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Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we wtorki  

 
17.00 Adoracja  
Najświętszego Sakra-
mentu 
 
18.30 Msza Święta 
 
19.00 spotkanie modli-
tewne w auli bł. Jana 
Pawła II 

WALKA Z POKUSAMI 

Agnieszka R. 

Nasz Boski Zbawca zechciał być dla nas wzorem we wszystkim, także w walce z pokusami. 
Dlatego pozwolił wyprowadzić się na pustynię. Podobnie jak dobry żołnierz nie boi się walki, 
tak dobry chrześcijanin nie powinien obawiać się pokus. Każdy żołnierz jest dzielny                                   
w koszarach, lecz dopiero na polu bitwy okazuje się, który jest odważny, a który jest 
tchórzem. Najgorszą pokusą jest brak pokus. Można prawie powiedzieć, że szczęśliwy jest 
człowiek, którego nękają pokusy, gdyż wówczas jest czas duchowych żniw, podczas których 
zbieramy plony życia wiecznego. Podobnie jak w czasie żniw, wstajemy przed świtem, 
pracujemy w pocie czoła, lecz nie skarżymy się, gdyż nadeszła pora zbiorów. Diabeł kusi 
tylko te dusze, które chcą uwolnić się z sideł grzechu oraz te, które żyją w stanie łaski. 
Wszystkie pozostałe dusze należą do niego, więc nie ma potrzeby ich kusić. Pewien święty 
przechodził kiedyś obok klasztoru i ujrzał mnóstwo diabłów nękających mnichów, lecz nie 
mogących ich do niczego skusić. Potem wszedł do miasta i ujrzał jednego diabła, który     
z założonymi rękami siedział w bramie, przypatrując się ludziom. Święty zapytał go więc, 
dlaczego sam jeden siedzi w wielkim mieście, podczas gdy tłum diabłów dokucza garstce 
mnichów. Diabeł odpowiedział mu, że w mieście w pojedynkę sobie poradzi i trudzić się 
zbytnio nie musi, gdyż ludzie sami się do niego garną żyjąc w nienawiści, nieczystości                
i pijaństwie. Tymczasem z zakonnikami sprawa jest o wiele trudniejsza: cały zastęp diabłów 
szturmuje ich pokusami, tracąc czas i siły, a nic nie zyskując. Najczęstszymi pokusami są 
pycha i nieczystość. Jednym z najlepszych sposobów walki z nimi jest aktywne życie na 
chwałę Bożą. Tymczasem tak wielu ludzi poddaje się słabościom i nieróbstwu, nic więc 
dziwnego, że diabeł trzyma ich pod pantoflem. Pewien mnich skarżył się przełożonemu,                   
że cierpi z powodu gwałtownych pokus. Przełożony posłał go więc zaraz do pomocy                            
w kuchni i w ogrodzie. Po pewnym czasie spytał, jak się ma, a ten odrzekł: „Ojcze, już nie 
mam czasu na pokusy”. Gdybyśmy naprawdę byli przeniknięci Bożą obecnością, łatwo by 
nam było walczyć z nieprzyjacielem. Myśląc stale, że BÓG MNIE WIDZI, nigdy byśmy 
ciężko nie zgrzeszyli. Pewna święta po fali pokus skarżyła się Jezusowi: „Gdzieżeś był, Jezu 
mój najdroższy, podczas gdy szalała ta straszna nawałnica?”. Pan jej odpowiedział: „Byłem               
w twoim sercu i z radością patrzyłem, jak dzielnie walczysz”. Gdy nadchodzi pokusa, trzeba               
z mocnym postanowieniem odnowić przyrzeczenia chrztu świętego. Kiedy jesteście poddani 
pokusie, ofiarujcie Bogu zasługę z niej płynącą, aby otrzymać przeciwną jej łaskę. Jeśli 
kuszeni jesteście pychą, ofiarujcie tę pokusę, aby otrzymać łaskę pokory; ofiarujcie pokusę 
złych myśli, aby otrzymać łaskę czystości; jeśli nadchodzi pokusa przeciw bliźniemu, proście 
o łaskę miłości. Ofiarujcie również pokusy w intencji nawrócenia grzeszników, gdyż to 
zniechęca szatana i odpędza go, ponieważ pokusa obraca się wówczas przeciw niemu 
samemu. Odwagi! Jeśli tak będziecie czynić, diabeł zostawi was w spokoju. Chrześcijanin 
zawsze powinien być gotowy do walki. Jak na wojnie wszędzie wystawia się wartowników, 
by wypatrywali czy nie zbliża się wróg, podobnie stale musimy być czujni, czy nieprzyjaciel 
nie zastawia na nas jakichś pułapek i czy nie próbuje w jakiś sposób nas podejść. Albo 
chrześcijanin panuje nad swoimi namiętnościami, albo one panują nad nim; nie ma nic 
pośredniego. Podobnie jak w walce wręcz – silniejszy powala przeciwnika na ziemię. Zawsze 
w końcu któremuś z nich się to udaje i jako zwycięzca stawia stopę na piersi pokonanego. 
Podobnie albo panują nad nami nasze namiętności, albo my panujemy nad nimi. Jakież to 
smutne, kiedy człowiek poddaje się swoim namiętnościom! A przecież chrześcijanin nosi tak 
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zaszczytne miano, ze powinien postępować jak wielki pan, który wydaje rozkazy swoim 
podwładnym. Naszymi podwładnymi są namiętności. Zapytano kiedyś pasterza z Ars, kim 
jest, odrzekł, że jest królem swoich poddanych. „Kim są twoi poddani?”. „To moje 
namiętności” – odpowiedział pasterz. I miał rację, nazywając się królem. Żyjemy na tym 
świecie jakby na statku miotanym falami. Co wywołuje te fale? Burza. Na tym świecie wicher 
wieje bez przerwy; namiętności jak nawałnice przetaczają się przez nasze dusze. Tylko dzięki 
walce zdobywa się niebo. Nie należy sądzić, że gdziekolwiek na ziemi znajdziemy przed tą 
walką schronienie. Diabła spotykamy na każdym kroku i na każdym kroku stara się on 
zagrodzić nam drogę do nieba, lecz zawsze i wszędzie możemy być w tej walce zwycięzcami. 
Z tą walką bowiem rzecz ma się inaczej niż z innymi. W ludzkich walkach nigdy nie można 
być pewnym zwycięstwa; w tej zaś, jeśli chcemy, zawsze możemy być pewni zwycięstwa z 
pomocą łaski Bożej, której nam Pan nie odmówi, gdy poprosimy. Gdy się nam zdaje, że już 
wszystko stracone, wystarczy zawołać: „Panie, ratuj, bo giniemy!”. Pan bowiem jest stale 
obok nas, patrzy na nas przyjaźnie, uśmiecha się i mówi: „Widzę, że Mnie kochasz, że 
naprawdę Mnie kochasz”. Istotnie: odpierając pokusy, dajemy Bogu dowód, że Go kochamy. 

