
Aniołowie naszych czasów 
kryją się w sercach, w 
których widzą jutro.

Goście  wyszli  już  ponad godzinę temu,  a
ona nadal siedziała w fotelu rozmyślając o
tym wspaniałym wieczorze,  który  dopiero
co właśnie minął. Nawet specjalnie nie za-
interesowały ją te liczne prezenty wręcza-
ne  jej  z  okazji  dzisiejszego  dnia  imienin.
Najważniejsze, że wszyscy jej wierni przyja-
ciele stawili się na tę uroczystość. Miło było
zgromadzić ich naraz przy jednym stole i
cieszyć się tą jakże uroczą wizytą. Postara-
ła  się  też,  aby  poczęstunek  serwowany
przez nią był urozmaicony i by wyjątkowo
smakował  każdemu podniebieniu.  Z  lubo-
ścią obserwowała więc, jak jej potrawy zni-
kały w zawrotnym tempie z półmisków, pa-
ter i salaterek. Atmosfera panująca w trak-
cie spotkania była cały czas niesamowicie
ciepła i doniosła. Ale jak wiemy, co dobre
nie trwa wiecznie i ma swój kres. Goście ro-
zeszli  się  przed dwudziestą drugą i  znów



pozostała  sama.  Dzień  imienin  dobiegał
końca.  Deszczowa aura była w tym roku,
co wróżyło i zapowiadało święta bożonaro-
dzeniowe po lodzie. Ruszyła się wreszcie z
fotela i zabrała się za zbierania pustych na-
czyń  ze  stołu.  Wszystkie  automatycznie
umieszczała  w  zmywarce.  Wtedy  dopiero
poszła do łazienki. Po relaksującej kąpieli w
wannie,  będąc  już  w  piżamie  i  szlafroku,
podeszła do stolika, na którym w kilku wa-
zonach  stały  otrzymane  od  gości  kwiaty.
Przeważnie były to czerwone róże, wiązan-
ki z kolorowych gerber oraz małe i fikuśne
bukieciki  stokrotek.  Obok wazonów leżały
pięknie  zapakowane  w  kolorowe  papiery
prezenty. Naliczyła ich razem pięć. Od każ-
dego z pary przyjaciół dostała po jednym.
A z nią przy stole razem ucztowało dziesię-
cioro  przyjaciół.  Same  pary  małżeńskie.
Było ich pięć, tyle samo co podarków. Się-
gnęła szybko po pierwszy, najmniejszy pa-
kunek  z  brzegu.  Otworzyła  go.  W środku
znajdowały  się  piękne  złote  kolczyki  w
kształcie serduszek. Momentalnie zawróciła



do łazienki i przymierzyła je przed lustrem.
Prezentowały  się  w jej  uszach  wspaniale.
Nagle u drzwi wejściowych dało się słyszeć
pojedynczy  gong.  Znieruchomiała.  Kto
chce jej złożyć nieomalże nocną wizytę? O
tej  porze  nie  oczekiwała  już  żadnego go-
ścia. Poza tym, po obejrzeniu swoich pre-
zentów zamierzała udać się do łóżka.  Co
prawda na imieniny gości się nie prosi, ale
nawet jeśli był to ktoś nieoczekiwany, nie-
planowany a znajomy, to obecna pora na
składanie wizyt była niestosowna.  Dźwięk
gongu powtórzył się. Rada nie rada, po ci-
chutku na palcach poszła do przedpokoju i
ostrożnie  wyjrzała  przez  wizjer.  Na klatce
schodowej panował półmrok. To co jednak
w jego cieniu zobaczyła, sprawiło, że lekko
zachwiała się na nogach. Odruchowo cof-
nęła się od drzwi.  Wtedy to po raz trzeci
zabrzmiał gong. Przetarła oczy, sądząc, iż
uległa  jakiejś  halucynacji.  Znów  zerknęła
przez wizjer. Tym razem łamiącym się gło-
sem zapytała:

‒ Kto tam?



Z miejsca usłyszała odpowiedź:

‒ Twój Anioł Stróż.

