiedzi i wezwania do nawrocenia majac na 
uwadze zbawienie. Ostatnim wielkim prorokiem byl Sw. Jan Chrzciciel. 
 Nastepnie, wraz z Zeslaniem Ducha Sw., caly Kosciol zostal wezwany do tej 
proroczej misji: najpierw Apostolowie i ich nastepcy, biskupi, pozniej ksieza i 
wreszcie my, swieccy. Poniewaz takze kazdy z nas przez chrzest otrzymal Ducha Sw. 
i misje, by swiadczyc i oglaszac, ze Jezus jest Zbawicielem swiata. KKK: ,,Poniewaz 
swieccy, jak wszyscy wierni, wezwani sa przez Boga do apostolstwa na mocy chrztu 
i bierzmowania, dlatego maja obowiazek i prawo, indywidualnie lub zjednoczeni w 
stowarzyszeniach, starania sie, by oredzie zbawienia zostalo poznane i przyjete przez 
wszystkich ludzi na calej ziemi. Obowiazek ten jest tym bardziej naglacy tam, gdzie 
jedynie przez nich inni ludzie moga uslyszec Ewangelie i poznac Chrystusa. Ich 
dzialalnosc we wspolnotach eklezjalnych jest tak konieczna, ze bez niej w wiekszosci 
przypadkow apostolstwo pasterzy nie moze byc w pelni skuteczne''.  
 Tak wiec Bog chce, bysmy byli jak aniolowie dla naszych braci ludzkich, bysmy 
im niesli swiatlo i radosc. Ite Missa Est, Oto ofiara skonczona, spiewa kaplan na 
koniec Mszy, dokladnie mowiac: Idzcie, oto przeslanie, to jest wiec misja, musicie 
byc misjonarzami. Jestescie wyslani tak jak aniolowie od tronu Boga. Nie mozemy 
wiec byc obojetni i mowic Bogu tak jak Kain: ,,Czyz jestem strozem brata mego?''. 
 Trzeba miec tak jak aniolowie gorejace zarem serce. Aniolowie sa symbolicznie 
przedstawiani nie tylko jako istoty ze swiatla, ale jako istoty z ognia. Ten ogien to 
milosc, niezmierzona radosc wewnetrznego zycia z Bogiem we wzajemnej milosci. 
To jest ogien, o ktorym Jezus mowi, ze przyszedl go rzucic na ziemie i Jego wielkim 
pragnieniem jest, by ten ogien juz zaplonal. Ogien rozprzestrzenia sie tylko wtedy, 
gdy sie go przekazuje. 
 Stac sie misjonarzem zatem to najpierw zapalic sie szczesciem bycia 
chrzescijaninem, a w konsekwencji zycie w zgodnosci z tym szczesciem w takim 
stopniu, jak to mozliwe odrzucajac wszystko, co mogloby nas od niego odwrocic. 
,,Nie mozecie dwom panom sluzyc'', mowi Pan Jezus. 



44 
 

 Byc misjonarzem to nastepnie powodowac, by to milosc promieniowala przez 
konkretne dobro w naszych czynach. Dewiza Sw. Matki Teresy z Kalkuty bylo 
pozwolic komus odejsc kiedy stal sie lepszy niz wtedy, gdy sie go spotkalo. 
 Slowa i czyny, poniewaz misja dokonuje sie przez zdecydowane gloszenie. Na 
przyklad, jesli chodzi o Swieta Bozego Narodzenia, ilu sposrod naszych rodzicow, 
przyjaciol, kolegow wie jeszcze, ze chodzi o rocznice urodzin Chrystusa? Wyjasniac 
im to, z pewnoscia  i przekonaniem, to stac sie tak jak aniolowie poslancami 
Zbawienia. 
 
Wnioski. 
 

,,Kto sie chce wspiac do aniola, spada do bydlecia'', powiedzial Blaise Pascal. 
Filozof chcial w ten sposob napietnowac purytanska pyche chrzescijan, ktorzy 
uwazajac sie za lepszych od reszty swiata, staja sie w rezultacie monstrami faryzeizmu. 
Lecz aniolowie nie sa obojetni na nasz grzeszny stan. Przeciwnie, ich szczescie sklania 
ich do tego, by dzielic z nami swoja radosc. Powinnismy byc do nich podobni w tej 
gorliwosci wobec Boga i naszych braci. Na szczescie one nie zostawiaja nas samym 
sobie. Nie tylko nas poprzedzaja, ale takze towarzysza nam i pomagaja byc dobrymi 
misjonarzami. Kiedy Sw. Franciszka Rzymianka w czasie posilku siedziala z 
zaproszonymi goscmi i mowiono rzeczy dwuznaczne, ona zas nie zapobiegla 
gorszacym rozmowom ze wzgledow towarzyskich, jej Aniol Stroz uderzyl ja tak 
mocno w twarz, ze wszyscy obecni uslyszeli uderzenie i widzieli slady palcow na jej 
czerwonym policzku. Sw. Jan Bosco, ktory bardzo zaszkodzil mafii przez swa 
dzialalnosc misyjna wobec zlych chlopcow w Turynie, pewnej nocy w ciemnej uliczce 
zostal ochroniony przed zamachem przez ogromnego psa, ktory zjawil sie z nikad i 
zmusil do ucieczki napastnikow. Swiety zawsze widzial w tej nieoczekiwanej obronie 
interwencje swojego Aniola Stroza. 
 Pomoc aniolow nie zawsze jest tak oczywista i spektakularna, ale jest zawsze 
niezawodna. Poniewaz diabel nigdy nie spi, ale ,,nie zdrzemnie sie ani nie zasnie  Ten, 
ktory czuwa nad Izraelem'' (Ps 121). Pod opieka tych olbrzymow swiatla, my takze 
niesmy w swiat po tych trzech dniach marszu i modlitwy Dobra Nowine o 
Zbawieniu, bez leku i bez odpoczynku. 
 
CYTATY: 
 
,, Ja jestem Gabriel, ktory stoje przed Bogiem. A zostalem poslany, aby mowic z toba 
i oznajmic ci te wiesc radosna'' (Lk). 
 
,,Chor aniolow obwieszcza pasterzom dobra nowine o narodzinach Zbawiciela: to 
takze aniolowie obwieszcza niewiastom radosna nowine o Zmartwychwstaniu'' 
(Benedykt XVI). 
 
,,Na koncu czasow aniolowie beda towarzyszyc przyjsciu Chrystusa w chwale'' 
(Benedykt XVI). 
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,,Nie mozemy opuscic was bez skierowania do was krotkich slow adhortacji dla 
przebudzenia i ozywienia waszego poczucia swiata niewidzialnego, ktory was otacza 
- ‹‹poniewaz rzeczy widzialne sa tylko na jakis czas, niewidzialne sa wieczne›› (2 Kor) 
- i aby podtrzymac pewne bliskie odniesienia do aniolow, ktore sa tak niezawodne w 
ich trosce o wasze zbawienie i wasza swietosc. Spedzicie z nimi wieczna radosc, 
uczcie sie je poznawac od teraz'' (Pius XII). 
 
