„Błogosławcie Pana, wszyscy aniołowie Pańscy, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki..”
KSIĘGA DANIELA 3,58
CHWAŁA BOŻA JAŚNIEJE W ANIOŁACH
Skowronek tak cudownie śpiewał w letnim powietrzu, gdy
pracowałem w polu. Jego śpiew schodził na
drugi plan, gdy w południe w oddali zaczynały
bić dzwony na „Anioł Pański”. Jeszcze wtedy
nie miałem świadomości, że one przypominają
nie tylko o modlitwie... „Weselcie się, zastępy
Aniołów w niebie!” (por. pouczenie przed
procesją rezurekcyjną). I zastępy Aniołów radują
się
Bogiem,
uczą
nas
tej
radości
Zmartwychwstałym Chrystusem, są z nami przy
naszej modlitwie i modlą się z nami. Od PseudoDionizego wiemy na podstawie Pisma Świętego,
że
jest
dziewięć
chórów
anielskich,
podzielonych na trzy hierarchie. Pierwsza
hierarchia, czyli trzy pierwsze chóry (Serafini,
Cherubini, Trony) jest najdoskonalsza, bo jest najbliżej Boga.
Druga hierarchia to Panowania (zawsze gotowi służyć Bogu
i panować nad niższymi duchami), Moce (pomagają spełniać
Boże rozkazy) oraz Władze [inaczej Potęgi], aniołowie pełni
mocy i chwały. Trzecia hierarchia (najbardziej oddalona od
Boga, a najbliżej ludzi) to Zwierzchności [inaczej Księstwa]
aniołowie kierujący konkretnymi państwami i narodami;
następnie Archaniołowie (spełniają najważniejsze zadania) oraz
Aniołowie (spełniają zwyczajne misje). Anioł to nie imię, ale
określenie oznaczające tyle, co „posłaniec”, „wysłannik”,
„sługa”. „Można powiedzieć, że anioł jest obrazem Boga-Ducha,
człowiek zaś Boga-Syna, Jezusa Chrystusa” (Anioł posłaniec
nadziei. o. Stanisław Kałdon OP. s. 26) Aniołowie pomagają
nam szukać Jezusa, znaleźć Jezusa, kochać Jezusa. Czy
skorzystamy w pełni z ich pomocy?

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich,
przybywaj na pomoc ludziom, zagrożonym przez moce ciemności.
Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią
i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy
się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy
tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach
szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża
i Obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej
szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę pokoju, aby zniweczył moc
szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli
grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego,
zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie.
Amen.
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ROLA ANIOŁÓW W LITURGII
Jaką rolę Aniołowie odgrywają w świętej liturgii? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, należy zadać
następne. Kim są owi Aniołowie? To postacie,
które najczęściej kojarzą nam się z dobrocią i ze
skrzydłami. Jednak naprawdę są to istoty
niematerialne, duchowe, niemające ciała, a więc
również bez skrzydeł. Ich istnienie nie jest
elementem mitu, ale należy do prawd naszej
wiary. Jakie jest więc ich zadanie? Najprościej
można powiedzieć, że pośredniczą między
Bogiem a ludźmi. W liturgii zaś łączymy się z
Aniołami, by uwielbiać Boga. Szczególnym
momentem podczas Eucharystii, przywołującym
Aniołów, jest śpiew „Święty, Święty” (łac.
Sanctus). Już wcześnie, na początku Ofiary
Eucharystycznej
prosimy
Aniołów,
aby
wstawiali się za nami do Boga („przeto błagam…
wszystkich Aniołów i Świętych… o modlitwę za mnie”). W
hymnie „Chwała na wysokości Bogu” przyłączamy się do
zastępów anielskich, które wielbią Boga za Jego wielkie
dzieła. Podczas Wyznania wiary (Credo) stwierdzamy
naszą wiarę w to, że Bóg stworzył świat duchów
niebieskich („Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych”). W ciągu roku czcimy również
poszczególnych świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i
Rafała (29.IX). Całe życie Kościoła korzysta z tajemniczej i
potężnej pomocy Aniołów, dlatego tak ważne jest, abyśmy
nieustannie odkrywali znaczenie Aniołów w naszej
codzienności.
ANIOŁ STRÓŻ
„Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam,
jako stróżów, Twoich świętych Aniołów, spraw, abyśmy
zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich
towarzystwem w wieczności”. (fragment kolekty –
wspomnienie świętych Aniołów Stróżów, 2 października).
Każdy z nas przychodząc na świat otrzymuje posłanego mu
przez Boga Anioła Stróża. Jednakże dokładną historię
walki, jaką musiał odbyć z naszym nieprzyjacielem
poznamy dopiero po śmierci. Powinniśmy w naszej
codziennej modlitwie znaleźć również czas na osobistą
rozmowę z naszym Aniołem. Warto podjąć refleksję nad
swoim życiem i zapytać się czy dostrzegam rolę Anioła
w moim życiu? Czy widzę te wszystkie dobre przeczucia,
które rodziły mi się w sercu? Czy widzę te ułamki sekund,
które dzieliły mnie od śmierci, bądź jakiejś tragedii,
a jednak wychodzę z sytuacji obronną ręką? Dziękujmy
Aniołom za ich obecność, tę cichą i pokorną, ale zawsze
bardzo potrzebną.
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