
Dzień 10: Stawanie się umiłowanymi Synami i Córkami – 19 października  
 
Nasza wolność do tego, by stawać się dobrą nowiną dla osób zniewolonych przez fałszywe 
wolności jest czymś naturalnym. Gdy stajemy się duchowo czyści, niepodzieleni w naszym 
oddaniu Jezusowi, torujemy drogę innym, by podążali za Nim, tak samo jak my uczymy się za 
Nim podążać. Pamiętaj, że nie kładziemy nacisku na przemianę innych. Bóg nas chce 
nawracać. 
 
Być może upokarzającym jest przyznanie się, że przez lata bycia chrześcijanami, nie żyliśmy  
z Jego miłości ku nam. Może ufaliśmy naszym własnym dobrym obyczajom albo naszym 
religijnym zobowiązaniom. Jedno i drugie jest dobre; żadne z nich zbawienne. Jezusowa 
zbawienna miłość ku nam postępuje, gdy my odnawiamy naszą świadomość tego, co On 
uczynił dla nas (wszystko) i o co On prosi nas (o wszystko). Nadal jesteśmy zbawiani. Nic 
dziwnego, że nasi bliscy trwają w ciemności. Nam także zajmuje to sporo czasu!  
 
To co Jezus czyni, to rozpala w nas na nowo potwierdzenie naszej tożsamości umiłowanych 
synów i córek Ojca. To cud, którego mogliśmy nie uchwycić, kiedy przed laty byliśmy 
bierzmowani. Potraktuj to tak: Bóg poprzez Jezusa bierze nasze „święcenia” męskości  
i kobiecości i nadaje im głęboko osobisty charakter, nazywając nas nie tylko mężczyzną czy 
kobietą, ale Jego synem i Jego córką. On potwierdza wartość i godność naszej płci. Tylko nasz 
Niebiański Ojciec może to uczynić; żaden z naszych ojców nie mógł tego uczynić. Pomimo że 
niektórzy ojcowie próbowali, nie byli w stanie osiągnąć tego, czym jedynie Bóg może 
obdarzyć Swoje dzieci. 
 
Najlepszą rzeczą, którą teraz możemy uczynić dla naszych bliskich, to wzrastać w prawdzie, 
że jesteśmy głęboko, niezwykle i intymnie miłowani przez Ojca, poprzez Syna, w intymnej 
więzi jedności możliwej jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Czyniąc tak, zaczynamy 
ucieleśniać prawdę, iż przejrzystość i trwałość tożsamości rozpoczyna się od uświadomienia 
sobie kim jesteśmy, jako umiłowani synowie i córki Boga. I czyż nie za tym wszyscy tęsknimy 
– by mieć świadomość, kim jesteśmy jako osoby, za których nacechowanym płciowo 
człowieczeństwem oręduje nasz Ojciec, który stworzył nas na Swój obraz jako mężczyznę  
i kobietę? Wolność bierze się z dostosowania naszej natury do Tego, który ją wyświęcił. 
 
Św. Paweł najlepiej ujął to pisząc do Galatów: „My również, jak długo byliśmy nieletni, 
pozostawaliśmy w niewoli "żywiołów tego świata". Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał 
Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy 
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście 
synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie 
jesteś już niewolnikiem, lecz synem.” (Ga 4, 3-7a) 

Ojcze, pośród powikłania naszych pogubionych bliskich, ukaż nam wyraźnie naszą wspólną 
niewolę. Uwolnij nas, poprzez dar Twojego Ducha, do życia jako umiłowani synowie i córki; 
uwolnij nas z niewoli strachu i oskarżeń. Dziękujemy Ci za Twoje Ojcowskie spojrzenie i troskę 
dla wszystkich Twoich zabłąkanych dzieci. 
 

 
 



Dzień 11 Integralność płciowa – 20 października  
 
Stawanie się Dobrą Nowiną dla bliskich ma swoje źródło w intymnej relacji z Bogiem. 
Najpierw musimy wzrastać w duchowej czystości – starając się żyć w niepodzielnym oddaniu 
się Jezusowi. Następnie ten pokorny Stwórca naszego człowieczeństwa zaprasza nas  
do wzrostu ku integralnej kobiecości lub męskości. Bycie zintegrowanym płciowo 
człowiekiem wymaga, by traktować serio wszelkie blokady utrudniające nam akceptację 
naszej płci i naszych ciał.  
 
Każdy z nas jest posiadającym płeć darem, który został zaprojektowany przez Jezusa tak, 
 by mógł budować innych, w szczególności osoby przeciwnej płci. Czy posiadamy wolność 
pozwalającą nam przyjąć i błogosławić dar naszej płci, a także dar jakim jest osoba płci 
przeciwnej? Od urodzenia jesteśmy kobietą albo mężczyzną, ale także przechodzimy drogę 
rozwoju ku pełni kobiecości albo męskości. Niestety, często widzimy, patrząc na naszych 
bliskich, że ich droga była bolesna, a w jej trakcie błogosławieństwo, jakim jest jej/jego płeć, 
zostało przyćmione, stłamszone, zagłodzone lub ukradzione. 
 
