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II czytanie: Ap 21, 1-5a

Bóg otrze wszelką łzę
Przykazanie nowe daję wam

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

REDAKCJA

Ps 145, (144)

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Ewangelia: J 13, 31-33a. 34-35

- narysował Mikołaj, lat 10

1. Dzisiaj po każdej mszy świętej Wspólnota Szkoła Maryi
zaprasza do kawiarenki parafialnej na ciasto i kawę.
2. Dzisiaj nie będzie spotkania Ruchu Lednickiego. Następne spotkanie za tydzień w niedzielę o 19.15 w kawiarence
parafialnej. Zapraszamy młodzież.
3. Wczoraj o godzinie 10.00 w archikatedrze oliwskiej
ośmiu diakonów przyjęło z rąk Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia święcenia prezbiteratu. Dziękujmy Bogu za
dar nowych kapłanów w kościele gdańskim.
4. Ks. Tomasz zaprasza młodzież do udziału w spotkaniu
młodych w Lednicy 1 czerwca. Koszt 90 zł od osoby wpłacane przy zapisach w zakrystii po mszach świętych. Więcej
informacji u Ks. Tomka.
5. Wspólnota Szkoła Maryi zaprasza do wzięcia udziału
w rekolekcjach ewangelizacyjnych, które odbędą się w naszej parafii w weekend 24 – 26 maja. Więcej informacji na
plakatach oraz ulotkach.
6. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na dwudniową
pielgrzymkę do Częstochowy z okazji odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w dniach 18-19. 05. 2019.
Więcej informacji na plakatach lub u Pani Uli Czaplewskiej
Grenda – 516-125-661.

Psalm:

Rok liturgiczny C/I

7. W dniach od 7 - 10 czerwca par. św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie organizuje pielgrzymkę do Warszawy i na Lubelszczyznę. Koszt wyjazdu 650zł od osoby. Program i szczegóły na wywieszonych plakatach oraz na str. int. par. św.
Antoniego. Zapisy u ks. Adama pod nrem tel.: 660-854-379.

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc maj:

8. Ruch Rodzin Nazareńskich zaprasza rodziny, osoby
samotne, małżeństwa do wzięcia udziału w letnich rekolekcjach w Wielu na Kaszubach w terminie 17-24 sierpnia.
Koszt 485zł od osoby. Więcej informacji na plakatach.

Z APOKALIPSY ŚW. JANA

9. Zachęcamy do udziału w X Marszu dla Życia i Rodziny.
Wydarzenie odbędzie się w Gdańsku 9 czerwca br. Zakończy
się jubileuszowym koncertem zespołu TGD oraz Armia
Dzieci. Zapraszamy!
10. Zapraszamy do zaangażowania się w życie duszpasterskie naszej parafii. Spotkania grup duszpasterskich
odbywają się wg. ustalonego harmonogramu dostępnego
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz do
zabrania naszego Tygodnika Parafialnego. W dzisiejszym
numerze historia i znaczenie modlitwy do Michała
Archanioła, którą odmawiamy w naszej parafii po każdej
Mszy Świętej.

KONTAKT Z PARAFIĄ
ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei
dla tego kontynentu.

KOMENTARZ:

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły,
i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem
Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga,

Św. Jan, aby dodać otuchy Kościołowi w jego
pielgrzymowaniu,

ukazuje

mu

chwałę

Jerozolimy

niebieskiej, Kościoła tryumfującego — „jako oblubienicę
zdobną w klejnoty dla swego męża”, Chrystusa. On będzie

przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty

„przybytkiem Boga z ludźmi” w którym Syn Boży założy

dla swego męża. I usłyszałem donośny głos

swoje stale mieszkanie. Jezus nie będzie już odrzucony, jak

mówiący od tronu: "Oto przybytek Boga z ludźmi:

to miało miejsce ongiś, lecz przyjęty przez wszystkich

i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,
a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu
wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni

wybranych jako ich Pan i Pocieszyciel. Wówczas On „otrze
z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie”
Chrystus przez swoją mękę i zmartwychwstanie uświęcił
cierpienie i śmierć, ale ich nie usunął. W życiu wiecznym

krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy

natomiast, gdzie ludzie zostaną w pełni włączeni do chwały

przeminęły". I rzekł Zasiadający na tronie: "Oto

Jego zmartwychwstania, nie będzie „ani żałoby, ni krzyku,

czynię wszystko nowe".