,,Zjednaj sobie Aniola Stroza osoby, ktora chcesz pozyskac dla swojej pracy 
apostolskiej. -- On zawsze jest znakomitym "wspolnikiem" (Jose Maria Ecriva - 
Droga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meditation 9 – La devotion aux anges gardiens – Nabozenstwo do 
Aniolow Strozow. 
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 Nabozenstwo do Aniolow Strozow 
 
 Drogi pielgrzymie, mam Ci do zakomunikowania dobra wiadomosc: kazdy 
krok, ktory stawiasz nie jest tylko wielkim krokiem do katedry w Chartres, lecz za 
kazdym razem stawiasz dwa kroki! Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale kazdy Twoj 
krok liczy sie podwojnie! Wiecej jeszcze: kazda Twoja ofiara na tej pielgrzymce, kazdy 
wysilek, kazda modlitwa, kazdy dobry czyn lub dobra mysl, maja podwojne 
znaczenie, poniewaz jest ktos, kto dzisiaj idzie obok Ciebie, tak jak w kazdej chwili 
Twego zycia: Twoj najlepszy przyjaciel, Twoj wierny towarzysz, ten, ktory pociesza 
Cie w trudnosciach lub doswiadczeniach, ktos, kto zna Cie lepiej niz Ty sam, ktos, 
kto Cie kocha bardziej niz Ty sam, ktos, kto jest gotow na wszystko dla Twojego 
dobra. On widzi Twoja dobra wole na tej drodze, drzy, kiedy Ty sie potykasz, cierpi, 
kiedy upadasz, pomaga Ci podniesc sie, cieszy sie, gdy postepujesz na drodze do 
Twego celu. To Twoj Aniol Stroz! 
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Glowne zagadnienia. 
 
- Kim sa Aniolowie Stroze? Ich rola wobec nas. Dlaczego mamy modlic sie do nich? 
- Nasza postawa wobec nich: jaka relacje z nim utrzymuje? Jak przyznac miejsce w 
moim zyciu mojemu Aniolowi Strozowi? Sprawiac, by zanosil do Boga nasze 
modlitwy. Prosic Aniola Stroza za jakas osobe. 
 
Kim sa Aniolowie Stroze? Ich rola wobec nas. Dlaczego mamy modlic sie do 
nich. 
 Wierny przyjaciel, ktorego ignorowalem zbyt dlugo. 
 

W trakcie poprzednich rozwazan widzielismy, ze istnieja miriady aniolow, 
ktorych najwazniejsza rola jest adorowanie i kontemplowanie Boga w niebie w Jego 
nieskonczonej chwale. Lecz sa takze aniolowie, najmniejsi w hierarchii dziewieciu 
chorow anielskich, przeznaczone specjalnie do opieki nad ludzmi: Tradycja poucza 
nas, ze jest wyznaczony szczegolny aniol dla kazdego czlowieka, by sie nim 
opiekowac. To wlasnie wyraza na przyklad psalm 91: ,,Bo rozkazal Swoim aniolom, 
by cie strzegli na wszystkich twych drogach, beda cie nosili na rekach, abys nie urazil 
swej stopy o kamien''. Tego takze naucza sam Jezus stwierdzajac, ze kazde dziecko 
ma swego aniola w niebie, ktory wpatruje sie zawsze w oblicze Boga (Mt 18,10). 
 Czy mysle czasami o tym wiernym przyjacielu, ktorego dal mi Bog? Teraz jest 
czas, by go poznac, to jest latwe, poniewaz on idzie dzisiaj obok mnie! 
 Zacznijmy od tego, by zrozumiec, do czego sluzy ten Aniol Stroz: z jednej 
strony czuwa nad wszystkim, co dotyczy mojego zbawienia, ochrania mnie i 
prowadzi w mojej ziemskiej wedrowce, z drugiej strony jest obecny, by mi doradzac, 
zachecac i czasami poprawiac, wreszcie jest moim posrednikiem wobec Boga, 
zanoszac do Niego moje modlitwy. Przyjrzyjmy sie dokladnie tym trzem aspektom. 
 
Wierny towarzysz, ktory idzie u mojego boku. 
 

Czlowiek podczas swego zycia jest jak podrozny na drodze, ktora prowadzi go 
do jego niebieskiej Ojczyzny. Nasza pielgrzymka do Chartres jest wlasnie obrazem 
tej ziemskiej pielgrzymki: dazymy do nieba, do zycie wiecznego, kazdy krok zbliza 
nas do celu, a Duch Sw. prowadzi nas do naszego przeznaczenia. Lecz na tej drodze 
grozi nam wiele niebezpieczenstw, niebezpieczenstw wewnatrz nas (slabosc, 
zniechecenie, pokusy, bledy...), i na zewnatrz (diabel, ale takze ponety tego swiata, 
ktore nas zatrzymuja, dobra materialne, ktore nas spowalniaja). I to dlatego, tak jak 
krol, ktory daje swe straze tym, ktorzy musza przemierzyc niebezpieczna droge, Bog 
daje kazdemu aniola jako stroza, ktory nas poprzedza na drodze i czuwa nad kazdym 
naszym krokiem.  
 Czy pamietacie Archaniola Rafala, ktorego Bog wyslal, aby prowadzil mlodego 
Tobiasza, wyslanego przez ojca do Gabaela, w dalekim kraju Medii? ,,A gdy wyszedl, 
[mowi Pismo Sw.], spotkal stojacego przed soba aniola Rafala, a nie wiedzial, ze jest 



48 
 

to aniol Bozy''. Tobiasz pyta go wiec, czy zna droge do Medii. ,,Tak, odpowiada Rafal, 
czesto tam bywalem i znam z doswiadczenia wszystkie drogi'' (Tb 5, 6). To on bedzie 
prowadzil Tobiasza w jego podrozy, bedzie mu doradzal, wyjasni mu znaki i 
wskazowki Opatrznosci, bedzie go bronil od niebezpieczenstw i pulapek, ktore mu 
zagrazaja, i uzdrowi jego zone Sare. Tak wiec to dzieki temu Aniolowi, Rafalowi, 
Tobiasz wroci do domu bez przeszkod wypelniajac to, czego Bog oczekiwal od 
niego.  
 Tak samo jest w przypadku naszego Aniola Stroza: zna na pamiec wszystkie 
drogi, ktore prowadza do nieba, a wiec prowadzi nas i ochrania od przeciwnosci na 
tej drodze. 
 
Osobisty pomocnik i doradca. 
 