Jak wskazuje organizacja lekarska American College of Pediatricians „samoświadomość 
dziecka co do swojej płci rozwija się w czasie i, jak każdy proces rozwoju, może zostać 
skrzywiony przez subiektywne przeżycia dziecka, relacje i inne doświadczenia”.  
 
My, którzy nie zmagamy się z oczywistymi problemami tożsamościowymi, nie jesteśmy 
wyłączeni spod działania grzechu, który może w subtelny sposób niszczyć nasze płciowe „ja”. 
Pewien ojciec, którego syn doświadczał pragnień homoseksualnych, nienawidził problemu 
swojego syna, ponieważ sam został w dzieciństwie wykorzystany przez mężczyznę. Jego 
nienawiść do homoseksualizmu wypływała z wizerunku twardego mężczyzny, który  
to wizerunek wytworzył, gdyż chciał w życiu stać się kimkolwiek, byle nie homoseksualistą. 
Pewna matka transpłciowej córki uświadomiła sobie, że sama odrzucała swoją kobiecość  
z powodu fałszywych przekonań o kobiecości, jakie wpojono jej w okresie dorastania. O jej 
wartości decydowało to, czy postępuje dobrze, a nie sam fakt, że jako kobieta jest dobrym 
darem.  
 
Nieprzyjaciel stara się roztrzaskać dar naszej męskości i kobiecości. Usiłuje zniekształcić  
to, przez co najmocniej objawiamy obraz Boga. Nasze płciowe ciała są tym, na czym zasadza 
się chrześcijańska doktryna, jako że objawiają Boga, który zamieszkał w ciele (po. Kol 2,9). 
Nasze ciała objawiają także Jezusa Odkupiciela za każdym razem, gdy jednamy się przez 
miłosierdzie z darem naszej płciowości. 
 
Panie Jezu, pomóż nam urzeczywistniać w naszym życiu akceptację własnej płci, której tak 
bardzo pragniemy dla naszych bliskich. Ukaż nam subtelne działanie złego, który stara się 
zdezintegrować nasze życie. Chcemy stawać się takimi mężczyznami i kobietami, jakimi 
chcesz nas mieć – ciałem, duszą i duchem.  
 
 
 
 
 



Dzień 12 Odkupić to, co uczyniliśmy z seksu i małżeństwa – 21 października  
 
Czystość to integralność. Jest pełnym bogactwa i wielowymiarowym celem wszystkich ludzi. 
Zawiera w sobie zintegrowanie naszego pragnienia komunii z drugim człowiekiem  
i pragnienia komunii z Bogiem (por. KKK 2337). Wolą Boga jest, by nasze płciowe 
człowieczeństwo było kreatywne i płodne. Mamy tendencję do tego, by pojmować czystość 
tylko jako powstrzymywanie się od seksu. To nie jest tak. Jako że czystość przeciwstawia się 
pożądliwości – czyli postawie polegającej na używaniu drugiej osoby dla własnej 
przyjemności – w rzeczywistości wyzwala nas ona do bycia dobrym darem dla drugiego.  
 
Wolność od grzechów seksualnych uzdalnia nas do integracji tego, co dobre i prawdziwe  
w seksualnej miłości. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby byli wobec siebie 
komplementarni i w ten sposób byli wobec siebie nawzajem obrazem „mocy i czułej miłości 
Boga”, każde na swój sposób (por. KKK 2335). 
 
Niektórzy z nas muszą przyznać, że naruszyli granice innych osób traktując je jak przedmiot 
pożądania. Niektórzy z nas sami stali się takim przedmiotem. Może, mając już dość tego 
chaosu, uciekliśmy od własnej seksualności. Chociaż przyjmujemy prawdę „że nie jest 
dobrze, aby człowiek był sam” (Rdz 2,18), to wielu z nas chciało być samemu, z dala  
od innych ludzi, którzy mogą nas zranić lub wykorzystać. 
 
To wszystko wpłynęło na naszą zdolność do ofiarowania daru. Wpłynęło też na nasze 
małżeństwa. Może opuściliśmy współmałżonka. Albo może obecnie ledwie go tolerujemy,  
cichutko komunikując naszą pogardę do niego. Bardzo istotne jest, byśmy potraktowali 
poważnie nasze porażki w tej sferze. Nie po to, by się samobiczować (chociaż doświadczenie 
zdrowego wstydu zawsze jest dobre), lecz po to, by nawrócić się ku temu, co Jezus uważa  
za najlepsze dla nas. I dla naszych dzieci! Prawda jest taka, że swobody LBGT+ są budowane 
na porażce, jaką są rozwody oraz ogólny brak szacunku wobec współmałżonka jako tego, 
który jest błogosławionym (choć także frustrującym) dopełnieniem mnie samego. Owszem, 
możemy uznać, że to w najmniejszym nawet stopniu nie jest nasza wina i trwać w chorobie. 
Albo możemy uznać naszą winę i otrzymać miłosierdzie, które uzdrawia.  
 