ni trudu” Wszystko zostanie odnowione w chwale i miłości
Chrystusa zmartwychwstałego.
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Aniele Boży,
Stróżu mój...
W dzisiejszych czasach pełnych zagrożeń, zamętu, relatywnych wartości i pokus, powinniśmy
pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami, przy naszym boku zawsze stoi potężny Sprzymierzeniec,
Obrońca i Przyjaciel. Przyjaciel na całe życie i wieczność. Anioł Stróż.
Niektórzy teolodzy uważają, że mogą być
jeszcze inne chóry aniołów, których nazw nie znamy.
Według świętego Tomasza z Akwinu aniołowie różnią
się między sobą niższymi lub wyższymi darami
naturalnymi i nadprzyrodzonymi, co wiąże się z odmiennymi zadaniami wobec Boga i jego stworzeń.
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Troszcząc się o nasze dusze i ich zbawienie
powstrzymują szatanów lub przeszkadzają im, aby nie
podsuwali nam tylu złych myśli (nie kusili nas tak
często i ciężko) i nie nastręczali nam tylu okazji do
grzechów, ile by chcieli. Oświecają nas i do dobrego
pobudzają, podsuwają dobre myśli, budzą nasze pragnienia, którymi bywamy odstraszani od złego, a pociągani do dobrego. Dotykają nas karami, jako
środkami leczniczymi, które sprawiając ból, odwodzą
od złego i utwierdzają w dobrym. Zanoszą nasze
modły do Boga i wstawiając się za nami, przyczyniają
się do naszego zbawienia. Są nam pomocni
szczególnie w godzinie śmierci i walczą o to, byśmy
zeszli ze świata w stanie łaski. Po śmierci święte dusze
prowadzą do nieba, a te, które czeka jeszcze pokuta do czyśćca, gdzie je odwiedzają i pocieszają.”

Nazwa „anioł ” pochodzi z języka greckiego i oznacza: posłany, zwiastun. Nazwa ta zatem określa jego
urząd, zadanie.
Stworzony został przez Boga jako duch czysty.
Posiada rozum i wolną wolę. Jest nieśmiertelny. Z natury swej istoty posiada znajomość rzeczy
niewidzialnych i duchowych; wiedzę tę bezpośrednio
Bóg zlał na wszystkich aniołów w chwili, kiedy ich
stwarzał.
Duchy niebieskie, którym Bóg zleca opiekę nad
poszczególnymi ludźmi i ich zrzeszeniami, nazywają
się Aniołami Stróżami. Mogą rekrutować się z różnych
chórów anielskich, od najniższych, jak: Aniołowie,
Archaniołowie,
Księstwa
przez:
Panowania,
Mocarstwa, czyli Potęgi, Zwierzchności, aż po
najwyższą hierarchię, a w niej chóry Tronów,
Cherubinów i Serafinów.
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Oto kilka przykładów:
„Pewna pobożna osoba opatrzona przez kapłana
sakramentami świętymi, poprosiła go, aby zechciał ją
pobłogosławić, gdy będzie oddawała ducha Panu
Bogu.- Wiem dobrze – powiedziała - że przy panującej
teraz zarazie ma ksiądz mnóstwo pracy; proszę się do
mnie nie trudzić tak daleko pod górę, bo jestem już
opatrzona na drogę wieczności. Gdy będzie potrzeba,
poślę po księdza, ale wtedy proszę się bardzo spieszyć.

Spowiednik Świętej tak opisał to wydarzenie:
„Franciszka w cudownym widzeniu wprowadzona
została przed tron samego Boga, otoczonego
niezliczonymi zastępami aniołów, którzy w adoracji
korzyli się przed Majestatem Najwyższego.
Spojrzenie Pańskie padło na czwarty chór anielski, na
jednego z najwyższych duchów tej hierarchii. Pan
kazał mu stanąć obok Franciszki. Anioł należał do
chóru mocy (Mocarstw) i miał odtąd zastąpić przy
Franciszce Archanioła, który był jej dany poprzednio,
a który teraz wrócił do swych braci niebieskich.
Pięknością i blaskiem tak dalece przewyższał swego
poprzednika, że wedle świadectwa Świętej, słońce
w porównaniu z tym blaskiem zdawało się być
chmurą. W tej jasności anielskiej, jakby w zwierciadle, Franciszka widziała rzeczy teraźniejsze i przyszłe,
znane i najtajniejsze...”
Każdy człowiek w momencie poczęcia
otrzymuje od Pana Boga Anioła Stróża, opiekuna na
całe życie ziemskie. Jego głównym zadaniem jest
troska o nasze zbawienie, ale także pomoc w doczesnym życiu.
Ojciec Melchior Fryszkiewicz, OFM Conv. („Rzecz
o Aniołach”) tak opisuje tę pomoc: „Aniołowie
usuwają niebezpieczeństwa zagrażające życiu lub
zdrowiu; chronią ludzi od szkód w dobrach
doczesnych. Czynią to, oddalając bez naszej wiedzy
szkodliwe przedmioty lub podsuwając nam myśli, do
których się stosując, sami możemy uniknąć
nieszczęścia.

