
z osób z naszej grupy modlitewnej
przyszła paczka z Kanady, w której
była wymarzona kurtka z podpinką w
moim rozmiarze – dodaje ks. Jacek.
Podobnych historii ma wiele. Kiedy w
marcu tego roku potrzebował pieniędzy,
po odmówieniu Koronki do Aniołów
Stróżów otrzymał od różnych osób po-
trzebne środki, dokładnie na taką
kwotę, jaką musiał wpłacić. 

Aniołowie pomagają też na drodze
podczas jazdy samochodem, by bez-
piecznie dotrzeć do celu. – Kiedyś
przez drogę, którą jechałem, przeszła
mi przed maską wataha dzików. Choć
droga była już wolna, poczułem przy-
naglenie, by się zatrzymać. Zrobiłem
to i za chwilę na jezdnię wybiegło
jeszcze ponad 20 malutkich dzików –
opowiada kapłan. 

– Myślę, że warto mówić o aniołach
i prosić ich o pomoc. Święty Benedykt
z Nursji głosił, byśmy dziękowali Panu
Bogu za naszych Aniołów Stróżów i
ich błogosławili. Polecając im nasze
sprawy do rozwiązania, musimy wierzyć,
że się nimi zajmą – zwraca uwagę. 

Ksiądz Jacek modli się teraz za wsta-
wiennictwem aniołów za polityków, by
nastąpił w ich życiu przełom, szczególnie
w kwestii wprowadzenia w Polsce pełnej
ochrony życia od poczęcia. 

 Obraz Michała 
Archanioła 

Krzysztof Stanisławski doświadcza aniel-
skich interwencji od początku swego
nawrócenia. Odkąd przyjął szkaplerz
Michała Archanioła, widzi w swoim
życiu działanie Wodza niebieskich za-
stępów. 

Codziennie wraz z żoną Agnieszką
odmawia Koronkę do Aniołów Stróżów,
w której prosi o pomoc Aniołów Stró-
żów wszystkich ludzi świata. Modlą się,

by Pan Bóg przychodził z darami, jakie
dał aniołom, proszą także o mądrość i
o pokorę, by z miłością mówić o Panu
Bogu. Ogromnej anielskiej interwencji
doświadczyli, kiedy Agnieszka była w
stanie błogosławionym z drugim synem
Franciszkiem. 

– Byłem w domu, gdy zadzwoniła
do mnie znajoma, że rozmawiała przez
telefon z moją żoną i nagle w słuchawce
usłyszała „Maryjo, ratuj”, po czym roz-

mowa się urwała. Wybiegłem z domu,
na sąsiedniej ulicy zobaczyłem żonę i
wywrócony wózek, a obok auto. Kie-
rująca nim kobieta krzyczała: „Boże,
zabiłam dziecko” – opowiada Krzysztof.
W wózku jechała wcześniej córka Alicja,
która po zderzeniu z autem nie miała
nawet zadrapania. Agnieszka też czuła
się dobrze. 

– Poprosiłem, by kobieta, zamiast
dzwonić na policję, obejrzała w inter-
necie nasze świadectwo. Później nasz
przyjaciel, który modlił się za naszą
rodzinę, otrzymał obraz, że żonę i
dzieci strzegli trzej aniołowie. Oni
ochronili moją rodzinę podczas wy-

padku – mówi Krzysztof. I zaznacza,
że to nie jedyne doświadczenie anielskiej
opieki na drodze. – Kiedyś, gdy wraca-
liśmy wieczorem, nagle gwałtownie wy-
jechało przed nami auto. Normalnie
człowiek nie jest w stanie zareagować,
tymczasem nasz samochód przesunął
się w lewą stronę. To była nadnaturalna
interwencja. Dostaliśmy też słowo z
Księgi Wyjścia: „Oto Ja posyłam anioła
przed tobą, aby cię strzegł w czasie

twojej drogi i doprowadził cię do miejs-
ca, które ci wyznaczyłem” – dodaje. 

Kiedyś znajoma Krzysztofa miała
problem z dokończeniem remontu,
ponieważ majster odmówił dalszej pra-
cy. Poprosiła o modlitwę w tej intencji. 

– Wiedziałem, że jak poproszę Anioła
Stróża, by przyszedł i otworzył serce
mężczyzny, żeby zmienił decyzję, to
tak będzie. Pobłogosławiłem na mod-
litwie tego mężczyznę i jego Anioła
Stróża, a potem poprosiłem swojego
Anioła Stróża, by go przygotował, kiedy
zadzwonię. Po dwóch minutach naszej
rozmowy zgodził się dokończyć remont
– dzieli się Krzysztof. – To namacalny

dowód, że możemy prosić Aniołów
Stróżów w różnych sprawach – akcen-
tuje. Nie kryje, że właściciele remon-
towanego domu byli bardzo zaskoczeni. 

Krzysztof zajmuje się ewangelizacją
– maluje obrazy. Gdy jest w pracowni,
prosi aniołów, by prowadzili jego rękę
i pomagali mu dobierać kolory z palety. 

– Kiedy malowałem obraz Matki
Bożej Bolesnej, prosiłem anioła, by
dał mi kolor do płaszcza. Okazuje się,
że idealna okazała się farba koloru in-
dygo, bardzo droga, którą miałem od
dawna i nie wiedziałem, do czego użyć.
Obraz malowałem dla mężczyzny, który
podzielił się później, że gdy się nawracał,
miał obraz Matki Bożej okrywającej
go swoim płaszczem w identycznym
kolorze jak ten na obrazie. Tak anioł
zainterweniował – mówi Krzysztof.
Anielskich interwencji może wyliczać
wiele.

Pewnego razu, gdy potrzebował 2
tys. zł na opłaty, poprosił św. Michała
Archanioła, by wstawił się do Pana
Boga. – Wieczorem tego samego dnia
napisała do mnie kobieta z prośbą,
bym namalował obraz św. Michała Ar-
chanioła. Powiedziałem, że będzie kosz-
tować 1300 zł, a ona oświadczyła, że
zapłaci 2 tys. zł. Z kolei świętego Rafała
proszę, by troszczył się o paliwo do
busa, którym jeżdżę na ewangelizację.
Nigdy nie mam pustego baku – pod-
kreśla Krzysztof i kończąc rozmowę,
prosi wszystkich rodziców, a szczególnie
ojców, by błogosławili Aniołów Stróżów
swoich dzieci, które po ludzku czasem
trudno upilnować. l

Pewnego razu, gdy Krzysztof Stanisławski
potrzebował 2 tys. zł na opłaty, poprosił
św. Michała Archanioła, by wstawił się
do Pana Boga. – Tego samego dnia napisała
do mnie kobieta z prośbą, bym namalował
obraz św. Michała Archanioła. Powiedziałem,
że będzie kosztować 1300 zł, a ona
oświadczyła, że zapłaci 2 tys. zł

Karolina
Goździewska

M5Sobota-Niedziela, 19-20 października 2019naszdziennik.pl

REKLAMA


