
Twój Anioł Stróż prowadzi ciebie po drogach życia 

Można skorzystać z tekstu Hbr 2, 9-11 (27 Niedziela Zwykła, rok B) 

Zachęcam, by przy jakiejś okazji wybrać się na Golgotę w Tokarni (wieś między 

Myślenicami a Jordanowem). Na wzgórzu ponad wsią miejscowy artysta, z pomocą ks. 

proboszcza i parafii, urządził Drogę Krzyżową. Ale jest tam też kilka grup rzeźb 

przedstawiających religijne sceny. Jedna z nich jest szczególnie wzruszająca. Nad 

spływającym z góry potokiem zawieszony most, nieco już zmurszały. Przechodzą przezeń 

dzieci. Nad nimi czuwa Anioł Stróż. Znamy tę scenę z obrazków. Pewnie jeszcze z 

dzieciństwa. Jedną z pierwszych modlitw, której uczyli nas rodzice była modlitwa: „Aniele 

Boży, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój… strzeż duszy i ciała mego, zaprowadź mnie do 

żywota wiecznego”. Przypomnijmy sobie prawdę, że Bóg w swojej dobroci posyła każdemu z 

nas Anioła, który opiekuje się, strzeże mnie przed niebezpieczeństwami, pilnuje każdego 

kroku. Anioł Stróż idzie ze mną także po wszystkich turystycznych drogach, ostrzega, pilnuje, 

bym nie uległ wypadkowi i szczęśliwie dotarł do celu. Czy wierzysz w to? To nie legenda dla 

małych dzieci.  

Jest jednak jeszcze jedna, ważniejsza, duchowa droga. Prowadzi mnie przez życie, 

wśród różnych perturbacji i zagrożeń. Jej celem nie jest schronisko albo górski szczyt. Celem 

jest „wieczne schronisko” u Boga, szczyt, którym jest nieprzemijająca wspólnota z Bogiem – 

niebo. Bóg daje nam pomocnika, Stróża na tej drodze: swego Anioła.  

Każdy z nas dobrze wie, że na szlaku potrzebuje przewodnika. Inaczej może się 

zagubić. Czy jest to tradycyjna mapa bądź drukowana książka, kolorowy znak na drzewie, 

drogowskaz czy nowoczesny GPS. Wreszcie żywy człowiek, ten z „blachą” przewodnicką. Nikt 

z nas nie powie, że przewodnik jest niepotrzebny.  

Nie zapominajmy jednak, że tym pierwszym Przewodnikiem jest sam Jezus Chrystus. 

Anioł Stróż jest Jego wysłannikiem, pomocnikiem. W dzisiejszym czytaniu Autor Listu do 

Hebrajczyków nazywa Chrystusa „przewodnikiem naszego zbawienia”. To on każdego z nas 

prowadzi bezpiecznie do celu życia. To on nazwał siebie „drogą” (…). To On nie zapomina o 

problemach, trudnościach, kłopotach każdego z nas. To on daje nam swoje Słowo – 

Ewangelię - wskazujące właściwą drogę życia, by nie zabłądzić. To On daje nam sakramenty, 

które sprawiają, że na tej drodze jesteśmy bezpieczni, umacniają na niej, by nie ustać, nie 

zesłabnąć, iść odważnie. Pośród nich Eucharystię zwaną „Chlebem pielgrzymów”. To on nam 

daje Kościół – swoje Ciało - wspólnotę, w której możemy usłyszeć wskazania pozwalające 

nam wśród meandrów życia znaleźć ten jedyny, właściwy szlak. Nie chce nikomu z nas 

przeszkodzić, ale ułatwić drogę. Jeśli tylko zawierzę Chrystusowi, jestem pewien, ze dotrę 

szczęśliwie do celu. 

Współczesne Badania socjologiczne wskazują zjawisko zatracania autorytetów. Nie 

chcę dyskutować nad różnorakimi przyczynami. Widzimy jednak, jak coraz mniej liczy się to, 

co powiedzą rodzice, wychowawca, katecheta, a tym bardziej nauczanie Kościoła. W ich 

miejsce wchodzą jakże niepewne źródła: opinia społeczna, środowiska rówieśnicze, Internet, 

portale społecznościowe, gdzie każdy może napisać co tylko chce, wcale nie potwierdzając 

swych tez mocnymi argumentami. Czy można zawsze zaufać tym nowym autorytetom? Czy  



słuszne jest odrzucenie tych „tradycyjnych”? Człowiek – młody, starszy, senior - potrzebuje 

autorytetu, mocnego, pewnego oparcia. Autorytetu, który go nie zawiedzie, pokaże 

prawdziwą, bezpieczną drogę.  

Człowiek potrzebuje nie tylko autorytetu, ale stróża, który wzmocni, w razie potrzeby 

ochroni, kiedy potrzeba poprowadzi za rękę, by noga nie wpadła w „dziurę na moście”, by 

bezpiecznie przejść na drugi brzeg. 

Wyraźmy dziś swoją wdzięczność za Bożą opiekę na drogach życia. Nie jestem sam. 

Nie jestem skazany na błądzenie we mgle w poszukiwaniu właściwego szlaku życia. Obudź na 

nowo swą ufność w Bogu. Bądź wdzięczny za Anioła Stróża i wyruszając na szlak westchnij do 

niego: „Aniele Boży, Stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój”. 

Amen. 
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