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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

OPATRZNOŚĆ BOŻA I ANIOŁY 
 
 
 Aniołowie pomagają nam i chronią niezależnie od tego, czy jesteśmy 

sprawiedliwi, czy grzeszni. Jeżeli jesteśmy grzeszni, napominają, aby-
śmy się podnieśli, jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, wskazują drogę dobra 
i zanoszą do Pana nasze modlitwy. 

 
 Jak góry piętrzą się dokoła i ochraniają położone w nich doliny, tak 

święci aniołowie stoją wokół i nas chronią. 
 
 Przyjmować z rąk Pana dobro i zło w doskonałej pokorze, uznając je za 

dobrodziejstwo Bożej Opatrzności, jest bardziej warte zbawienia du-
szy niż biczowanie każdego dnia swoich pleców brzozowymi rózgami. 

 
 Serce świętych jest ołtarzem, przy którym chętnie gromadzą się anio-

łowie Boży, gotowi brać i ofiarować Panu ich myśli, ich modlitwy i do-
bre uczynki. (św. Albert Wielki) 

 
 Dzięki Opatrzności Bożej jest rzeczą wykluczoną, aby dusze religijne, 

które pobożnie i wytrwale szukają siebie i Boga swego, to znaczy 
prawdy, nie miały możności jej znalezienia. 

 
 Opatrzność Boża opiekuje się każdym z nas z osobna, jak i całą ludzko-

ścią. (św. Augustyn) 
 
 Aniołowie są naszymi powiernikami. Miejcie wobec nich szacunek, po-

nieważ są zawsze z nami, są wysłannikami Boga i podstawą Jego 
dworu; miejcie dla nich uwielbienie, bo dobrze nam życzą; ufajcie im, 
bo są z nami, aby nas ochraniać. 
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 Biada nam, gdyby Aniołowie zrażeni naszymi grzechami i obojętnością, 
uznali nas za niegodnych swojej obecności i swego nawiedzenia. (św. 
Bernard) 

 
 Im prawdziwsza i doskonalsza będzie nasza zażyłość z Bogiem, tym 

bardziej ku nam będzie wychodzić Jego Opatrzność. 
 
 Wielu dąży do doskonałości, niewielu ją osiąga. Czy wiecie dlaczego? 

Ponieważ nie idą z pełnym zaufaniem Bogu i zawierzeniem się Jego Oj-
cowskiej Opatrzności. (św. Franciszek Salezy) 

 
 Zadowalajmy się małym, zostawmy piękno i wygodę, a będzie nas 

wspomagać Boska Opatrzność. 
 
 Bezgranicznie zawierzam się Bożej Opatrzności; ale również Opatrz-

ność chce, aby jej pomagały nasze ogromne wysiłki. (św. Jan Bosko) 
 
 Nie powinniśmy oczekiwać pomocy Bożej Opatrzności, jeśli jesteśmy 

leniwi. Opatrzność wyjdzie ku nam, gdy zobaczy nasze hojne wysiłki 
ku jej miłości. (św. Jan Bosko) 

 
 Będziecie bogaci w takiej mierze, w jakiej będziecie liczyć na Opatrz-

ność. 
 
 Za każdym razem, kiedy niepokoję się o Opatrzność, dobry Bóg karze 

mnie za moje niepokoje, zsyłając mi nieoczekiwaną pomoc. (św. Jan 
Maria Vianney) 

 
 Odmawiam „Aniele Boży” przynajmniej pięć razy dziennie i często roz-

mawiam z nim w duchu; zawsze jednak w spokoju. 
 
 Och moje zmartwienia nie mogą wyjść poza ten dzień. O jutrze pomyśli 

Opatrzność. 
 
 Wielkie dzieła Pana zakwitają w tajemnicy zawiłej Bożej Opatrzności. 

(bł. Jan XXIII) 
 
 Dziwisz się, że twój Anioł Stróż oddał ci znaczne usługi. Nie powinieneś 

się dziwić: właśnie dlatego Pan postawił go u twego boku. 
 
 Uciekaj się do swojego Anioła Stróża w chwili próby: on cię ochroni 

przed demonem i da ci świętą inspirację. 
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 Żyj w zażyłości ze swoim Aniołem Stróżem. Traktuj go jak najlepszego 
przyjaciela – bo nim jest – a on odda ci wiele usług w sprawach co-
dziennych. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 To opieka Bożej Opatrzności sprawia, że w każdym momencie życia, w 

jakim się człowiek znajdzie, można korzystać ze środków dobroci i mi-
łosierdzia Bożego, jakie On podaje każdemu z nas. (św. Rafał Józef Ka-
linowski) 

 
 Jestem tą wielką Opatrznością, która nigdy nie uchyla się od próśb tych 

sług, którzy we Mnie wierzą, próśb dotyczących ciała i duszy. (św. Ka-
tarzyna ze Sieny)  

 
 Opatrzność Boża dała ci tych rodziców, w tym miejscu i czasie, i w tych 

okolicznościach, w których najlepiej możesz się zbawić. 
 
 Obojętność świata: pozwól się prowadzić Opatrzności Bożej. (św. 

Maksymilian Maria Kolbe) 
 
 Tylko mała ufność może być przeszkodą do udzielenia się obfitszego 

darów Opatrzności Bożej. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Dzięki Opatrzności Bożej otrzymałeś na przyszłość gwarancję innych, 

większych dóbr. Utwierdź się zatem w dobrej woli. 
 
 Zaufaj mocno, że Opatrzność Boża wyjdzie ci naprzeciw, kiedy naj-

mniej Jej oczekujesz. (św. Leopold Mandić) 
 
 Czy nie jest spokojniejszy człowiek, czy nie 

spogląda śmielej w przyszłość, jeżeli z żywą 
wiarą zdał się całkowicie na Opatrzność 
Bożą? (bł. Jerzy Matulewicz) 

 
 Bóg kocha wszystkie stworzenia, ale Jego 

Opatrzność nie może nie wybierać bied-
nych, strapionych, sierot, chorych i umęczo-
nych. (bł. Alojzy Orione) 

 
 Dobrodziejstwo, z jakiejkolwiek strony by 

nie szło, jest zawsze córką tej samej matki, 
Opatrzności. (bł. Ojciec Pio) 

 


