4 ensenyaments del papa Francesc sobre l'Àngel de la Guarda
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En diverses ocasions el papa Francesc ha dedicat algunes reflexions a la importància dels Àngels de la Guarda, també
anomenats Àngels Custodis, la festa se celebra aquest dimarts 2 d'octubre.

Aquí 4 ensenyaments del Sant Pare per aprendre a relacionar-nos millor amb el nostre Àngel de la Guarda.
1. L'Àngel Guardià existeix, no és una fantasia
L'any 2014, el papa Francesc va expressar durant l'homilia de la Missa a la Casa de Santa Marta que l'Àngel Guardià si
existeix, no és una fantasia sinó un company que Déu ha posat a cada un en el camí de la vida.
"Tirar al nostre àngel del camí és perillós, perquè cap home, cap dona pot aconsellar-se a si mateix. Jo puc aconsellar a un
altre, però no puc aconsellar-me a mi mateix. Està l'Esperit Sant que m'aconsella, està l'àngel que em dóna seny. Per això
tenim necessitat. Aquesta no és una doctrina sobre els àngels una mica fantasiosa: no, és realitat. El que Jesús, el que Déu ha
dit: 'Jo envio un àngel davant teu perquè et custodiï, per acompanyar-te en el camí, perquè no t'equivoquis'", ha expressat.
2. Els àngels lluiten contra el dimoni
El 29 de setembre de 2014 el Papa va dir a Ràdio Vaticana que Satanàs presenta les coses com si fossin bones, però la seva
intenció és la de destruir l'home; i els àngels lluiten contra el dimoni i ens defensen.
"Defensen l'home i defensen l'Home-Déu, a l'home superior, Jesucrist que és la perfecció de la humanitat, el més perfecte. Per
això l'Església honra als àngels, perquè són els que seran a la glòria de Déu -estan en la glòria de Déu- perquè defensen el
gran misteri amagat de Déu, és a dir que el Verb ha vingut en la carn", ha destacat.
3. Per escoltar el nostre àngel hem de ser dòcils
El 2 d'octubre de 2015 el Papa va dir en l'homilia de la Missa de la Casa de Santa Marta que "el cristià ha de ser dòcil a
l'Esperit Sant. La docilitat de l'Esperit Sant comença amb aquesta docilitat als consells d'aquest company de camí".
Per ser dòcils, va aconsellar el Papa, cal fer-se petit, com infants. "Demanem avui al Senyor la gràcia d'aquesta docilitat,
d'escoltar la veu d'aquest company, d'aquest ambaixador de Déu que està al nostre costat en seu nom, que ens sosté amb la
seva ajuda".
4. A l'Àngel de la Guarda se li deu respecte perquè sempre ens aconsella
En la mateixa homilia el Sant Pare va assegurar que l'Àngel de la Guarda "està sempre amb nosaltres" i que "el Senyor ens
diu: 'Tinguis respecte per la seva presència! Escolta la seva veu, perquè ell ens aconsella".
També va dir que el nostre àngel és "un amic que no veiem, però que escoltem". Un amic que un dia "estarà amb nosaltres al
Cel, en l'alegria eterna".
"I quan nosaltres, per exemple, fem una maldat i pensem que estem sols: 'no, ell està'. Quan sentim la inspiració: 'fes això ...
això és millor ... això no s'ha de fer ...' Escolta! No et rebel·lis a ell! ", ha manifestat.
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