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Anioł Stróż naprawdę ist-

nieje, nie jest to jakaś wy-

myślona nauka, ale jest on 

naszym towarzyszem, któ-

rego Bóg postawił obok 

nas na drodze naszego życia, a my winniśmy słuchać 

jego rad. Mówił o tym Franciszek w kazaniu podczas 

porannej Mszy św., którą odprawił w kaplicy Domu 

św. Marty w Watykanie 2 października, w dniu, w 

którym Kościół katolicki wspomina Aniołów Stróżów. 

 

Czwartkowe czytania mszalne ukazują nam dwa obrazy: anioła i dziecka – rozpoczął 

swą homilię papież. Zaznaczył, że Bóg postawił obok naszego boku anioła, aby nas 

strzegł i dodał: „Jeśli ktoś z nas sądziłby, że może sam iść [przez życie], bardzo by się 

mylił”, byłby to poważny błąd pychy: „wiara, że się jest wielkim”. 

 

Jezus mówi apostołom, którzy sprzeczali się o to, który z nich jest większy, że mają 

być jak dzieci. Ta pokusa robienia kariery istniała już wśród pierwszych biskupów, co 

nie jest dobrym przykładem dla nas, ale taka jest rzeczywistość – tłumaczył dalej Oj-

ciec Święty. Podkreślił, że Jezus uczył swych uczniów innego postępowania, takiego, 

którymi odznaczają się dzieci, aby iść naprzód: łagodności, potrzeby zasięgania rady, 

proszenia o pomoc. Ci, którzy są najbliżsi postawy dziecka, są „najbliżej kontemplacji 

Ojca” – stwierdził papież, dodając, że słuchają oni sercem otwartym i łagodnym swe-

go Anioła Stróża. 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,   05 października2014 
800  + Stanisław Kuśmierz i rodzice z obojga stron 
930   + Mariusz zm. z rodz. Chmielińskich Skórczyńskich 
1100  8r.ur. Filipa Bałdygi i bł. dla rodziców, 9r.ur. Nikoli, 60r.ur. Teresy i 
szczęśliwe rozwiązanie dla Igi 
1230  Antoni Brzeziński z rodz. Brzezińskich, Pazgrad, Maliszewskich i 
Andrukajtis 
1230  Ż.R 
1800  +7r.ś. Dariusz Ruda 16r.ś. Marian Ruda 
Poniedziałek, 06 października 2014 
700 z okazji imienin Artura o bł. Boże i potrzebne łaski 
1800   
Wtorek, 07października 2014 
700    ++ Franciszek, Albinę, Izabelę i dusze w czyśćcu cierpiące   
1800 
Środa  08 października 2014 
700 + Jadwiga Stasiak 
1800 z okazji 12r.ur. Karoliny o bł. Boże i potrzebne łaski 
Czwartek, 09 października 2014 
700 
1800   + 2r.ś. Renata Dylewska 
Piątek, 10 października 2014 
700 
1800   
Sobota, 11 października  2014 
700   
1800 + Krystyna Węgrzynowska 30d.p.p. 
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„My wszyscy, zgodnie z Tradycją Kościoła, mamy obok siebie anioła, który nas strzeże, 

pozwala nam słyszeć to, co się dzieje. Ileż to razy słyszeliśmy: «Zrobiłbym to tak, to 

jest nie tak, uważaj»” – mówił dalej kaznodzieja. Wyjaśnił, że to właśnie jest głos to-

warzysza podróży. Trzeba mieć pewność, że on poprowadzi nas swymi radami do 

kresu naszego życia i dlatego należy słuchać jego głosu, nie buntować się – powiedział 

Franciszek. Zwrócił uwagę, że bunt, chęć bycia niezależnym jest czymś, co mamy 

wszyscy, jest to zarozumiałość, a więc ta sama cecha, którą miał nasz praojciec Adam 

w ziemskim raju. „Nie buntuj się, ale idź za radami anioła” – zaapelował mówca. 

 

Zauważył następnie, że nikt nie wędruje sam i nikt z nas nie może myśleć, że jest sam, 

gdyż zawsze mamy obok siebie „owego towarzysza”. „A gdy nie chcemy słuchać jego 

rad, jego głosu, to tak, jak byśmy mówili: «Idź stąd, wynoś się!»”. Wyganianie od sie-

bie towarzysza drogi jest groźne, gdyż żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie może 

udzielać samemu sobie rad, ja mogę coś doradzić innemu, ale nie mogę radzić sobie 

samemu – tłumaczył Ojciec Święty. Wyjaśnił, że to Duch Święty nam doradza, a także 

anioł jest naszym doradcą, dlatego potrzebujemy go. „Nauka o aniołach nie jest ja-

kimś wymysłem, ale jest rzeczywistością” – zapewnił. 