Myślała,  że  śni.  Zastanawiała  się  nawet,
który z jej znajomych zrobił jej tak oryginal-
ny kawał? Tylko kto i w jakim celu?  Zwłasz-
cza w nocy. Jej wszyscy znajomi należeli do
odpowiedzialnych i poważnych ludzi i nie w
głowie im było takie poczucie humoru. Nie-
stety  nie  udało  się  jej  rozpoznać w męż-
czyźnie stojącym za drzwiami,  a przedsta-
wiającym  się  za  anioła,  nikogo  z  nich.
Wbrew  wszystkiemu,  co  miało  nastąpić,
lekko uchyliła drzwi. Gość stojący na progu
odziany  był  w  biały,  elegancki  garnitur,
śnieżnobiałą koszulę i skórzane buty o  kre-
mowej  barwie.  Zza  pleców  rozpościerały
się prawdziwe skrzyła anielskie. Spojrzenie
miał wielce łagodne w błękitnych jak niebo
oczach.

‒ Czy aby ta wizyta, to na pewno do mnie?
‒ upewniała się, z przysłowiową duszą na
ramieniu.



‒ Tak. Jestem twoim Aniołem Stróżem ‒ po-
wtórzył  niesamowicie  miłym,  aksamitnym
głosem. Uśmiechnął się przy tym do zasko-
czonej gospodyni bardzo przyjaźnie.  ‒ Czy
mogę wejść?

Odsunęła  się  na  bok  szeroko  otwierając
przed przybyszem drzwi.

‒ Proszę.  Nie  rozumiem  tylko,  w  jakim
celu... no, w jakim celu tu jesteś?

Anioł  jakby  czekał  na  to  zaproszenie.
Wszedł sprężystym krokiem wprost do po-
koju i składając skrzydła usiadł wygodnie w
jednym ze stojących tam foteli. Ukradkiem
spojrzał  na  stolik  z  wazonami  pełnymi
kwiatów oraz prezentami.

‒ Zdaje się Basiu, że przeszkodziłem ci w
oglądaniu upominków od bliskich? Nie krę-
puj się. Kontynuuj. Ja poczekam.

Nie  wiedziała  czy  jest  to  aby  dobry
pomysł? Prezenty mogły jeszcze zaczekać.
Najważniejszy dla niej  był  on i  cel  wizyty
tego nietypowego gościa.  Mogła się  zało-
żyć, że imieninowi przyjaciele nie uwierzyli-



by  jej,  w  te  niespodziewane  i  nietypowe
odwiedziny?

‒ Może zrobię herbatę?  ‒ zapytała cicho,
chcąc jakoś rozpocząć z nim rozmowę. Pra-
gnęła bowiem okazać się osobą gościnną.

‒ Poproszę.  Przy  herbatce  milej  nam  się
pogawędzi  ‒ odrzekł zadowolony z propo-
zycji Barbary.

Wycofała  się  spiesznie  do  kuchni.  Serce
waliło jej mocno jak dzwon. Sytuacja prze-
rastała ją. Nigdy dotąd przecież nie gościła
pod  swoim  dachem  prawdziwego  anioła.
Nastawiła  czajnik  z  wodą  na  gaz,  a  do
dwóch kubków włożyła po torebce herbaty
Lipton. Po namyśle ukroiła jeszcze imieni-
nowego sernika w polewie czekoladowej i z
wiórkami kokosowymi oraz dodała kilka ka-
wałków szarlotki  z bitą śmietaną, umiesz-
czając następnie wszystko na szklanej pa-
terze. Nie zapomniała też o deserowych ta-
lerzykach  i  widelczykach.  Za  kilka  minut
przyniosła na tacy poczęstunek do pokoju,



ustawiając  go  na  stole.  Zwracając  się  do
swojego gościa uprzejmie oznajmiła:

‒ Zapraszam serdecznie. Proszę się często-
wać. Czym chata bogata,  tym rada  ‒ za-
pewniła anioła. ‒ Sama upiekłam te słodko-
ści.

Anioł  Stróż  z  miejsca  sięgnął  po  kawałek
ciasta.