Lecz misja mojego Aniola Stroza nie ogranicza sie do ochraniania i 
przewidywania moich czynow zewnetrznych: przede wszystkim odgrywa role w 
rzeczach niewidzialnych i ukrytych. W rzeczywistosci on zna najbardziej moje ukryte 
mysli i pragnienia: zna dobro, ktore chce czynic, nawet jesli nie zawsze je osiagam. 
Widzi pokusy, ktore mnie atakuja lub watpliwosci, ktore mi zagrazaja, i wewnetrzne 
walki, ktore prowadze. Zna zle mysli w moim sercu i szalenstwa mojej wyobrazni. 
Oczywiscie, nie moze nic czynic wchodzac w moja wolnosc lub w sekrety mojego 
sumienia, ale poniewaz jest czystym duchem, przenikliwym i inteligentnym, rozumie 
wszystkie moje mysli widzac ich rezultaty w mojej uczuciowosci. Jak wiec on dziala? 
Jako pomocnik osobisty i stale zmobilizowany, podpowiada dobro do zrobienia lub 
zlo do unikniecia. Jest tym cichym glosem, ktory czasami budzi mnie z marzen, ktore 
atakuja moja wyobraznie, ten cichy glos, ktory mi mowi: ,,nie rob tego'', lub ,,wiesz, 
ze nie powinienes wchodzic na te niebezpieczna droge, tracic czas w Internecie o tak 
poznej porze, lub odwiedzac te osobe, ktora popycha cie do grzechu''. Jest takze tym, 
ktory czasami podpowiada mi slowa, ktore powinienem powiedziec, gdy daje 
odwaznie swiadectwo mojej wiary wobec kolegow czy znajomych, ktory inspiruje 
mnie do modlitwy za przyjaciela, ktory cierpi lub oddalil sie od Boga, ktory sprawia, 
ze mysle o samotnej starszej osobie, bym znalazl dla niej czas, ktory mowi mi: ,,Patrz, 
to Jezus Chrystus'', kiedy mijam biednego lub chorego. Odgrywa tu tylko role 
doradcy: nigdy nie przymusza mnie do sluchania go czy pojscia za jego rada. Jesli go 
ignoruje, bez watpienia wzdycha, ale jest nadal wierny i kontynuuje swoja misje. Im 
bardziej schodze z prostej drogi, tym bardziej zdwaja wysilki i rady wewnetrzne, by 
mnie na nia naprowadzic. I jesli sie zagubie, stara sie odnalezc dobra droge, jak GPS 
zawsze niezawodny: ,,zawroc przy pierwszej okazji, zawroc przy pierwszej okazji''. I 
przede wszystkim cieszy sie, gdy czynie dobro, zacheca mnie, i moze troche 
odpoczac. 
 
Moj obronca i posrednik wobec Boga. 
 

Wreszcie, rola mojego Aniola Stroza jest takze rola adwokata! Ma swoje 
dojscia do Boga, poniewaz zostal przez Niego wyslany. Zdaje wiec relacje Bogu, przy 
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posrednictwie innych aniolow, ze swojej misji, swoich sukcesow i ewentualnych 
porazek... lecz zawsze z przychylnoscia! 
 To on przede wszystkim przedstawia moje modlitwy Bogu, Matce Bozej i 
swietym oredownikom: jest blyskawicznym poslancem moich prosb i blagan. Dzieki 
niemu to, co z trudem formuluje za pomoca niezdarnych slow jest przedstawiane w 
niebie z przejrzystoscia i precyzja. 
 
Nasza postawa wobec nich. 
Jaka relacje utrzymuje z nim? Jak przyznac miejsce w moim zyciu mojemu 
Aniolowi Strozowi? 
 

Zatem czemu nie rozmawiam z nim wiecej, jak z moim najlepszym 
przyjacielem? Moge tu wziac przyklad ze Sw. Franciszki Rzymianki, szlachetnej 
mieszkanki Rzymu z poczatku XV w.: ona nie zadowalala sie modlitwa do swego 
Aniola Stroza i wzywaniem jego pomocy, byla takze wyrozniona zadziwiajaca laska 
mistyczna: widziala obok siebie swego Aniola Stroza! 
 Oczywiscie my dzisiaj nie widzimy tego aniola na naszej drodze, ale wiemy, ze 
on jest tu zawsze obok nas, stawiajac niewidzialne kroki za kazdym razem, kiedy my 
czynimy krok w strone Chartres. Uczmy sie wiec sluchac go, modlic sie do niego, 
kochac go, jako naszego najlepszego towarzysza! 
 
CYTATY; 
 
,,W trakcie rozmowy, ktora odbylem ze znakomitym papiezem Piusem XI, slyszalem, 
jak wypowiedzial piekny sekret, stwierdzajac, ze opieka Aniola Stroza daje zawsze 
radosc, zaradza wszystkim trudnosciom i usuwa przeszkody'' (Sw. Jan XXIII). 
 
,,I nie tylko one chca bronic was przed niebezpieczenstwami, ktore czekaja was na 
waszej dlugiej drodze, lecz anielscy obroncy znajduja sie w sposob aktywny przy 
waszym boku, dodajac odwagi waszym duszom, gdy usilujecie wspinac sie ciagle 
wyzej w zjednoczeniu z Bogiem przez Chrystusa'' (Pius XII). 
 
,,Jesli ktos mialby szczescie widziec, jak spada zaslona zakrywajaca jego oczy, 
zobaczylby, z jaka uwaga, z jaka troska aniolowie znajduja sie wsrod tych, ktorzy sie 
modla, wewnatrz tych, ktorzy oddaja sie medytacji, na lozu tych, ktorzy wypoczywaja, 
na glowie tych, ktorzy rzadza i rozkazuja'' (Sw. Bernard, Aniol Kosciola). 
 
,,Jesli przychodzi mi, zwierzyl mi sie Pius XI, mowic  z kims, o kim wiem, ze jest 
oporny na argumenty rozumowe i gdy jest konieczne uciekanie sie do pewnych form 
perswazji, polecam mojemu Aniolowi Strozowi, by wprowadzil we wszystko Aniola 
Stroza osoby, z ktora mam sie spotkac'' (Sw. Jan XXIII). 
 
,,Aniol Stroz nie jest jedynie obecny, lecz jego towarzystwo przekracza czulosc i I 
milosc; co wymaga takze z naszej strony milosci przepelnionej czuloscia wobec 
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niego, to znaczy poboznosci. [...] Poboznosc urzeczywistnia sie w praktyce 
codziennej modlitwy, przywolujac swego aniola na poczatku i koncu kazdego dnia, 
lecz takze w jego trakcie'' (Pius XI, przemowa do dzieci 1934 r.). 
 