 

Franciszek przypomniał słowa Pana Jezusa, iż „poślę ci anioła, aby cię strzegł, aby ci 

towarzyszył w drodze, abyś nie zbłądził”. 

 

Na zakończenie zadał kilka pytań: „Jaką utrzymuję więź ze swym Aniołem Stróżem? 

Czy słucham go? Czy mówię mu rano: dzień dobry? Czy mówię: strzeż mnie we śnie? 

Czy rozmawiam z nim? Czy proszę go o radę?”. On jest obok mnie i na to pytanie każ-

dy z nas może odpowiedzieć dzisiaj: jaka jest więź z tym aniołem, którego Pan posłał, 

aby mnie strzegł i towarzyszył mi w drodze i który zawsze ogląda oblicze Ojca, który 

jest w niebie – zakończył swe kazanie Franciszek. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Elred z Rievaulx, opat 

lred (Aelred) urodził się w 1110 r. w Hexham w Northumberland w 

rodzinie kapłana Eilafa, opiekuna sanktuarium w Hexham (w tamtych 

czasach celibat jeszcze nie obowiązywał). Ojciec wysłał go na dwór 

króla Szkocji Dawida I (późniejszego świętego), by spędził tam kilka 

lat. Został majordomusem. Około 1134 r. opuścił jednak dwór i wstą-

pił do opactwa cystersów w Rievaulx. 

Został opatem nowego klasztoru cystersów w Revesby, a w roku 1147 opatem samego 

Rievaulx, a tym samym przełożonym wszystkich cystersów w Anglii. Większość swego 

życia spędził w tym właśnie klasztorze. Za jego czasów bardzo wyraźnie rozrósł się on i 

liczył ok. 600 mnichów. Elred odbywał coroczne wizyty w innych klasztorach cysterskich 

na terenie Anglii i Szkocji; odwiedził także Citeaux i Clairvaux. Podróże te odbiły się na 

jego zdrowiu; pod koniec życia cierpiał na bardzo bolesną, choć nie zidentyfikowaną cho-

robę (być może był to artretyzm lub choroba nerek). Był znany ze swojej wstrzemięźliwo-

ści - mówiono o nim, że bardziej przypomina ducha niż człowieka. Jego dar niezwykłej 

wymowy przyniósł mu miano "św. Bernarda północy". 

Napisał wiele ważnych dzieł z zakresu duchowości; w naszych czasach najbardziej znany z 

nich to wzorowany na Cyceronie traktat O przyjaźni duchowej. Napisał też kilka dzieł hi-

storycznych, dwa z nich dedykując królowi Anglii Henrykowi II, doradzając mu, jak być 

dobrym królem. Do XX w. Elred był znany raczej jako średniowieczny historyk, autor Życia 

św. Edwarda, króla i wyznawcy. Korespondował też z wieloma wybitnymi mężami swego 

czasu, niestety korespondencja ta nie zachowała się. 

Elred zmarł 12 stycznia 1167 r. w Rievaulx i został pochowany w kapitularzu klasztornym. 

Jego grób natychmiast został otoczony kultem, który w 1476 roku został zatwierdzony 

przez kapitułę generalną cystersów. Wcześniej, w 1191 r., nastąpiło przeniesienie jego 

relikwii. 

 

HUMOR 

Pan Bóg stworzył Adama. Adam cieszył się światem, jaki 
stworzył dla niego Bóg. Jednakże po pewnym czasie stwier-
dził, że bardzo się nudzi. Poskarżył się więc Panu Bogu, a Bóg 
na to: 
- Adamie. Mogę stworzyć ci istotę, która będzie inteligentna, piękna, będzie 
spełniała twoje życzenia, dogadzała ci i będzie ci posłuszna, ale to kosztować 
cię będzie rękę i nogę. 
Adam myśli i myśli, i w końcu mówi: 
- A co dostanę za żebro? 

 

Ogłoszenia Parafialne 

1. Do nabycia Gość Niedzielny przy wyjściu z kościoła. 

2. Bóg zapłać za ofiary złożone tydzień temu na tacę. 
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