Słowo Boże do medytacji 
− śr – Mt 15,21-28 Wiara niewiasty kananejskiej 
− cz – Mt 16,13-23 Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki 
− pt – Mt 25,1-13 Przypowieść o dziesięciu pannach 
− so – J 12,24-26 Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity 
− n – Łk 12,32-48 Gotowość na przyjście Pana 
− pn – Mt 17,22-27 Podatek na świątynię 
− wt – Mt 18,1-5.10.12-14 Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy 

Intencje do modlitwy 
� W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. 

� W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji.  
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

� O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę 
przed zniechęceniem.  

� O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin     
i bliskich. 

� O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangelizacji 
prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, 
Fundacja Charismata i inne). 

� W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
� We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. W czasie wakacji spotkania naszej Wspólnoty odbywają się w każdy wtorek. 
2. Ojciec Wiktor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy byli obecni na Mszy świętej 

imieninowej w dniu 27 lipca o godz. 18.30. 
3. Zapraszamy na rekolekcje: „Błogosławiona, która uwierzyła" w dniach 12 - 14 

sierpnia o godz. 18.30 w Bazylice. Rekolekcje prowadzić będzie o. Azariasz Hess 
OFM, mariolog z Rzymu. 

4. W uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) zapraszamy do Bazyliki OO. 
Bernardynów w Rzeszowie. O 12.00 Mszę świętą odprawi ks. abp J. E. Edward 
Nowak z Rzymu. W tym dniu przypada 500 lat od objawienia się Matki Bożej w 
Rzeszowie, które dało początek Sanktuarium. 

5. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku.  