,,Czyste duchy zostaly wyslane, by pomagac rodzajowi ludzkiemu. Gdyby Aniolowie 
Strozowie nie zostali mu dani, nie moglby sie on oprzec atakom licznych i poteznych 
duchow niebieskich. Wiemy, ze tak jest dzieki slowom, ktorym Pan Bog umacnia 
lekajacego sie i drzacego Mojzesza: ,,Moj aniol pojdzie przed toba'' (Sw. Hilary z 
Poitiers). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sakrament pokuty 
 
 Drodzy pielgrzymi! Czy zauwazyliscie tych ludzi ubranych w czarne lub biale 
suknie, ktorzy ida na koncu grup? Dlaczego nosza fioletowa szarfe na szyi? Dlaczego 
niektorzy pielgrzymi spedzaja z nimi dlugie chwile i wracaja do swej grupy z 
radosnym usmiechem? Ci ludzie w sukniach sa rozdawcami Milosierdzia Bozego. 
 Poniewaz Pan Jezus zechcial zawsze i jeszcze czekac na nas, kiedy zgrzeszymy. 
Cala Ewangelia jest wezwaniem do nawrocenia i przyjecia grzesznikow: ,,Idz i nie 
grzesz wiecej'', mowi Chrystus do kobiety cudzoloznej i powtarza ,,Twoje grzechy sa 
odpuszczone'' tym wszystkim, ktorzy zblizaja sie do Niego z nadzieja. 
 Wszyscy jestesmy grzesznikami. 
 Czy jestesmy grzesznikami? W kazdym wypowiadanym ,,Zdrowas Mario'' 
udzielamy odpowiedzi na to pytanie: ,,Modl sie za nami grzesznymi''. Tak, jestesmy 
grzesznikami! Biednymi grzesznikami. Potrzebujemy pomocy. 
 Byc moze nigdy nie osmieliliscie sie podejsc do tych ludzi w sukniach, ktorzy 
wam sluza? Byc moze calkowicie zapomnieliscie wasze grzechy? Byc moze czujecie 
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sie przygnieceni swoimi grzechami? Byc moze nie wiecie, jak sie z nich wydobyc? Nie 
lekajcie sie! Przed wami, na tej drodze, dziesiatki tysiecy osob podeszlo do  ksiedza i 
otrzymalo przebaczenie Boze, ktore przemienilo ich zycie i dalo im pokoj i radosc. 
Przygotujcie sie, czyniac dobry rachunek sumienia, nie wahajcie sie prosic o rade 
szefa grupy, klerykow, zakonnikow, ksiezy, ktorzy ida z nami i rzuccie sie w ramiona 
Milosiernego Pana Jezusa, ktory czeka na was. Nie jutro, nie pozniej, ale teraz. 
 Uznac swa nedze. 
 Milosierdzie - slowo, ktore oznacza zasadnicza rzeczywistosc, rzeczywistosc 
Serca Bozego, ktore wychodzi na spotkanie naszej nedzy duchowej. Jedynym 
warunkiem jest pokora - trzeba byc wystarczajaco pokornym, malym, by uznac, ze 
potrzebujemy Boga. Nie ma nic smiesznego w tym, zeby isc wyznac wszystkie swe 
niegodziwosci... Ten krok wydaje sie trudny (moze z wyjatkiem dzieci), ale jaki pokoj, 
jaka radosc po tym wysilku! 
 Byc moze obawiacie sie, co powie wam ksiadz, kiedy wyznacie swoje grzechy? 
Lecz on tylko powtorzy za Panem Jezusem: ,,Idz i nie grzesz wiecej!''. Da wam kilka 
dobrych rad, ktore trudno byloby wam znalezc gdzie indziej. Pomoze wam, jesli 
bedziecie mieli problem, by wszystko powiedziec, wyjasni wam to, czego nie 
rozumiecie, ucieszy sie razem z wami, poniewaz wieksza jest radosc w niebie z 
jednego nawroconego grzesznika niz z 99 sprawiedliwych. 
 Posluchajmy pewnej historii. Jest to historia handlarza narkotykow skazanego 
na 13 lat wiezienia. Jego towarzysz z celi mowil mu cierpliwie o Bogu i  czytal mu 
,,Cwiczenia duchowe'' Sw. Ignacego Loyoli. I ten czlowiek nawrocil sie, w wiezieniu. 
Dzisiaj daje o tym swiadectwo i by lepiej zrozumiec swoja przygode, stworzyl nowe 
slowo: misericordie, dostepujacy milosierdzia. 
 Wy, mlodzi ludzie, ktorzy odkrywacie na tej drodze Milosc Boza, ojcowie i 
matki rodzin, przytloczeni trudami codziennego zycia lub przygnieceni ciezarem 
krzyza! Stancie sie ze swej strony dostepujacymi milosierdzia! Pozwolcie sie kochac 
Temu, ktory przelal za was cala swoja krew. 
 A ci z was, ktorzy spowiadaja sie regularnie, niech wykorzystaja okazje do 
podjecia proby lepszej spowiedzi niz zwykle. Na tej drodze macie czas, zeby sie 
przygotowac, by zrobic dobry rachunek sumienia, by obudzic w waszej duszy szczera 
skruche. Poniewaz dla wszystkich jest wazne, by poszukiwac tego, czym moglismy 
obrazic Pana Boga. Podstawowe nastawienie czlowieka przy spowiedzi to skrucha. 
To nie jest cos dodatkowego, to rzecz podstawowa w powrocie do Boga. 
 Zalowac za swe winy. 
 To, czego Pan Jezus oczekuje od kazdego z nas to przede wszystkim szczery i 
prawdziwy zal z powodu tego, ze zgrzeszylismy i obrazilismy Go. Bez tego zalu 
spowiedz nic nie znaczy. I ten szczery zal powinien koniecznie zawierac stanowcze 
postanowienie niewracania wiecej do wyznanych grzechow. Jesli by tego nie bylo, to 
znaczylo by kpic sobie z Pana Boga. To stanowcze postanowienie pozwoli nam 
znalezc konkretne srodki, by nie powtarzac naszych grzechow. Na przyklad nie isc 
na to spotkanie, nie ogladac tego filmu czy programu, czuc odpowiedzialnosc za 
slowa, ktore wypisujemy w Internecie itd. Jednak nawet mimo tego mocnego 
postanowienia moze sie zdarzyc ponowny upadek i wtedy mowicie moze: po co mam 
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sie spowiadac, skoro i tak popelniam ciagle te same grzechy. Czym innym jest jednak 
chec grzeszenia od nowa, a czym innym swiadomosc, ze prawdopodobnie 
zgrzeszymy. 
 Na przyklad ktos, kto oskarza sie, ze wpadl w gniew i nie chce tego wiecej 
robic, powinien pojsc do spowiedzi nawet jesli wie, znajac swoj temperament, ze 
ponownie to uczyni, i nie jest to hipokryzja. Hipokryzja polega na tym, ze mowimy: 
oskarzamy sie o to, ze wpadlismy w gniew, a  glebi duszy chcemy to nadal czynic. 
 A wiec powrocmy do naszego Boga, jak wraca syn do swojego ojca po tym, 
jak zawinil wobec niego, z wielka pokora i bezgraniczna ufnoscia, tak jak syn 
marnotrawny. 
 Droga miedzy Paryzem i Chartres jest piekna, bardzo piekna, poniewaz przed 
wami, a wkrotce z wami, jest droga przebaczenia, droga Milosierdzia, droga Milosci 
Pana Jezusa. A wiec nie opozniajmy sie juz i znajdzmy jednego z ksiezy, ktorzy nam 
towarzysza - sprawimy Bogu radosc uczynienia z nas nowego dostepujacego 
milosierdzia. I pozbadzcie sie obaw: 
- ksiadz, do ktorego sie zwrocicie wie, ile was to kosztowalo, by zdobyc sie na ten 
krok, na ktory on tez sie zdobywa jako grzesznik; 
- ponadto on juz slyszal bardzo wiele, nic go nie zdziwi; 
- wreszcie, jako reprezentant Chrystusa ma on obowiazek zachowania absolutnej 
tajemnicy: tajemnica spowiedzi nie moze byc nikomu zdradzona pod zadnym 
pozorem. Zastanowmy sie wiec nad pieknem tego wspanialego sakramentu i 
korzystajmy z niego jak najczesciej.  
 
