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ANIOŁ STRÓŻ 

 Dlaczego nie oddać się świadomie pod 

opiekę własnego Anioła Stróża i nie prosić go o 

pomoc w tym, co nas przerasta lub przeraża, 

choćby było tak banalne jak budzenie? Nie lękajmy 

się także posyłać go do osób, które liczą na naszą 

pomoc. Ojciec Pio zachęca do tego każdego z nas: 

„Możesz przysłać swego Anioła Stróża o każdej 

porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem 

szczęśliwy, przyjmując go”. Przebywanie w 

obecności aniołów jest bowiem prawdziwym 

szczęściem. 

Przyjaźń z Aniołem Stróżem 
 Przyjaźń Ojca Pio z aniołami lub raczej z 
Aniołem Stróżem zaczęła się bardzo wcześnie, bo 
już w wieku dziecięcym. Mały Franciszek Forgione 
swego  „towarzysza dzieciństwa” otaczał 
szczególnym nabożeństwem, darzył głębokim 
uczuciem i ufnym oddaniem. Ojciec Eusebio podaje 
następującą charakterystykę Anioła Stróża, który 
towarzyszył Ojcu Pio w czasach jego dzieciństwa: 
„Przyjął wygląd innego dziecka i stał się dla niego 
widzialny […], rozweselał jego dzieciństwo i 
powodował jego tęsknotę za niebem”. 
Rzeczywiście, ten czysty duch towarzyszył chłopcu 
we wszystkich momentach jego życia, szczególnie w 
trudnych chwilach. Umacniał go podczas udręk, 
rozpraszał wątpliwości, pocieszał i zanosił jego 
modlitwy przed tron Pana Boga. 

 
 
 

Zamiast budzika 
 Anioł Stróż spełniał również posługi bardzo 
pokorne, jak choćby budzenie. Kiedy Ojciec Pio z 
powodu podeszłego wieku osłabł fizycznie, władze 
zakonne wyznaczyły mu do pomocy ojca Alessia 
Parente. Zdarzało się, że zmęczony swoimi 
obowiązkami ojciec Alessio udawał się w ciągu dnia 
na krótki odpoczynek, by po zregenerowaniu sił 
powrócić do pracy. Nie zawsze jednak budził go 
dźwięk zegarka. Wtedy mocne pukanie do drzwi 
stawiało go na nogi. Za każdym razem, gdy 
wychodził na korytarz, nikogo tam nie spotykał. 
Zdziwiony biegł do Ojca Pio, który w tej właśni 
chwili czekał na jego pomoc. 

 

 
 

  

 

  
  
 

 Modlitwą najwcześniej i najpowszechniej 

odmawianą była Modlitwa Pańska. Kiedy powstały 

zakony, reguła zobowiązywała kapłanów do 

codziennego odmawiania 150 psalmów. Braci 

zakonnych natomiast zobowiązywano do odmawiania 

150 Ojcze nasz. Dlatego tak ułożone modlitwy 

nazywano Psałterzem braci. Tak było u benedyktynów 

jeszcze w XI, u templariuszy - w XII, a nawet w XIII 

wieku. 

 Od XII w. rozpowszechnił się w Kościele 

zwyczaj odmawiania Pozdrowienia Anielskiego. 

Wprowadzono je najpierw w formie antyfony do 

oficjum o Najświętszej Maryi Pannie w wieku XI, w tym 

samym czasie w modlitwie Anioł Pański, wreszcie jako 

odrębną modlitwę, powtarzaną wiele razy. Składała się 

ona początkowo jedynie ze słów archanioła Gabriela: 

"Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami". Potem 

zaczęto dodawać słowa, wypowiedziane do Maryi 

przez św. Elżbietę: "I błogosławiony owoc żywota 

Twojego". Tak było aż do wieku XII. Potem zaczęto 

dodawać słowa następne: "...Jezus. Święta Maryjo, 

Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w 

godzinę śmierci naszej. Amen". Od XV w. ta forma 

przyjęła się już powszechnie w Kościele na Zachodzie. 

Zatwierdził ją św. Pius V w 1566 r., a w 1568 r. 

wprowadził ją do brewiarza. 

 Ze średniowiecza pochodzi zwyczaj częstego 

powtarzania Pozdrowienia Anielskiego. Pustelnik 

Aybert z Hennegau  miał zwyczaj codziennie odmawiać 

je 150 razy. Za każdym razem przyklękał, a na końcu 

padał na twarz. Różaniec w postaci wielokrotnego 

odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał 

św. Dominik Guzman, założyciel Zakonu 

Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się 

go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny. 
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