Po śmierci człowieka Anioł Stróż wraca z powrotem do nieba i nigdy nie pełni już podobnej
funkcji.

JAK WYGLĄDA I DZIAŁA?

Święta Franciszka Rzymianka posiadała anioła
z chóru Archaniołów. Po wstąpieniu do klasztoru
nastąpiła zmiana: miejsce Archanioła zajął przy jej
boku inny anioł, doskonalszy, pochodzący z chóru
Mocarstw.

KIM JEST?
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Ksiądz wrócił do siebie i przez trzy dni chodził od
chorego do chorego. Kiedy wreszcie czwartej doby
położył się i próbował zasnąć, wydawało mu się, że
ktoś woła go po nazwisku. Zerwał się, obszedł wokół
cały dom, ale wszędzie było pusto. Nagle przypomniał
sobie mieszkającą na wzgórzu chorą kobietę. Ubrał się
i ruszył w drogę. Podejście było trudne, im bliżej
szczytu wzgórza, tym gęściej rosły zarośla. Zaczął się
bać, że
w ciemnościach zabłądzi, tym bardziej, że
zapomniał zabrać latarnię.
Anioł, jako duch czysty, jest niewidoczny dla
oka ludzkiego. Jednak będąc duchem doskonałym,
może oddziaływać na różne sposoby. Nie burzy
porządku świata, ma moc działania w granicach
Bożego planu, przy jednoczesnym poszanowaniu
wolnej woli człowieka.
Czym większa nasza zażyłość z Aniołem Stróżem, większe do niego nabożeństwo i wdzięczność,
tym bardziej jest odczuwalna obecność i pomoc
Anioła. Może wpływać na człowieka bezpośrednio
lub pośrednio. Poprzez natchnienia, podczas snu,
przysyłając innych ludzi do pomocy a także poprzez
ukazywanie się w postaci ludzkiej, czy zwierzęcej.

W pewnej chwili dostrzegł przed sobą światełko
i usłyszał męski głos: -Chwała Bogu, że dobrodziej
idzie. Moja siostra ciągle mówi o śmierci i kazała mi iść
z latarnią na spotkanie księdza.
Przyspieszyli kroku i wkrótce kapłan znalazł się
w izdebce umierającej. - To mój Anioł Stróż obudził
księdza – powiedziała - prosiłam go o tę łaskę od
pierwszej chwili mojej choroby i wierzyłam, że w godzinie śmierci przywoła mego spowiednika. W pół
godziny potem umarła.
(„Rzecz o Aniołach” O. Melchior Fryszkiewicz)
Dokończenie na następnej stronie...
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Modlitwa do Michała Archanioła
–

W naszej parafii, po każdej Mszy Świętej, odmawiana jest modlitwa do Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa ta za pontyfikatu Piusa XI była szczególnie kierowana w intencji sytuacji w Rosji, w której
miały miejsca liczne prześladowania na tle religijnym.
Sobór Watykański II (lata 60 XX w.) zniósł
obowiązek odmawiania tej modlitwy.
Papież Leon XIII

Piękna jest historia tej modlitwy i zapewne niewielu wiernych wie, że jest ona pewnego rodzaju egzorcyzmem. Powstała w wyniku widzenia, które miał papież
Leon XIII w 1886r. Pewnego dnia, gdy po odprawionej
Mszy świętej modlił się jeszcze, usłyszał dwa głosy
spierające się ze sobą – jeden łagodny, spokojny, drugi
opryskliwy. Świadkowie zdarzenia opowiedzieli, że po
chwili papież uderzając stanowczo pięścią, oddalił się do
siebie. Pod wpływem tego, co usłyszał, a była to wymiana zdań między Bogiem i szatanem, napisał właśnie tę
modlitwę. Kazał rozesłać jej treść do biskupów ordynariuszy i nakazał odmawianie po każdej Mszy świętej.