CYTATY: 
 
Jezeli wyznajemy nasze grzechy, [Bog] jako wierny i sprawiedliwy odpusci je nam  
i oczysci nas z wszelkiej nieprawosci (1 J 1,9). 
 
Sa tacy, ktorzy mowia: uczynilem zbyt wiele zla, Bog nie moze mi przebaczyc. To 
wielkie bluznierstwo! To stawianie granic milosierdziu Bozemu, a ono nie ma ich 
wcale, jest nieskonczone. Potrzebujemy swiatla Ducha Sw., by poznac nasze grzechy, 
poniewaz nasze serce jest siedziba pychy, ktora szuka tylko sposobow, zeby uznac je 
za mniejsze, niz sa w rzeczywistosci. Widzicie wiec, ze potrzebujemy absolutnie 
pomocy Ducha Sw., by poznac nasze grzechy takimi, jakie one sa. Milosierdzie Boze 
jest jak wystepujacy z brzegow strumien, zabiera ze soba serca na swej drodze (Sw. 
Proboszcz z Ars). 
 
O, gdyby grzesznicy znali Moje Milosierdzie, nie gineliby w tak wielkiej liczbie. 
Powiedz duszom grzesznikow, by nie obawialy sie zblizyc do Mnie, mow im o Moim 
Milosierdziu (Pan Jezus do Siostry Faustyny). 
 
Dobrze jest moc wyznac nasze grzechy i uslyszec slowa, ktore sa jak balsam, ktory 
zalewa nas milosierdziem i stawia na powrot na naszej drodze (Sw. Jan Pawel II). 
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Jestesmy w stanie laski, skoro tylko zostajemy uwolnieni od grzechow. Oprocz tego, 
kazde sakramentalne rozgrzeszenie jest jak kapiel sloneczna dla rosliny. Za kazdym 
razem ona nabiera kolorow, rozwija sie i bardziej rozkwita (Mnich kartuski). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Christianitas 
 
