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Konspekt spotkania 

 

„Aniele Boży, Stróżu mój…” 

 

 

 Czas trwania: 60 minut 

 

Cele: 

 przybliżenie postaci Aniołów Stróżów w naszym życiu, 

 zastanowienie się nad swoją relacją z Aniołem Stróżem, 

 uświadomienie sobie ważności nieustającej opieki Anioła Stróża. 

 

Materiały: 

 długopis dla każdego z uczestników spotkania, 

 kredki, flamastry, 

 rękawiczka dla każdego uczestnika (uczestnicy mogą przynieść swoje 

rękawiczki). 

 

 

1. Modlitwa na rozpoczęcie. (5 minut) 

Prowadzący rozpoczyna spotkanie dowolną modlitwą. Można w niej 

zawrzeć intencje wszystkich uczestników. 

2. Czy wiesz, że…? (5 minut) 

Prowadzący informuje uczestników, że właśnie dziś, czyli 2 października, 

obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świętych Aniołów Stróżów, oraz 



że przekonanie o istnieniu i opiece Aniołów Stróżów jest niezwykle 

ważnym elementem naszej wiary, chociaż niestety często pamięć o nim 

kończy się wraz z upływem dzieciństwa, ponieważ z tym okresem życia 

postać Anioła Stróża jest najczęściej kojarzona. Jednakże nasi Aniołowie 

czuwają nad nami cały czas, dlatego więc warto o nich nie zapominać  

i zdawać sobie sprawę z ich obecności. 

3. Medytacja. (20 minut) 

Prowadzący rozdaje uczestnikom fragment Psalmu 91 (zał. 1). Wszyscy w 

ciszy odczytują fragment, następnie prowadzący zachęca pozostałych do 

podzielenie się swoimi przemyśleniami. 

Podsumowanie: 

 Pan Bóg roztacza nad swoimi dziećmi nieustanną opiekę, chroni przed 

wszystkimi zagrożeniami i przeszkodami, ale nie jest w tym sam. Ma do swojej 

pomocy gwardię Aniołów, których posyła ze specjalną misją opieki nad ludźmi na 

każdą sekundę ich życia. Aniołowie chronią ludzi przed złem, ale również są 

źródłem siły do pokonywania trudności. Są niewidoczni, ale mimo to działają  

z ogromną mocą w naszym życiu, choć często o tym zapominamy.  

4. Superbohater. (20 minut) 

Prowadzący rozdaje uczestnikom zał. 2., na którym widnieje obraz 

skrzydeł. Zadaniem uczestników jest zapisać albo narysować, jak 

wyobrażają sobie swojego Anioła Stróża: jakie ma cechy, czy posiada 

jakieś atrybuty, co ma w sobie charakterystycznego, jak wygląda? 

Następnie chętni uczestnicy prezentują swoje wyobrażenie o Aniele Stróżu.  

Podsumowanie: 

Każdy z nas mógł teraz wyobrazić sobie swojego Anioła Stróża, nadać Mu 

trochę „cielesną” formę. Być może nasi Aniołowie posiadają bliskie nam 

cechy albo atrybuty, a może są odzwierciedleniem naszych ulubionych 

bohaterów fikcyjnych, czy naszych autorytetów? Pomimo różnych 



wyobrażeń, jedno jest pewne: że są to wyobrażenia jak najlepsze. Aniołowie 

są dla nas zbiorem najważniejszych i najszlachetniejszych cech. Są jak nasi 

osobiści superbohaterowie ze skrzydłami zamiast peleryn – zawsze 

wyciągną nas z opresji i znają bardzo dobrze nasze lęki, zmartwienia, 

potrzeby. Są nam bardzo bliscy, najbliżsi, a jednocześnie tak dalecy, bo 

niewidzialni. 

5. Idealnie dopasowani. (10 minut) 

Prowadzący prosi uczestników, aby założyli rękawiczki na swoje dłonie. 

Następnie prosi ich, aby opisali, jaka jest funkcja rękawiczek, jak układa 

się na dłoni, po co zakładamy rękawiczki, kiedy to robimy najczęściej.  

Podsumowanie: 

Pan Bóg nie wybiera dla nas przypadkowych Aniołów Stróżów. Są dla nas 

zawsze idealnie dopasowani, dokładnie tak, jak dopasowana jest 

rękawiczka do naszej dłoni. Każda z dłoni jest unikatowa, chociażby przez 

linie papilarne, a rękawiczka jest dostosowana do kształtu czy wielkości 

dłoni, aby ją jak najlepiej chronić przed zimnem, otarciem czy brudem. Tak 

samo jest z Aniołami Stróżami – pasują do nas, aby jak najlepiej prowadzić 

nas do Nieba, jak najskuteczniej nas ochronić i być naszymi idealnymi 

towarzyszami podczas ziemskiej wędrówki.  

 

6. Modlitwa na zakończenie.  

Aniele Boży, Stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy 

bądź mi zawsze ku pomocy. 

Strzeż duszy i ciała mego, 

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. 

Amen. 

 



Zał. 1 

1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego 

i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, 

mój Boże, któremu ufam». 

3 Bo On sam cię wyzwoli 

z sideł myśliwego 

i od zgubnego słowa. 

4 Okryje cię swymi piórami 

i schronisz się pod Jego skrzydła: 

Jego wierność to puklerz i tarcza. 

5 W nocy nie ulękniesz się strachu 

ani za dnia - lecącej strzały, 

6 ani zarazy, co idzie w mroku, 

ni moru, co niszczy w południe. 

7 Choć tysiąc padnie u twego boku, 

a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: 

ciebie to nie spotka. 

8 Ty ujrzysz na własne oczy: 

będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 

9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką, 

jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 

10 Niedola nie przystąpi do ciebie, 

a cios nie spotka twojego namiotu, 

11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, 

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

12 Na rękach będą cię nosili, 

abyś nie uraził swej stopy o kamień. 

13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, 

a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. 

 

 

 



Zał. 2 

 