Sto lat po tym, jak Leon XIII ułożył swoją modlitwę,
Jan Paweł II – nie przywracając oficjalnie praktyki
modlitwy po mszy – poprosił wszystkich katolików, aby
powrócili do tego błagania adresowanego do Księcia
Aniołów. Przestrzegał, że los ludzkości jest w poważnym
niebezpieczeństwie i wzywał ludzi Kościoła do odmawiania tej modlitwy codziennie, aby pokonać siły ciemności i zła na świecie.

Ewa Rola
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Którejś nocy rozszalała się potężna burza, błyski
i grzmoty nie dawały mojej mamie zasnąć. My, dzieci
w najlepsze spaliśmy obok. W pewnym momencie
mama poczuła silny impuls i pobiegła do naszego
pokoju. Najpierw mnie, a potem mojego brata
przeniosła do izolatki. Kiedy to zrobiła, rozległ się
w dziecięcym pokoju silny huk i pojawił się słup
ognia. Za chwilę głośne syczenie, znowu huk i ogień.
To dwa pioruny, jeden po drugim wpadły przez
gniazdka i spaliły doszczętnie nasze łóżka i cały
pokój. Gospodarze, gdy zorientowali się, co się
wydarzyło, bali się do nas zejść. Myśleli, że
zginęliśmy.
Mieli
wyrzuty
sumienia,
gdyż
kierownictwo kolonii wcześniej dało im pieniądze na
założenie piorunochronu, którego nie zainstalowali.
Na szczęście, dzięki Bożej Opatrzności i pomocy
Aniołów Stróżów, przeżyliśmy.

MODLITWY
Można modlić się do Aniołów Stróżów na różne
sposoby. Własnymi słowami, gotowymi modlitwami,
aktami strzelistymi.
Popularną modlitwą, którą wiele osób zna z dzieciństwa, jest wierszyk: „Aniele Boży, Stróżu mój...”, jest
to fragment pieśni, którą dawniej w Polsce śpiewano.
Oto całość:

Bym mógł święcie, trzeźwo żyć,
W wieczności zbawionym być;
Maryjo! Strzeż serca mego.
O Jezu! Nie wychodź z niego.
Póki w nas tchu życia stanie,
Nie opuść nas, Jezu, Panie!
Józefie święty, ratuj nas:
w życiu, przy śmierci, w każdy czas!
Święty Michał Archanioł

Tygodnik Parafialny

To wydarzenie przytrafiło się mojej rodzinie.
Miałam wówczas 6 lat, mój brat 7 i mieliśmy z mamą
pojechać na kolonie do Jurgowa, w góry. Moja mama
miała być higienistką i mogła nas ze sobą zabrać.
Przed wyjazdem moją mamę ogarnęły trudne do
sprecyzowania wątpliwości, czuła narastający
niepokój. Kiedy przed wyjazdem zachorowałam,
mama postanowiła odwołać wyjazd. Jednak
kierownictwo uprosiło mamę i nawet zarezerwowało
cały przedział w pociągu, abym mogła swobodnie
leżeć na rozłożonych siedzeniach. Mama pełna
jakiegoś wewnętrznego niepokoju długo leżała przed
podróżą krzyżem i modliła się o szczęśliwy pobyt w
górach dla nas. Zamieszkaliśmy u górali, obok dużej,
drewnianej szkoły, w której mieściły się kolonie.
Zajmowaliśmy parter, to znaczy dwa sąsiadujące
pokoje, w jednym była izolatka z łóżkiem dla
ewentualnego chorego kolonisty i łóżkiem polowym
mojej mamy, w drugim pokoju dziecięcym mieściły się
dwa łóżka, moje i mojego brata.

Aniele, Stróżu mój!
Ty zawsze przy mnie stój:
Rano, wieczór, we dnie, w nocy.
Bądź mi zawsze ku pomocy.