 Drodzy pielgrzymi! Na drodze do Chartres czesto slyszymy slowo 
,,chretiente''', christianitas. O czym tu mowimy i dlaczego? 
 Dlatego po prostu, ze christianitas jest modelem spoleczenstwa, ktory pozwala 
kazdej osobie, ktora tego chce, uczynic swoje zbawienie na ziemi najlatwiej, jak sie 
da. Zeby byc zwiezlym, christianitas  jest spoleczenstwem ktore zyje, lub dokladniej 
mowiac, probuje zyc wedlug Ewangelii. 
 Zyc wedlug Ewangelii to wprowadzac w zycie przykazania Boze (10 
przykazan), i te przykazania, ktore daje nam Chrystus: kochaj Boga i blizniego swego 
jak siebie samego. Ina definicja christianitas to harmonia miedzy niebem a ziemia. 
 Zeby lepiej to zrozumiec, postawie pytanie: z czego jestescie najbardziej 
dumni? 
- niektorzy powiedza: z mojego zycia duchowego; 
- inni: z mojej nauki; 
- albo: z moich talentow muzycznych, plastycznych itd.; 
- jeszcze inni: z mojego zawodu, z zycia zawodowego; 
- wielu bedzie mowic: z mojej rodziny, dzieci itp.; 
- inni wreszcie powiedza: z tego wszystkiego jednoczesnie... 
 W rzeczywistosci kazdy z nas powinien byc dumny tylko z jednej rzeczy: z 
harmonii miedzy naszym zyciem duchowym i zyciem codziennym (zycie rodzinne, 
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zawodowe, przyjacielskie, artystyczne, sportowe itd.), poniewaz mamy wiele zyc. Oto 
wiec nasz wlasny sposob zycia w christianitas miedzy niebem a ziemia. Zreszta, mamy 
model idealny: oczywiscie to Jezus Chrystus, prawdziwy Bog i prawdziwy czlowiek. 
Dlatego nasza zyciowa dewiza jest tytul slawnego dziela: ,,O nasladowaniu Jezusa 
Chrystusa''. 
 Czy to jest wazne jedynie dla chrzescijan? 
 Oczywiscie nie. Bog wszczepil w dusze kazdego czlowieka prawo naturalne. 
To jest prawo, jaka by nie byla nasza religia, ktora pozwala nam na przyklad, chciec 
pokoju, sprawiedliwosci, ochraniania  slabych, promowac prawde, kochac piekno... 
 Ono takze powoduje, ze czerwieni sie ten, ktory klamie i drzy ten, ktory 
klamie. Juz dziecko w wieku 5 lat wie, ze nie nalezy klamac ani krasc. 
 Zatem dotyczy to wszystkich ludzi. 
 Poniewaz Bog, Stworzyciel wszystkich rzeczy, nie mogac chciec jakiejs rzeczy 
i jej przeciwienstwa, dal Mojzeszowi przykazania, ktore sa tlumaczeniem prawa 
naturalnego. To dlatego zycie wedlug prawa naturalnego i zycie wedlug przykazan 
Bozych jest tym samym. 
Na dobra sprawe istnieje juz kilka spolecznosci, ktore zyja wedlug Ewangelii: niektore 
rodziny, klasztory, szkoly, druzyny skautow, stowarzyszenia. Mozna do tego dorzucic 
nasze grupy pielgrzymkowe. To dobrze, ale to nie wystarczy. 
 W rzeczywistosci te mikro-christianitas rozporzadzaja tylko wladza 
(mozliwosc ograniczona) bardzo ograniczona w czasie i przestrzeni. Trzeba, aby 
spolecznosc ktora dysponuje wszelkimi wladzami, to znaczy narod, stalo sie 
christianitas. Poniewaz to on wywiera najwiekszy wplyw na nasze zycie kazdego dnia, 
a wiec to narod winien zyc wedlug Ewangelii. Ale uwaga, nie ma tu zadnego 
porownania do spolecznosci muzulmanskich rzadzacych sie prawem szariatu. Jest to 
zupelne przeciwienstwo. Islam, ktory jest religia polityczna, stanowi pomieszanie, 
fuzje zlanie sie tego, co duchowe i tego, co doczesne. W islamie jest sie obywatelem 
tylko jesli sie jest wierzacym muzulmaninem, inni sa tzw. zimmi, pol-obywatelami. 
Zimmi to arabska nazwa niemuzulmanskich mieszkancow krain pod panowaniem 
islamu. Zgodnie z Koranem poganie mieli wybor nawrocic sie lub zginac. Wyjatek 
zrobiono dla Ludow Ksiegi. Muzulmanie na podbitych przez siebie ziemiach 
tolerowali ich obecnosc. Nie odbierali miejsc kultu i zezwalali na religijne rytualy, ale 
pod specjalnymi warunkami - obowiazywal ich zakaz noszenia broni i dosiadania 
koni, musieli zakladac odrozniajace ubiory oraz nie wolno im bylo nawracac 
muzulmanow. Nowe koscioly i synagogi musialy byc nizsze od meczetow. Musieli 
takze placic specjalne podatki. 
Nie ma szariatu chrzescijanskiego, poniewaz Kosciol nigdy nie wprowadza jakiegos 
,,systemu'', graniczacego z ideologia. Nie ma pomieszania wladzy swieckiej i wladzy 
duchownej. Nie ma takze jakiegos ,,modelu'' spolecznosci chrzescijanskiej, sa zasady 
organizacji, wszystko jest sprawa roztropnego wyboru, zaleznie od okolicznosci. 
Katolicy sa przede wszystkim realistami, nie ideologami. 
Ale nie chcemy takze zupelnego oddzielenia, przeciwstawienia sobie porzadku 
doczesnego i duchowego, ktore usiluja nam narzucic zwolennicy swieckosci panstwa. 
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Nieprawdopodobne dyskusje o Bozonarodzeniowych szopkach, negowanie 
chrzescijanskich tradycji naszego kraju i Europy sa tego smutna ilustracja. 
Wielu papiezy potepialo ten laicyzm, takze niedawno. Najbardziej bezposredni byl w 
tej sprawie Benedykt XVI, ktory prosil o ,,przyjecie takiego pojecia swieckosci, ktore 
z jednej strony uznaje Boga i Jego prawo moralne, Chrystusa i Jego Kosciol i miejsce, 
ktore jest mu nalezne w zyciu ludzkim, indywidualnym i spolecznym, a z drugiej 
strony potwierdza i szanuje uprawniona autonomie rzeczywistosci ziemskiej''. 
Benedykt XVI zdefiniowal na nowo to, czym jest prawdziwa swieckosc, podstawa 
christianitas: rozroznienie miedzy dwoma wladzami domagajac sie, by wladza 
swiecka byla nawadniana przez wladze duchowna. Chcemy w ten sposob oddac 
Cezarowi to, co nalezy do Cezara, a Bogu to, co nalezy do Boga, wiedzac jednak, ze 
takze Cezar musi oddac Bogu to, co nalezy. 
Zeby zilustrowac harmonie miedzy tym, co doczesne, a tym, co duchowe, 
przyjrzyjmy sie palacowi w Wersalu. Centrum stanowi komnata krola, siedziba 
wladzy doczesnej, gdzie podejmowane sa decyzje polityczne przez krola. Z boku jest 
krzyz z kaplicy krolewskiej. On nie znajduje sie w centrum, ale jest umieszczony 
wyzej, inspiruje, gdy wzniesiemy oczy ku gorze... 
Mowiac konkretnie, co ja moge zrobic, by przyblizac realizacje christianitas? Czy 
nalezy powrocic do czasow Sw. Ludwika? 
Oczywiscie nie, ponadto nie idealizujmy tego, co nam sie przedstawia jako zloty wiek 
christianitas we Francji, w XIII w. pod panowaniem Sw. Ludwika. Wezmy przyklad 
dziadka Sw. Ludwika - Filipa Augusta. Papiez ekskomunikowal go w styczniu 1200 
r., poniewaz Filip August chcial wypedzic swoja zone, i oblozyl interdyktem 
krolestwo Francji. Piekny sposob inauguracji XIII w.! 
Jesli zas chodzi o wnuka Sw. Ludwika, Filipa Pieknego, ktorego panowanie zamyka 
ten wiek, zaatakowal on papieza Benedykta VIII, ktorego kazal zatrzymac w Rzymie, 
by go sadzic we Francji. Wyslannik Filipa Pieknego, Wilhelm de Nogaret, 
spoliczkowal papieza, ktory zmarl w wyniku wstrzasu tym spowodowanego. Nie 
zapominajmy tez o dacie 1244 - zdobycie Montsegur, lenna Katarow, poniewaz wiek 
XIII to jest tez wiek najgorszych herezji we Francji. 
Oto zloty wiek christianitas francuskiej... 
Nie badzmy tym zaskoczeni. Chrystus nas o tym uprzedzil w znanej przypowiesci o 
zbozu i kakolu: beda one wspolistniec razem az do konca swiata. Wiec aby przyblizac 
realizacje christianitas trzeba byc dobrym ziarnem i nie bac sie chwastow. To znaczy 
znac nauke spoleczna Kosciola, czytac encyklike Quas primas, ktora wprowadzila 
doktryne i swieto  Chrystusa Krola i angazowac sie w polityke, jesli mamy do tego 
powolanie.  
Nasze przeslanie? nauka spoleczna Kosciola, ktora mozna strescic w trzech 
wymiarach: 
- godnosc czlowieka, stworzonego na Bozy obraz, ktora kaze nam odrzucic kazda 
forme wyzysku czlowieka, ktorego najgorsza forma jest niewolnictwo, ktore 
niektorzy udaja, ze odkrywaja; 
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- ubieganie sie o dobro wspolne, ktore idzie przez pokoj spoleczny w mojej dzielnicy, 
moim miescie, az do podzialu wszelkich dobr (oswiata, zdrowie, kultura itd.) i do 
najwyzszego dobra wspolnego, szczesliwego ogladania Boga po smierci; 
- odpowiedzialnosc, w rownowadze miedzy wladza, wolnoscia, pomocniczoscia i 
solidarnoscia. 
 Nie tracmy odwagi w drodze, uwzgledniajac nature ludzka nie ma 
spoleczenstwa doskonalego. Jednak wszyscy mamy za zadanie dzialac na rzecz 
blizniego, by kazdy mogl osiagnac swe zbawienie, ktore jest naszym ,,dobrem 
wspolnym''. Srodkiem do tego jest christianitas. Ono jest naszym celem i jednym z 
trzech filarow pielgrzymki (dwa pozostale to tradycja i misja). 
 
CYTATY 
 
Nie zbuduje sie spoleczenstwa inaczej niz Bog go nie zbuduje... Nie mamy juz 
wynajdywac cywilizacji. Ona byla i jest, to cywilizacja chrzescijanska, to panstwo 
katolickie. Omnia instaurare in Christo (Sw. Pius X). 
 
Od ksztaltu nadanego spoleczenstwu, zgodnemu lub nie z Bozymi prawami, zalezy i 
wyplywa dobro lub zlo dusz (Pius XII). 
 
