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Temat: Bóg stworzył świat niewidzialny. 

Kim są aniołowie? 

 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa aniołami, 
jest prawdą wiary.  

 Aniołowie są to stworzenia czysto duchowe, posiadające rozum i wolę: są 
stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają doskonałością wszystkie 
stworzenia widzialne. Świadczy o tym blask ich chwały. Aniołowie są sługami Boga i 
ludzi. Przedstawiają Bogu nasze modlitwy, wstawiają się do Boga za grzesznikami, są 
"posłańcami" Boga - stąd pochodzi ich nazwa "anioł" (z greckiego angelos - posłaniec). 
Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego 
boku anioła jako opiekuna i stróża. 

 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii zbawienia. Oto niektóre przykłady: zamykają raj 
ziemski, powstrzymują rękę Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży, zwiastują narodziny i 
powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego 

Jezusa. Będą obecni w czasie powrotu Chrystusa, służąc Mu podczas sądu ostatecznego. 

 Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i za karę zostali 

wtrąceni do piekła. Ich "upadek" polega na wolnym wyborze dokonanym przez te duchy stworzone, które radykalnie i 

nieodwołalnie odrzuciły Boga i Jego Królestwo. Tych aniołów, którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami 

lub szatanami. Ich działanie powoduje wielkie szkody, głównie natury duchowej.  Szatan jest jednak tylko stworzeniem, 

zatem jego moc nie jest nieskończona. 

"Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi 

i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem". (Wj 23,20) 

 

Aniołowie w życiu Kościoła 

 Kościół korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów. W liturgii Kościół łączy się z aniołami, by uwielbiać 

trzykroć świętego Boga; przywołuje ich obecność w liturgii pogrzebowej w pieśni "Niech aniołowie zawiodą cię do 

raju...", oraz czci szczególnie pamięć niektórych aniołów. 29 września obchodzimy wspomnienie św. archaniołów - 

Michała, Gabriela i Rafała. 2 października jest wspomnienie św. aniołów stróżów. 

Odpowiedz na pytania:  

1. W jakim celu Bóg stworzył aniołów? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

1. Jak możemy modlić się do swoich Aniołów Stróżów? 

………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………...... 