Bóg stworzył nas, abyśmy przynosili owoc, a nie po to, byśmy doświadczali frustracji. 
Oznacza to, że On z radością oczyszcza ze szlamu koryto rzeki, które zaprojektował w każdym 
z nas, tak by woda życia płynęła w nas swobodnie. A jednocześnie, by płynęła w granicach, 
które pozwalają by nasz dar był ofiarowywany w sposób budujący. Czystość czyni nas 
lepszymi w relacji miłości – gdy wzrastamy w tej wyjątkowej cnocie, mężczyźni stają się 
bardziej męscy, kobiety bardziej kobiece. 
 
Ojcze, otwórz nasze oczy na prawdziwy sens czystości. Pokaż nam, co tamuje w nas przepływ 
„rzeki życia”. Daj nam odwagę do kochania innych w sposób delikatny i przejrzysty. Przebacz 
nam, że wycofywaliśmy się z relacji z ludźmi ze strachu przed porażką.  Przebacz nam,  
że to przez nas naszym bliskim trudno było zrozumieć Twój dobry plan, w którym mężczyzna 
jest dla kobiety, a kobieta dla mężczyzny. Szczególnie prosimy o przebaczenie za to,  
że złamaliśmy naszą przysięgę daną Tobie i przysięgę daną …… Przez Twoje przebaczenie, daj 
nam odwagę prawdziwie żyć w czystości.   
 



Dzień 13 – Miłość do granic – 22 października  
 
Granice dają nam wolność kochania innych nawet wtedy, gdy jesteśmy słabi. Wielu z nas ma 
powody, by mieć się na baczności. Może zraniliśmy kogoś przekraczając jego seksualne 
granice, których nie powinniśmy byli przekraczać? Może to my zostaliśmy zranieni? 
Niektórzy z nas, wskutek używania pornografii, mają wręcz czarne dziury w wyobraźni.  
 
Na szczęście uczymy się stawiać święte granice naszym skłonnościom do „normalnych” 
grzechów seksualnych i dzięki temu możemy zbliżać się do innych osób z nową 
przejrzystością i pokorą. Dr Stefan Oster pisze: „Nie ma ani jednej formy aktywności 
seksualnej podejmowanej poza małżeństwem, której Pismo Święte nie nazywałoby 
nieczystością lub cudzołóstwem. (…) w wypełnianiu Prawa poprzez miłość, Jezus wysoko 
podnosi poprzeczkę czystości. Musimy znać i objawiać tego Jezusa, który jest obecny, dotyka, 
uzdrawia i prowadzi nas do integralności”. 
  
Być może niektórzy z nas przeżywają walkę, która nie tyle dotyczy zranień seksualnych,  
co zranień emocjonalnych. My jako ludzie zapominamy, że każda osoba ma wokół serca 
nienaruszalną granicę i nikt nie ma prawa tam wejść. To jest „Święte Świętych” tej osoby.  
A niektórzy z nas są grabieżcami świątyni, którzy z nachalnością wtrącają się w najgłębsze 
motywy i pragnienia swoich bliskich, tak jakbyśmy mieli do tego prawo.  
 
Nie mamy prawa. Szczególnie dotyczy to rodziców, którzy ingerują w głębię serca swoich 
dzieci nawet wówczas, gdy nie są tam chciani, a dziecko się temu sprzeciwia. Być może 
powinniśmy pokutować za grzech polegający na naruszaniu prawa naszych bliskich  
do posiadania swojego własnego wewnętrznego życia, w którym my nie uczestniczymy.   
 
A może ktoś z nas zranił drugiego poprzez wybuch złości? Może ktoś z nas został zraniony 
przez czyjąś wściekłość i boi się mieć do czynienia z ludźmi? 
 
A może nasz brak granic ma charakter bardziej subtelny, polegający na współzależności 
emocjonalnej? Może kosztem wielkiego wysiłku chronimy innych przed koniecznością 
stawienia czoła ich demonom? Czy jest tak, że „naprawianie”  zranionego bliskiego stało się 
pochłaniającym cię wysiłkiem? Wszystkie informacje na świecie nie pomogą twojemu 
bliskiemu, jak długo on nie zechce pomocy.  
 
W każdej z powyższych sytuacji granice mogą nam pomóc lepiej kochać ludzi. 
 