Istnieje antyreligijna wizja zycia, mysli i moralnosci, wizja w ktorej nie ma miejsca dla 
Boga, dla Tajemnicy, ktora przekracza czysty rozum, usposabiajac go przychylnie 
wobec prawa moralnego o wartosci bezwzglednej, obowiazujacej w kazdym czasie i 
w kazdej sytuacji... Nalezy starac sie o przyjecie takiego pojecia swieckosci, ktore z 
jednej strony uznaje Boga i Jego prawo moralne, Chrystusa i Jego Kosciol i miejsce, 
ktore jest mu nalezne w zyciu ludzkim, indywidualnym i spolecznym, a z drugiej 
strony potwierdza i szanuje uprawniona autonomie rzeczywistosci ziemskiej... 
Wykluczenie religii z zycia spolecznego, szczegolnie marginalizacja chrzescijanstwa, 
niszczy same podstawy wspolzycia ludzkiego (Benedykt XVI). 
 
Nowe sytuacje w Kosciele, tak jak i w swiecie, rzeczywistosc spoleczna, 
ekonomiczna, polityczna i kulturalna, wymagaja dzisiaj w szczegolny sposob 
dzialania wiernych swieckich. Jesli zawsze bylo niedopuszczalne sie tym nie 
interesowac, obecnie jest to bardziej naganne niz kiedykolwiek. Nikt nie moze 
pozostawac bezczynny (Christifideles laici). 
 
Jak to mozliwe, ze katolicy okazuja sie nieobecni w dziedzinie polityki, czy otwarcie 
przyswajaja sobie logike tego swiata? Jest wielu ludzi, ktorzy nazywaja sie katolikami 
- i nie nalezy do nas osadzanie ich sumien, lecz ich dzialan, kiedy czesto demonstruja 
malo zgodnosci z przekonaniami etycznymi i religijnymi magisterium Kosciola. 
Niektorzy sa tak bardzo zaabsorbowani zaangazowaniem politycznym, ze konczy sie 
to usuwaniem ich wiary na drugi plan, i podupadaja nie bedac zdolnymi do bycia 
punktem odniesienia i pozostawienia wlasnego sladu we wszystkich wymiarach zycia 
osoby ludzkiej, takze w ich wlasnej praktyce politycznej (papiez Franciszek). 
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Odmawiac wladzy duchownej prawa mieszania sie do polityki to zaprzeczac istnienia 
niezaleznej wladzy duchownej. Za kazdym razem, kiedy wladza swiecka odmawia 
wladzy duchownej jej prawa dzialania w dziedzinie swieckiej, sama wdziera sie w 
dziedzine duchowna. Wladza duchowna moze uniewaznic i anulowac prawa 
wprowadzone przez panstwo, jezeli niebezpieczenstwo, ze one narazaja dusze jest 
zbyt duze (Jacques Maritain). 
 
Inne narody oczekuja waszego chrzescijanskiego przykladu. W kontekscie 
spoleczenstwa europejskiego wartosci ewangeliczne jeszcze raz staja sie kontr-
kultura, calkiem jak byly w czasach Sw. Pawla (Benedykt XVI). 
 
Zachecam was do podjecia tu silnego postanowienia: bedziemy ratowac wszystkie 
male dzieci, wszystkie dzieci majace sie narodzic, damy im szanse sie narodzic... 
dzisiaj zabija sie tysiace dzieci nienarodzonych, nikt nie mowi o milionach malych 
istnien, ktore zostaly poczete do tego samego zycia co wy i ja, do zycia Bozego. I nic 
nie mowimy. Przyzwalamy na to by sie przystosowac do pogladow krajow, ktore 
zalegalizowaly aborcje (Matka Teresa po otrzymaniu pokojowej nagrody Nobla). 
 
 
 Społeczna nauka Kościoła 
 
 ,,Cała plejada świętych Kościoła w ciągu wieków miała tylko jedna obsesję – 
widzieć panowanie Jezusa Chrystusa’’. 
 Jest dzisiaj w dobrym tonie pytać się: co się robi w społeczeństwie, a czego się 
nie robi. Otóż zbawienie i świętość dokonują się (lub nie dokonują) także w 
społeczeństwie. Wymiana wiedzy w świetle prawdy – przestrzeganie praw i 
wypełnianie swych obowiązków – dobrodziejstwa nierówności  i różnic czynią 
możliwym bogactwo wzajemnej wymiany. Rywalizacja  w poszukiwaniu dobra – 
wspólnota w użytkowaniu dóbr – skłonność do poświęcania się i służenia, by dać 
innym najlepszego siebie – Kościół wraca do tego ciągle w swym nauczaniu. 

Widzimy jednocześnie, jak wielka i zaawansowana jest już dekonstrukcja 
samych fundamentów społeczeństwa i cywilizacji. Marcel de Corte nazwał trafnie 
zło naszych czasów używając terminu ,,dyz-społeczność’’ (mamy różne dysfunkcje, 
wiec jest i dyz-społeczność). Duża część podstaw naszego społeczeństwa  wynika ze 
społecznego ładu chrześcijaństwa. Dzisiaj wydają się one wielu głupie, a słowa, 
pojęcia i punkty odniesienia zmieniły sens. 

Nie mamy jednak prawa całkowicie sprzeciwiać się ideom postępu 
społeczeństw, instytucji, praw, o ile mają dobre strony, ponieważ te idee, pojęcia, 
punkty odniesienia były podejmowane i często rozwijane przez Kościół. Czynią one 
łatwym i możliwym zbawienie dusz – lub przeciwnie, przeszkadzają mu i komplikują 
znacząco.  

Chrześcijanin powinien zastanawiać się i kształtować swoją zdolność 
działania. Powinien pilnować, by nie angażować się ani za dużo, ani za mało. Nie 
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może wyrzec się całkowicie ,,wspaniałej możliwości interwencji’’, która do niego 
należy w świecie, w którym umieścił go Bóg. To nie jest tylko możliwość, to jest 
obowiązek. Chrześcijanin nie może zupełnie się nie interesować życiem społecznym, 
choćby z powodu pierwszej konieczności, pierwszego działania na rzecz panowania 
Chrystusa – osobistego nawrócenia. Ponieważ jeżeli jesteśmy tu na ziemi po to, by 
iść do nieba, powinniśmy jednak opuścić tę ziemię zostawiając ją nieco lepszą, niż ją 
zastaliśmy. Nie możemy też zużywać czy rozpraszać swych sił w działaniu 
zaślepionym, zwodniczym czy jałowym. Otóż wielkim grzechem polityków jest 
obalenie granic między tym, co bezwzględne, a tym, co względne. Pragnienie 
absolutu, które mieszka w człowieku, nie jest niczym innym jak iskrą Bożego żaru 
wpadłą w jego duszę w momencie stworzenia. I ta iskra za każdym razem,  kiedy 
odwraca się od swego sensu, zagraża wznieceniem pożaru w lesie ambicji i marzeń. 
Można tu zauważyć fałszywy odblask ziemskich mesjanizmów, które wzywają w 
odpowiednim czasie do dotrzymania obietnic wieczności.  

Jest więc rzeczą ważną, by dbać o swoją formację, znać to, czego naucza 
Kościół i co nam przypomina w pełnej wierności Chrystusowi. Formacja nie jest 
prostą informacją. Chodzi o to, by posiadać jasne idee, a nie zużywać je. Czasami 
konieczny jest wyrzut sumienia, przeciwstawienie się, manifestacja publiczna 
przekonań. To nie nastąpi bez dobrej formacji, bez znajomości społecznej nauki 
Kościoła. 