Co takiego Leon XIII usłyszał? Szatan przechwalał
się w ten mniej więcej sposób: choć Jezus powiedział, że
bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to on mógłby go
zniszczyć, „gdyby tylko miał trochę czasu i mocy – w 75
do 100 lat”.
Tak o tym wydarzeniu napisał o. Gabriele Amorth:
„Leon XIII ułożył osobiście tę modlitwę. Zdanie o złych
duchach, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym
świecie, ma swoje uzasadnienie historyczne, o czym kilka
razy opowiadał nam jego osobisty sekretarz, ks. Rinałdo
Angeli. Leon XIII miał rzeczywiście widzenie duchów
piekielnych, które gromadziły się nad Wiecznym
Miastem [Rzymem]. Z jego osobistego doświadczenia
pochodzi modlitwa, którą polecił odmawiać w całym
Kościele. Modlitwę tę odmawiał on sam głosem drżącym
i silnym.”

19 maja 2019

Przytoczę jeszcze jedną, krótką modlitwę, która
wyjednuje nam wiele łask. Za każdorazowym jej
odmówieniem otrzymujemy 100 dni odpustu oraz
odpust zupełny raz w miesiącu po spowiedzi i Komunii
świętej (można odpust ofiarować też za zmarłą osobę).
Modlitwa ta brzmi:

Aniele Boży, który Stróżem jesteś moim,
mnie Tobie z dobroci Boskiej poleconego;
oświecaj, rządź i sprawuj.
Maria Rusiecka
Strona 7
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Dokończenie z poprzedniej strony

Święty Jan Bosko opiekował się dziećmi i młodzieżą
zaniedbaną, ubogą, często osieroconą. Był też propagatorem i nieustępliwym krzewicielem wiary
katolickiej. Wydawał „Czytanki Katolickie”, które nie
podobały się protestantom. Postanowili oni zastraszyć,
a nawet zabić księdza. Jan Bosko, znając ich zamiary,
zawsze starał się chodził ze swoimi podopiecznymi.
Jednak kiedy musiał iść sam, przy jego boku pojawiał
się duży, groźny pies, wyglądem przypominający wilka,
wysokiego na metr, o pysku wydłużonym, uszach stojących i sierści szarej. Jan Bosko zaprzyjaźnił się z tym
dziwnym towarzyszem, nazywając go zdrobniale
Szarusiem. Każdego wieczoru, kiedy nie było nikogo,
kto by mógł mu towarzyszyć w drodze, Szaruś zjawiał
się niespodziewanie, kroczył wiernie przy boku swego
pana, a potem odprowadzał do domu. Nigdy nie tknął
jedzenia, ani nie zamieszkał u Jana Bosko. Budził
postrach u wrogów. Sam Jan Bosko tak opisuje pewne
wydarzenie: „Pod koniec listopada 1854 roku,
w mglistą, deszczową pogodę, znów byłem zmuszony
powracać samotnie. W pewnym momencie zauważyłem dwóch mężczyzn, którzy szli w małej odległości
przede mną. Przyspieszali kroku, względnie zwalniali,
w zależności od tego, czy ja szedłem szybciej, czy wolniej. Próbowałem zawrócić, ale było za późno; dwoma
susami doskoczyli do mnie i zarzucili mi płaszcz na
głowę. Próbowałem się bronić, chciałem krzyczeć, ale
nie udało mi się. Wtedy nadbiegł Szaruś. Szczekając,
rzucił się łapami na twarz jednego z opryszków, potem
zębami uchwycił drugiego.
- Niech ksiądz zawoła tego psa - zaczęli krzyczeć.
- Zawołam, jeżeli zostawicie mnie w spokoju.
- Niech ksiądz zawoła go natychmiast! - błagali.
Szaruś w dalszym ciągu szczekał jak wściekły.
Odeszli szybko, a pies, nie odstępując na krok, odprowadził mnie do domu.”
O obecności tego przedziwnego psa przy boku Jana
Bosko świadczy również inna wypowiedź: „Jednego
razu - opowiada Michał Rua, który widział Szarusia
dwukrotnie - ksiądz Bosko musiał wyjść załatwić
jakieś pilne sprawy, ale napotkał psa leżącego na
progu. Starał się odsunąć go, przeskoczyć przez niego.
Pies jednak warczał i popychał ks. Bosko do wnętrza.
Mama księdza, która znała dobrze Szarusia,
powiedziała do syna: - Jeżeli nie chcesz posłuchać
mnie, posłuchaj przynajmniej tego psa. Nie wychodź!
Następnego dnia doniesiono księdzu, że jakiś
opryszek uzbrojony w pistolet, czekał na niego za
zakrętem.”
Jan Bosko zamierzał dowiedzieć się czegoś więcej
o pochodzeniu swego wybawcy. Nie udało się to nigdy.
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Z Wielkanocnego orędzia Papieża Franciszka

