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Pamiętnik
z Aniołem 
Stróżem

http://biblia.deon.pl/


NA POCZĄTEK… CO TO ZA KSIĄŻKA?

Pamiętnik z Aniołem Stróżem to książeczka, która pomoże Ci 
zapoznać się z danym Ci od Boga aniołem-opiekunem.

JAK JEST ZBUDOWANA?

Zawiera ważne informacje oraz zadania do wykonania samo-
dzielnie lub z pomocą rodziców, a także ilustracje do pokolo-
rowania i miejsce na własne rysunki i notatki.

JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ?

Nie należy uzupełniać jej po kolei!

Każdego dnia zajmij się jednym tematem, który odpowiada 
temu, co właśnie w tym dniu się działo (np. w Boże Narodzenie 
wypełnij temat dotyczący tego święta, a kiedy miałeś radosny 
dzień w szkole, odszukaj temat, który mówi właśnie o tym). 
Są też tematy niezwiązane z żadnymi wydarzeniami i można 
je uzupełniać w dowolnym czasie, np. temat o rodzinie albo 
o zainteresowaniach.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE ZADANIA ZAPROPONOWANE 
W TEJ KSIĄŻECZCE PRZYNIOSĄ CI DUUUŻO RADOŚCI! 



NAZYWAM SIĘ

urodziłem się 

(Kiedy?)

 

   w 

Kolor oczu:

Kolor włosów:

nr tel.:
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Hurra! Mam Anioła Stróża!
Może jest wysoki? Może niebieskooki?
Na pewno jest od Boga dany, 
abym chodził Bożymi drogami.

No więc, Aniele...
   zaczynamy?

Zaczynamy! 
(Opisz, jak wyobrażasz sobie Twojego Anioła)

Chodź zatem moimi śladami.

HURRA! MAM ANIOŁA STRÓŻA!

Może jest wysoki? Może niebieskooki?
Na pewno jest od Boga dany, 
abym chodził Bożymi drogami.

No więc, Aniele...
   zaczynamy?

Zaczynamy! 

(Opisz, jak wyobrażasz sobie Twojego Anioła)

Chodź zatem moimi śladami.

Dzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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DZIŚ PRZEŻYŁEM WYJĄTKOWY DZIEŃ.

Mój Anioł przyglądał się temu, jak: 
(Wypisz, co dziś było wyjątkowego)

1. ................................................................................................

2. ...............................................................................................

3. ...............................................................................................

Ciekawe, co sobie pomyślał o tym wszystkim?

Pamiętaj:  

 Anioł nigdy Cię nie ocenia.
 Anioł kocha Cię całym sercem.
 Anioł pragnie Twojego dobra.

Pomyśl i napisz, co Aniołowi mogło się podobać w Twoim 
dzisiejszym zachowaniu.

Nauka wcale nie musi być 
taka trudna. Anioł pomaga mi 
we wszystkim, także w nauce.

RAZEM MUSIMY SIĘ JESZCZE NAUCZYĆ:

















Dzień..........  Miesiąc ............................ RokDzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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DZIŚ ZAPREZENTUJĘ MOJĄ RODZINĘ.

(Wypisz osoby, które są z Tobą na ziemi)

1. ................................................................................................

2. ...............................................................................................

3. ................................................................................................

4. ...............................................................................................

5. ...............................................................................................

6. ...............................................................................................

(Wypisz osoby, które są już w niebie)

1. ................................................................................................

2. ...............................................................................................

(Narysuj swoją 

rodzinę)

WSZYSCY JEST EŚMY 
WIELKĄ RODZINĄ!Dzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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DZIŚ SPEŁNIŁEM KILKA DOBRYCH UCZYNKÓW:

 ...............................................................................................

 .................................................................................................

 ...............................................................................................

 ...............................................................................................

 ................................................................................................

Anioł na pewno ucieszył się z tego, jak:
(Wypisz, co szczególnie mogło się spodobać Twojemu Aniołowi i dlaczego)

MAM ŚWIĘT EGO PATRONA W NIEBIE. MÓJ PATRON MA 
NA IMIĘ TAK SAMO JAK JA. 

Zapytaj rodziców lub katechety, kim był Twój patron. 
Poproś, by opowiedzieli Ci o nim.

       (Wpisz, kto jest Twoim patronem)

Jest dla mnie wzorem do naśladowania, mam się starać brać 
z niego przykład. A on stale się za mnie modli.
(Narysuj swojego patrona)

Dzień..........  Miesiąc ............................ RokDzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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Mam kilka wad: 
(Jakie to wady?)

Mój Anioł mi pomoże, abym się bardziej starał być:
(Zakoloruj, w czym chcesz, aby Anioł Ci pomógł)

Czasami źle postępuję, ale obiecuję poprawę.
Już nie chcę więcej:

Pomóż mi w tym, mój Aniele!

PRACOWIT Y

UPRZEJMY

POSŁUSZNY
UCZCIWY

PUNKTUALNY

T EN DZIEŃ BYŁ SUPER!
(Napisz, co było wyjątkowego w tym dniu)

Razem z Aniołem: 
(Opisz, co robiliście)

Ale było fajnie!

Dzień..........  Miesiąc ............................ RokDzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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KAŻDE ZWIERZĄTKO 
TO STWORZENIE BOŻE.

Moje ulubione zwierzątko to:
(Narysuj swoje zwierzątko)

 

Mój Anioł też lubi zwierzęta!

CZASAMI JEST MI SMUTNO I MÓJ ANIOŁ MNIE POCIESZA.

(Wypisz smutki, które chcesz, by Twój Anioł zabrał od Ciebie i zaniósł do Boga)

Smutki wielkie Smutki małe
 

 

 

(Ułóż modlitwę o pocieszenie)

Panie Boże, proszę Cię, abyś 

Dzień..........  Miesiąc ............................ RokDzień..........  Miesiąc ............................ Rok
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   Moja mamusia 
    (Imię i nazwisko)

           i mój tatuś  
    (Imię i nazwisko)

też mają swoich Aniołów Stróżów!

Oboje stale muszą pamiętać o wielu rzeczach:
(Wypisz obowiązki Twoich rodziców)

 

Obowiązki taty Obowiązki mamy

 

 

 

 

    (Narysuj, jak Aniołowie Stróżowie 

pomagają w pracy Twoim rodzicom)

Dzień..........  Miesiąc ............................ Rok