‒ Wyborny ten sernik ‒ pochwalił gospody-
nię.  ‒ Dawno  tak  dobrego  nie  kosztowa-
łem. ‒ Rozpływał się cały w zachwycie. Po
skonsumowaniu  kilku  kolejnych  kawałków
sernika, nocny gość wyprostował się w fo-
telu i zwrócił się do Barbary w te słowa:

‒ Moja  droga,  nie  jestem łakomczuchem,
ale twój poczęstunek wybitnie mi smakuje.
Szkoda, że tak rzadko mam okazję do ta-
kich spotkań w cztery  oczy,  jak  to  nasze
obecne. Na początku zacznę może od pew-
nej anegdoty. Jest ona jakoby tematem na-
szej dalszej konwersacji. Otóż dawno, daw-
no temu, kiedy Adam i Ewa zostali wygnani
z Raju za to, że złamali zakaz wydany przez



Boga i zerwali owoc z drzewa wiadomości
dobrego i złego, do Stwórcy przyszła gro-
mada Aniołów, chcąc się wstawić za ludź-
mi. Skrzydlate duszki poprosiły Boga, aby
wybaczył ludziom i przywrócił ich do łask.
Wszechmogący  rozgniewał  się  jednak  na
Anioły  i  postanowił  ukarać  je  za  to,  że
śmiały  podważyć jego decyzję.  Zabrał  im
po jednym skrzydle, które zamienił w ślicz-
ne  kwiaty.  Aniołom pozostało  tylko  jedno
skrzydło. Bóg strącił je na ziemię; każdego
Anioła  w  inne  miejsce,  aby  mogły  żyć
wśród ukochanych ludzi i im zawsze poma-
gać. Zabronił im jednak wracać do nieba.
Dał im jednakże nadzieję, na to, że kiedyś
do niego powrócą. Jeżeli  jeden Anioł,  błą-
dząc po świecie i pomagając ludziom w po-
trzebie, odnajdzie drugiego jednoskrzydłe-
go  kuzyna,  to  przytuleni  do  siebie  będą
mogli wrócić do domu. Od tej chwili Anioły
z jednym skrzydłem błądzą po ziemi w po-
szukiwaniu swojej połówki. A kiedy odnaj-
dują się, wznoszą się ku niebu i wtedy są
bardzo  szczęśliwi.  ‒ Zakończył  opowiada-



nie i  swój wzrok bacznie utkwił na swojej
podopiecznej i czekał, co też mu odpowie.
Ale Barbara nie umiała jakoś sprostać jego
oczekiwaniu. To co czuła obecnie,  to była
ta dziwna niemoc, która powoli ogarnęła jej
ciało.  Jednocześnie  poczuła  się  dziwnie
spokojna i szczęśliwa; co prawda wiele py-
tań piętrzyło się w jej  głowie,  ale wahała
się, by je zadać na głos. Anioł wyczuwając
jej ogromne stremowanie, zaraz wyszedł jej
naprzeciw.

‒ Moja droga Barbaro, wiem, że trudno ci
pojąć  moją  wizytę  w  twoim  domu.  Przy-
znam się,  że  zawsze jestem obok ciebie,
ale ty mnie nie widzisz. Czasem mam wra-
żenie,  że  jestem ci  całkowicie  obojętny  i
wówczas jest mi bardzo smutno. Postano-
wiłem więc koniecznie coś zmienić w na-
szych relacjach. Raz na miesiąc, postaram
się porozmawiać z tobą oficjalnie,  tak jak
dziś, ale również codziennie masz ze mną
kontakt.  Musisz tylko uwierzyć,  że jestem
twoim opiekunem i że zawsze nastawiony
jestem na dialog i pomoc.



Barbara spojrzała na swojego gościa z lek-
kim niedowierzaniem. Mimo, że nie potrafi-
ła zaprzeczyć temu, co wyznał, a tym bar-
dziej, że jest prawdziwym Aniołem zabrakło
jej nagle odwagi. Wypadało jednak coś po-
wiedzieć,  więc  uśmiechając  się  do  niego
rzekła:

‒ Jezus mówi w Ewangelii, że Aniołowie pa-
trzą w oblicze Pana. Za ich pośrednictwem
każdy człowiek ma kontakt z Bogiem.

Anioł nagle rozpromienił swoje oblicze.

