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KATECHEZA 

Anioł Stróż od wczesnego dzieciństwa odgrywa doniosłą rolę w życiu Ojca Pio. Ukazuje 

się mu jako małemu chłopcu, rozmawia z nim, a nawet się z nim bawi. Przez lata ta niezwykła więź 

przyjacielska przeradza się prawdziwą zażyłość – Ojciec Pio potrafi krzyczeć na swego duchowego 

towarzysza, kiedy ten od razu nie odpowiada. Co więcej, traktuje go jako posłańca. Również innych 

zachęca, aby w chwilach, gdy nie mogą go osobiście prosić o modlitwę, przysyłali mu swoich 

Aniołów Stróżów. Dobrze wie bowiem, że można liczyć na ich szybką interwencję, o czym 

świadczą następujące słowa: „Czy sądzicie, że aniołowie latają tak wolno jak samoloty?”. 

Ojciec Pio, poznając w pewnym momencie prawdę o wyjątkowości ukazywania się mu 

Anioła Stróża i pozostawania z nim w przyjacielskiej bliskości, zachęca innych do powierzenia się 

jego opiece: „Wzywaj często tego Anioła Stróża, tego anioła – dobroczyńcę! Powtarzaj często 

piękną modlitwę: Aniele Boży, mój stróżu, któremu powierzyła mnie dobroć Ojca Niebieskiego, 

oświecaj mnie, strzeż mnie, prowadź mnie teraz i zawsze”. Mało tego, on sam poleca opiece 

swojego Anioła Stróża innych ludzi i ich problemy. O tej praktyce tak pisze do o. Benedetta: „Wie o 

tym mój dobry Anioł Stróż, któremu bardzo wiele razy powierzałem delikatny obowiązek 

przychodzenia Ci z pomocą”. Ten sam pomocnik informuje Ojca Pio i ojca Agostina o ich 

wzajemnej modlitwie: „Oby Twój dobry Anioł powiedział Ci, jak pamiętam o Tobie, bo ja wiem, że 

zawsze modlisz się za mnie”. Obaj wsłuchują się zatem w głosy własnych Aniołów Stróżów, zaś o. 

Agostino prosi ponadto Ojca Pio, by wraz ze swoim anielskim towarzyszem pełnił funkcję jego 

opiekuna duchowego.  

Anioł śpiewający chwałę Bożą broni także Ojca Pio przed atakami złego ducha. Ojciec Pio 

pisze o tym do o. Benedetta w liście z 19 grudnia 1912 roku: „Ci kozacy bowiem podwajają swoje 

wysiłki, aby zniszczyć mnie i czuję się fizycznie bardzo przybity. Lecz nie boję się niczego, 

ponieważ Niebo jest z nami i mam nadzieję, że zwycięży Towarzysz mojego dzieciństwa!”. Ojciec 

Agostino prosi także dobrego Anioła, aby chronił od wszelkiej niegodziwości szatańskiej 



korespondencję, jaką prowadzi z Ojcem Pio. Anioł Stróż zaleca, aby po otrzymaniu listu, tuż przed 

otwarciem, skrapiał go święconą wodą w celu zniszczenia złego ducha. 

Na początku 1912 roku ojciec Agostino wymyśla sposób, aby zdenerwować  

przeszkadzającego w korespondencji diabła i poddać próbie świętość Ojca Pio – decyduje się pisać 

do niego w językach: greckim i francuskim, których on nigdy nie studiował. Ku swemu zdziwieniu 

otrzymuje odpowiedź. Zdarzenie to tak tłumaczy w swoim dzienniku: „Ojciec Pio nie zna ani 

greckiego, ani francuskiego. Anioł Stróż wyjaśnił mu wszystko i Ojciec Pio mi odpowiadał”. 

Świadectwo to potwierdza ks. Salvadore Pannullo, proboszcz z rodzinnej miejscowości Stygmatyka, 

który w postscriptum listu ojca Agostina napisanego po grecku dodaje: „Pietrelcina, 25 sierpnia 

1919 roku. Ja, niżej podpisany, zeznaję pod świętą przysięgą, że Ojciec Pio po otrzymaniu tego listu 

przekazał mi dosłownie jego treść. Zapytany przeze mnie, jak mógł go przeczytać i zrozumieć, nie 

znając nawet alfabetu greckiego, odpowiedział mi: «Wiesz to! Anioł Stróż wyjaśnił mi wszystko»”. 

Do przyjęcia przez swego Anioła Stróża roli tłumacza przyznaje się sam Ojciec Pio: „Jeśli 

zadanie naszego Anioła Stróża jest wielkie, to zadanie mojego Anioła Stróża jest na pewno większe 

od czasu, gdy ma wobec mnie obowiązek nauczyciela – tłumacza z obcych języków”. Należy 

ponadto dodać, że otrzymany przez Ojca Pio dar języków dotyczy nie tylko znajomości języka 

francuskiego i greki, lecz obejmuje także języki angielski i niemiecki, którymi służył innym 

ludziom podczas spowiedzi w konfesjonale.  

 

• Czy mam świadomość, że ciągle towarzyszy mi Anioł Stróż? 

• Czy odmawiam codziennie modlitwę „Aniele Boży, stróżu mój”? 

• Czy modlę się za swoje dzieci, prosząc, by strzegł ich Anioł Stróż? 


