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SONDA

Tomasz Kċdzia
magazynier

Kiedyğ w moim bliskim otoczeniu byâ prawdziwy anioâ. Niestety,
odszedâ z tego ğwiata, jednak do tej
pory wspominam liczne przejawy
jego dobroci, pokory, opiekuĕczoğci - czyli tego, co powinno cechowaý anioâa. Oczywiğcie czâowiek nie
byâby czâowiekiem, gdyby nie miaâ
wad, ale jego zalety nad wszystkim
górowaây. W tej chwili równieī znam
kilka takich osób, jednak trudno mi
je wszystkie wymieniý.
Wierzċ, īe kaīdy z nas ma swojego anioâa stróīa - w moim wyobraīeniu nie ma on konkretnej postaci,
moīe to byý kobieta, mċīczyzna,
dziecko. Zdarza mi siċ prosiý o coğ
mojego stróīa lub za coğ dziċkowaý.
Róīne sytuacje siċ w īyciu zdarzajĆ i anioâ w kaīdej z nich moīe siċ
pojawiý, by nas broniý lub siċ nami
opiekowaý.
Wiara daje nam siâċ do dziaâania
i dziċki niej nie boimy siċ stawiý czoâa
wyzwaniom i problemom. Bez niej
byâoby nam po prostu ciċīko.
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O anioâach (6 grudnia - Dzieĕ Anioâa)

Marcin Caliĕski

zajmuje siċ elektronikĆ
Zdecydowanie wierzċ, īe ktoğ nad
nami czuwa. Takie przekonanie powoduje w nas poczucie bezpieczeĕstwa
i ğwiadomoğý, īe nie jesteğmy sami.
Wiara w anioâa stróīa umacnia w nas
przekonanie, īe damy sobie radċ ze
wszystkimi problemami.
W momentach pokonania zagroīenia lub doğwiadczenia wielkiego
szczċğcia wydaje mi siċ, īe ktoğ „maczaâ w tym palce”.
SĆdzċ, īe jeīeli anioâ stróī istnieje,
to nie bċdzie miaâ formy jakiejğ osoby,
tylko po prostu bċdzie wszċdzie i we
wszystkim, dlatego teī nie mam jakiegoğ konkretnego wyobraīenia o nim.
Z tego wzglċdu, mimo iī w moim domu
znalazâoby siċ parċ Àgurek i obrazków
z anioâkami, nie sĆ one w jakiğ szczególny sposób eksponowane.
Niektórych ludzi moīna nazwaý
prawdziwymi anioâami. SĆ to osoby,
które bardzo cenimy, które majĆ dobre, anielskie serca. Naleīy do nich
z pewnoğciĆ moja dziewczyna.
Czâowiek, nawet jeğli jest anioâem, ma jakieğ drobne wady, ale zdecydowanie wiċcej ma zalet. Nie ma
osób idealnych.

Iwona Sokoâowska
nauczyciel jċzyka
angielskiego

Nie wyobraīam sobie anioâa stróīa, ale wiem, īe on istnieje i nade mnĆ
czuwa. Oczywiğcie, gdy ktoğ powie
o aniele stróīu, to przed oczami maluje
siċ postaý z aureolĆ. Jeīeli miaâabym
konkretnie okreğliý, jakĆ postaý mógâby
mieý, to stawiaâabym na maâe, niewinne dziecko.
Jeszcze nigdy mi siċ nie zdarzyâo
pomyğleý, īe coğ siċ wydarzyâo lub
czegoğ uniknċâam dziċki temu, īe ktoğ
nade mnĆ czuwa, ale to nie przeszkadza mi wierzyý, īe tak jest.
W moim domu obrazek przedstawiajĆcy anioâka wisi nad âóīeczkiem
dziecka, by siċ nim opiekowaâ i zapewniaâ bezpieczeĕstwo.
Istnieje powiedzenie, īe ktoğ jest
prawdziwym anioâem i zgadzam siċ
z tym, īe sĆ wğród nas takie osoby.
Szczególnie te, które posiadajĆ duīe
pokâady wyrozumiaâoğci, cierpliwoğci,
opiekuĕczoğci, âagodnoğci i sĆ otwarte
na innych. Taki czâowiek nie powinien
mieý jednak wad, anioây ich po prostu
nie posiadajĆ. Cechuje je stuprocentowa dobroý.

Janina Kania
emerytka

Od najmâodszych lat uczymy siċ,
īe anioây istniejĆ i nie jesteğmy na tym
ğwiecie sami. Ja w to wierzċ, poniewaī
dziċki temu czujċ siċ spokojniejsza
o swoje īycie i po prostu bezpieczna.
W moich wyobraīeniach mój anioâ
stróī ma postaý kobiety - peânej dobroci i opiekuĕczoğci.
Anioâ moīe nami kierowaý. PotraÀ
nas zawróciý z pewnej sytuacji, np.
kaīĆc siċ cofnĆý, bĆdĩ sprawiý, īe
mamy dobre lub zâe przeczucia.
O ludziach równieī moīna powiedzieý, īe sĆ uosobieniem anioâa. Taka
osoba jest przede wszystkim bardzo
dobra, uczynna, pomocna, szczera
i opiekuĕcza. Mówi siċ o niej - „czâowiek, īe do rany przyâóī”. Nie oznacza
to, īe nie posiada wad, jednak jej pozytywne cechy przewaīajĆ nad negatywnymi.
Nieraz zdarzyâo mi siċ pomyğleý,
īe ktoğ nade mnĆ czuwa. Róīne sytuacje w codziennym īyciu sprawiajĆ, īe
zaczynamy siċ zastanawiaý nad tym,
co lub kto spowodowaâ ich dobre zakoĕczenie.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Marian Grodzki
emeryt

Īycie byâoby smutne, gdyby
siċ w nic nie wierzyâo, dlatego teī
uwaīam, īe kaīdy z nas ma swojego anioâa stróīa.
Gdy, jadĆc samochodem, znajdċ siċ w niepewnej sytuacji, ale uda
mi siċ z niej wyjğý obronnĆ rċkĆ,
wtedy mam ğwiadomoğý, īe to nie
tylko moja zasâuga. Jednak takie
myğli zwykle przychodzĆ po jakimğ
czasie. Dziċki temu utwierdzam siċ
w swojej wierze w anioây.
Wyobraīam je sobie najczċğciej w taki sam sposób, w jaki
przedstawiane sĆ przez malarzy.
Ubrana na biaâo postaý, z aureolĆ
i skrzydâami. Chociaī przez to, īe
ich nie widzimy, moīna powiedzieý,
īe nie sĆ to byty materialne, a na
przykâad duchy.
Anioâowie sĆ teī wğród ludzi,
co prawda rzadko moīna ich spotkaý, ale jednak siċ zdarzajĆ. Takie
osoby cechuje otwartoğý, dobroý
i opiekuĕczoğý. Jednak nie moīna
ich idealizowaý, bo to teī sĆ ludzie
i majĆ mniejsze lub wiċksze wady.