‒ Tak, to prawda. Każdy Anioł jest w Jego
pobliżu.  Każdy  z  ludzi  za  pośrednictwem
swego  Anioła  dosięga  Królestwa  Bożego.
Człowiek nie jest ograniczony wyłącznie do
tego, co widzialne i wykonalne. Jest otoczo-
ny tajemnicą.  Nie  jest  przecież  sam,  gdy
jest samotny. Nie jest opuszczony, gdy sam
jeden idzie przez las.  Wyobrażenie Anioła
Stróża kontaktuje człowieka z obronnymi i
ochronnymi  siłami  jego  podświadomości.
Pomaga mu w tym, by bardziej  na siebie
uważał, oraz by poddawał się życiu w spo-



sób mniej obarczony strachem. Ludzie nie
żyją wyłącznie w rzeczywistości swego kry-
tycznego rozumu, ale też w między obsza-
rach, w których zdają sobie sprawę z ist-
nienia łączności między niebem a ziemią.
Między tym, co widzialne, a tym co niewi-
dzialne.  A  ponieważ  są  obeznani  z  tym
„między obszarem" już od dzieciństwa po-
trafią  zaakceptować  wyobrażenie  Anioła
Stróża. Rozmawiam teraz Basiu z tobą i to
jest  rzeczywistość.  Nie  zaprzeczysz?   Nie
myśląc o tym w sposób krytyczny, ludzie
jednak są w głębi serca przekonani, iż za-
wsze towarzyszy im Anioł Stróż i chroni ich
przed niebezpieczeństwami.

Gość Barbary nałożył sobie kolejny kawałek
ciasta na talerzyk. Tym razem była to szar-
lotka. Konsumował w ciszy, wpatrując się w
dziewczynę  dobrotliwym wzrokiem.  Zapa-
nowała wokół  prawie niebiańska atmosfe-
ra.  Wtedy  Barbara  już  odważnie  zwróciła
się do swojego Anioła:

‒ Przypominam  sobie,  że  w  dzieciństwie
często  do  ciebie  mówiłam.  Modliłam  się



rano i wieczorem. Czułam, że jesteś obok.
Czy wtedy mnie dokładnie słyszałeś?

Anioł Stróż uśmiechnął się tajemniczo.

‒ Ależ tak! I powiem ci, że były to dla mnie
najcudowniejsze  chwile...  Niezliczone  sze-
regi ludzi często poprzysięgają się na swe
doświadczenia,  że  w  momentach  we-
wnętrznego  zatopienia  się,  słyszeli  głos
swego  osobistego  Anioła,  doznając  przy
tym działania błogosławionych sił  w sytu-
acji doskwierającej potrzeby, kryzysu lub w
podjęciu  ważnej  decyzji.  Mówią o  przeży-
ciu, może li tylko przez moment, odkrycia
maleńkiej  pozaziemskiej  oazy  po  drugiej
stronie  bariery  swej  wyizolowanej  egzy-
stencji, w której żyli.

‒ Rozumiem Aniele, że tak tylko odczuwają
ludzie  wierzący  w  Pana  Boga?  ‒ spytała
niepewnie.

‒ Tu się mylisz Barbaro. Właśnie nie tylko
oni. Nawet osoby deklarujące się jako nie-
wierzący,  potrafią  opowiadać  z  własnego
życia o opresjach, w których ocalił ich wła-



sny  Anioł  Stróż.  W naszym przekonaniu  i
pojmowaniu  tematu  wiary,  Aniołowie  peł-
nią na ich drodze rolę duchowych przewod-
ników,  których  Pan  Bóg  posyła,  aby  was
osłaniać i chronić. Was wszystkich. Przecież
deszcz pada zarówno na wierzących jak i
niewierzących. Tak samo słońce świeci dla
obojga. Aniołowie, jak już zapewne wiesz,
są emisariuszami Boga, którzy stoją u wa-
szego boku i was chronią. Ja, Basiu, zawsze
obok  ciebie  przebywam.  Istoty,  które  na-
wet  we  śnie  mówią  wam,  jaki  kierunek
obrać powinna wasza droga, są po prostu
towarzyszami na ścieżkach waszego życia.

Dziewczyna  przez  chwilę  zastanowiła  się
nad kolejnym pytaniem. Miała przecież nie-
powtarzalną okazję  zgłębić  wiedzę na te-
mat anielskiego świata.

‒ Powiedz mi Aniele, jeśli nie jest to jakąś
tajemnicą, jak wy tam w niebie sobie żyje-
cie?



Anioł  Stróż  jakby  czekał  na  to  pytanie.
Uśmiechając  się  do  swojej  podopiecznej
rzekł:

‒ Zadanie w niebie dla Aniołów najprzed-
niejsze, to jednak ich rola w sprawowaniu
niebiańskiej liturgii. Od starożytności litur-
gię pojmowano, jako uczestnictwo w liturgii
Aniołów przed Bożym Tronem. 