Ojciec Święty Pius XI opowiadał, że gdy był małym
chłopcem, często służył do Mszy świętej. Pewnego
razu w czasie służenia poczuł niepokój. Rozejrzał się
i zobaczył niedaleko świetlaną postać anioła, który go
do siebie wzywał. Bał się jednak zostawić swego
księdza samego przy ołtarzu i pozostał na miejscu.
Wtedy anioł wzbudził w nim tak gwałtowny strach, że
zupełnie podświadomie zerwał się z miejsca. Nie
zrobił nawet kilku kroków, kiedy na stopień, gdzie
przed chwilą klęczał, spadł z łoskotem wielki kawał
gzymsu oderwanego od sklepienia.
(„Rzecz o Aniołach”)

Wielkanoc prowadzi nas do skierowania spojrzenia na Bliski
Wschód, rozdarty nieustannymi podziałami i napięciami.
Niech chrześcijanie w tym regionie nie przestają być
z cierpliwą wytrwałością świadkami zmartwychwstałego
Pana i zwycięstwa życia nad śmiercią.

Wspomnienie

Cyprian Kamil Norwid

Był początek sierpnia 1994 roku. Na niestrzeżonej
plaży wypoczywała czteroosobowa rodzina: mąż, żona
i dwójka małych dzieci. Ojciec, wówczas 31-letni
początkujący katecheta, późniejszy autor książki
„Uwierzcie w Anioła” postanowił popływać w Bałtyku,
pomimo wyjątkowo niskiej temperatury wody. Nie
zauważył, jak fala znosiła go coraz dalej w głąb morza.
Mimo że próbował wracać do brzegu, prąd morski
wynosił go wciąż dalej i dalej. Na dodatek musiał
walczyć z wysoką falą i przejmującym zimnem. Poczuł,
że opada z sił i tonie. W myślach zrobił rachunek sumienia, a potem sam będąc tym zaskoczony poprosił
Pana Boga o ratunek. Ostatkiem sił spróbował jeszcze
wynurzyć się na powierzchnię. Wtedy właśnie zobaczył młodego mężczyznę płynącego w jego kierunku.
Tamten zapytał, czy może mu pomóc, ale tonący, sam
nie wiedząc czemu, odrzekł, że chyba sobie poradzi.
Młody ratownik, uśmiechnął się na to i stanowczo
zalecił uchwycić się jego. W szybkim tempie pokonali
odległość. Kiedy nieznajomy pływak upewnił się, że
już można wyczuć dno pod stopami, odstąpił od niego.
A na brzegu trwały nerwowe przygotowania zaalarmowanych ratowników. To żona wezwała pomoc,
sama modląc się cały czas o ratunek dla męża. Opowiadała później, że w pewnym momencie zauważyła
młodego mężczyznę, niespiesznie wchodzącego na
plażę. Spokojnie podszedł na brzeg, zdjął koszulkę
i spodenki i wszedł do morza. Popłynął w kierunku
tonącego. To właśnie on uratował jej męża. Kiedy
później chcieli mu podziękować, nigdzie nie mogli go
znaleźć. Nikt też z plażowiczów nie widział go...
(Grzegorz Fels „Uwierzcie w Anioła”)

Aniele, ty który nad śpiącym człowiekiem,
Jak baszta obrończa z marmuru białego,
Jaśniejesz - lub kwiatem liliji, jak mlekiem,
Sny słodkie, sny lube przywabiasz do niego. Aniele! ty sprawuj nad nami z wysoka!
Ty mary bolesne porażaj skinieniem,
Bo biedni my, niknąc dzień po dniu sprzed oka,
My, ludzie - zaledwie jesteśmy
Wspomnieniem.

Tak cicho wołam do swego Anioła

br. Tadeusz Ruciński

Popatrz na swój cień i przypomnij sobie,
że jest ktoś bliższy niż cień —
i to tak jasny, że niewidzialny,
a tak dobry, że najcichszy,
a tak kochany, że w twoje serce
ciągle zasłuchany...
— To twój Anioł Stróż —
przez Pana Boga ci dany, a znający cię lepiej
od taty i od mamy.
Odezwij się do Niego właśnie tą modlitwą,
to może twoje smutki i strachy
przy Nim wreszcie znikną?...
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