Społeczna nauka Kościoła jest zespołem zasad, które począwszy od właściwej 
koncepcji człowieka jako stworzenia rozumnego i wolnego, pozwala lepiej zrozumieć 
relacje międzyludzkie. W ten sposób pozwala na tworzenie instytucji, zasad 
funkcjonowania społeczności, które realizują dobro wspólne, to znaczy warunki 
życia, które sprzyjają praktykowaniu cnót. Ich owocem jest pokój społeczny. Jest 
rezultatem nauczania określonego przez Kościół, dotyczącego życia w 
społeczeństwie. W przeciwieństwie do innych wielkich religii, wyjaśniał Benedykt 
XVI konferencji biskupów Stanów Zjednoczonych, chrześcijaństwo nigdy nie 
narzuca państwu prawa objawionego ani przepisów prawnych wynikających z 
Objawienia. Przeciwnie, odwołując się do natury ludzkiej oraz do rozumu jako 
prawdziwych źródeł prawa dowodzi tego, co jest zgodne z naturą każdej istoty 
ludzkiej.  

Kościół, ekspert w sprawach ludzkich, przedstawia wymagania wobec natury 
rzeczy nie jako zasady religijne ważne jedynie dla swoich wiernych, lecz jako 
obiektywne prawdy i zdrowy rozsądek, potwierdzone przez doświadczenie. Są one 
potwierdzone tak przez dobrodziejstwa, które wynikają z ich stosowania, jak i przez 
nieszczęścia społeczne, które płyną z ich zaprzeczania.  

Z nauczania Kościoła w tej sprawie można wyodrębnić kilka fundamentalnych 
zasad: 
1) rozróżnienie władzy politycznej i religijnej (obie podporządkowane moralności); 
2) godność osoby ludzkiej, która wymaga szacunku dla jego życia i jego sumienia: 
,,Każda instytucja opiera się, nawet w sposób domyślny, na jakiejś wizji człowieka i 
jego przeznaczenia; czerpie z niej swoje kryteria sądów, swoją hierarchię wartości 
oraz linię postępowania. Większość społeczeństw oparła swoje instytucje na 
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kryterium pewnej wyższości człowieka nad rzeczami. Jedynie religia w sposób Boski 
objawiona otwarcie uznała w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, początek i przeznaczenie 
człowieka. Społeczeństwa, które ignorują tę inspirację lub też ją odrzucają w imię 
swej niezależności względem Boga, są zmuszone do szukania w sobie lub do 
zapożyczania od jakiejś ideologii swych odniesień i swego celu. Nie dopuszczając do 
obrony obiektywnego kryterium dobra i zła, pozwalają sobie na totalitarną władzę, 
jawną lub zakamuflowaną, nad człowiekiem i jego przeznaczeniem, jak to pokazuje 
historia’’ (KKK); 
3) zasada uniwersalnego przeznaczenia dóbr: nikt nie może być pozbawiony prawa 
do posiadania i własności jakiegoś dobra, cielesnego lub duchowego, które czyni go 
jego posiadaczem lub administratorem Opatrzności Bożej, by powiększać jego 
owoce dla korzyści bliźnich: ,,Człowiek, używając tych dóbr, powinien uważać rzeczy 
zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne w tym znaczeniu, by 
nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek". Posiadanie jakiegoś dobra czyni jego 
posiadacza zarządcą Opatrzności; powinien pomnażać i rozdzielać jego owoce 
innym, a przede wszystkim swoim bliskim’’ (KKK); 
4) prawo miłosierdzia lub wymiany dóbr: każdy jest zaopatrzony w różne dary i 
talenty, przeznaczone na użytek tych, którzy ich potrzebują: ,,Różnice te są związane 
z planem Boga, który chce, by każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje, 
i by ci, którzy posiadają poszczególne "talenty", udzielali dobrodziejstw tym, którzy 
ich potrzebują. Różnice zachęcają i często zobowiązują osoby do wielkoduszności, 
życzliwości i dzielenia się; pobudzają kultury do wzajemnego ubogacania się’’ (KKK); 
5) zasada pomocniczości – pozwala na sprawowanie władzy na miarę posiadanej 
odpowiedzialności: ,,Bóg nie chciał zatrzymać dla samego siebie sprawowania 
wszelkich władz. Każdemu stworzeniu powierza zadania, które jest ono zdolne 
wypełniać stosownie do zdolności swojej natury. Ten sposób rządzenia powinien być 
naśladowany w życiu społecznym. Postępowanie Boga w rządzeniu światem, 
świadczące o ogromnym szacunku dla wolności ludzkiej, powinno być natchnieniem 
dla mądrości tych, którzy rządzą wspólnotami ludzkimi. Powinni oni postępować jak 
słudzy Opatrzności Bożej’’ (KKK). ,,Pozwólcie posługiwać się młotem, aby wbić 
gwóźdź’’; 
6) zasada celowości – wyjaśnia relację środków do celu, do którego dążymy i 
prawidłową hierarchię wartości: ,,Zamiana środków i celów, która prowadzi do 
nadania wartości celu ostatecznego temu, co jest jedynie środkiem do jego 
osiągnięcia, lub do traktowania osób jako zwykłych środków ze względu na jakiś cel, 
rodzi niesprawiedliwe struktury, które "utrudniają albo praktycznie uniemożliwiają 
prowadzenie życia chrześcijańskiego, zgodnego z przykazaniami Boskiego 
Prawodawcy" (KKK); 
7) zasady sprawowania rządów – władza ma za zadanie uczynienia łatwiejszym 
wyboru tego, co jest dobre, prawdziwe i piękne: ,,Społeczność powinna sprzyjać 
praktykowaniu cnót, a nie stawać mu na przeszkodzie. Natchnieniem do tego 
powinna być właściwa hierarchia wartości’’ (KKK). 
 Prawo pozytywne nie ma prerogatywy osobistego decydowania o tym, co jest 
sprawiedliwe czy stanowienia prawa dla swego pożytku. Benedykt XVI przemawiając 
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w Bundestagu przypomniał, że zadaniem polityków jest rozróżnianie dobra od zła, 
tego, co słuszne, od niesłusznego, prawdy od fałszu, jeśli tego nie czynią, stają się 
bandą rozbójników, a w parlamencie brytyjskim precyzował, że obiektywne normy,  
które kierują prawidłowym działaniem są dostępne rozumowi nawet bez pomocy 
Objawienia. Jednak objawienie chrześcijańskie prowadzi do pełniejszej znajomości 
praw naturalnych życia społecznego: ,,Objawienie chrześcijańskie... prowadzi nas do 
głębszego rozumienia praw życia społecznego. Kościół czerpie z Ewangelii pełne 
objawienie prawdy o człowieku. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii, w imię Chrystusa 
przypomina człowiekowi o jego godności i powołaniu do wspólnoty osób; poucza 
go o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością’’ (KKK). 
 
 