Możemy postawić prawdziwe granice, które pomogą nam troszczyć się o ludzi bez 
próbowania ratowania ich lub ingerowania w ich wnętrze. Jeśli znamy naszą słabość, 
możemy zdecydować się kochać innych w ramach wyznaczonych granic po to, by kochać ich 
lepiej. Kiedy konieczna będzie obrona naszych granic, możemy ich bronić ze względu  
na miłość, pamiętając, że granic tych potrzebujemy. Jesteśmy słabi i słabi są ci, do których 
jesteśmy posłani. Dzięki granicom możemy kochać ich mocniej.    
 
Panie, pomóż nam kochać mocno. Jesteśmy w wielu trudnych relacjach, które wymagają 
mądrości w rozeznaniu właściwych granic i siły w stawianiu ich. Daj nam szczególną 



wrażliwość na nienaruszalność drugiego człowieka – jego sekretnego miejsca, które nie jest 
nasze. Pomóż nam kochać w ramach mądrze wytyczonych granic.  
 
 
Dzień 14 Sprzeczne pragnienia – 23 października  
 
Odkrywamy, że nasze pragnienia są złożone i zróżnicowane. Pożądanie, lęk, wstyd, pycha  
i nienawiść to wznoszą się, to opadają. Uczucia, które osłabły w jakimś okresie życia,  mogą 
nagle powrócić w innym. Kto zna zwyczaje naszych serc? Co wznieca w nas namiętność?  
A głębokie uczucia? Warto stać się świadomym swoich uczuć, śledzić, jakie emocje są 
odpowiedzią na potrzebę miłości i bezpieczeństwa. Warto rozmawiać o tym z wierzącymi 
przyjaciółmi, tak aby nie pozostać samemu w obliczu trudnych pragnień.  
 
Przecież prosimy Boga, aby uświadomił naszym bliskim, że potrzebują takiego wsparcia. 
Dlaczego zatem mielibyśmy sami twierdzić, że nie potrzebujemy przyjaźni i troski?  
 
Mamy tendencję do utożsamiania skonfliktowanych pragnień z pragnieniami „zakazanymi”, 
często pragnieniami seksualnymi. Ale nie powinniśmy się w ten sposób ograniczać. Musimy 
radzić sobie z ciężkimi emocjami związanymi z wyjściem na jaw problemów naszych bliskich. 
Powinniśmy znaleźć jedną lub dwie bezpieczne i godne zaufania osoby, przed którymi 
możemy się otworzyć. Pewne uczucia wyciągnięte na światło tracą swoją moc, a my 
używamy naszej woli, by wybrać najlepszy sposób na poradzenie sobie z nimi. W ten sposób 
współpracujemy z Duchem Świętym w nabywaniu samokontroli i wzrastaniu w miłości.   
 
Jedna z moich znajomych, której bliski wszedł w relację homoseksualną, musiała przyznać,  
że była zła na Boga. Oczywiście dobrze wiedziała, że Bóg nie zgrzeszył, więc z tym większym 
zaskoczeniem odkryła, że nosi w sercu ciężar i urazę do Niego. Pomogła jej rozmowa  
i zrzucenie ciężaru, po to, by na nowo znaleźć ucieczkę w Jego opiece. Niektórzy z nas 
potrzebują wyznać całe poczucie winy, jakie mają z powodu problemów swoich bliskich. 
Nawet jeśli wydaje się to nieracjonalne, to jednak pomaga wydobyć ciężar z siebie i zostawić 
go.    
 
Najistotniejsze jest to, ze Bóg zaprasza nas do dialogu z Nim w procesie porządkowania 
złożoności naszych serc. Bardzo lubię fragment psalmu 38 (Ps 38,10), w którym Dawid mówi: 
„Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte”. 
To wielka łaska wiedzieć, że możemy stawać w pełni szczerości i bez wstydu przed Tym, który 
wie o nas wszystko, którego nie dziwią nasze poplątane emocje i który głęboko nas kocha, 
gdy zwracamy się do Niego o pomoc. Poprzez szczerą rozmowę z Bogiem i członkami Jego 
Ciała, wzrastamy w czystości i wzajemnej miłości.  
 
Panie, pomóż nam zrozumieć I uporządkować pragnienia naszych serc. Złam moc wstydu  
i izolacji. Naucz nas przynosić ciężar wszystkiego, co dzieje się w naszych sercach, do światła 
Twojej miłości i miłości wspólnoty. Przemieniaj nasze pragnienia Twoim pragnieniem, bo Ty 
pragniesz, abyśmy kładli u Twych stóp każdy nasz ciężar. 
 
 
 



Dzień 15: Niosąc swój krzyż – 24 października  
 
Stawanie się czystym i stawanie się darem to proces, który będzie trwał, do czasu  
aż zobaczymy Jezusa twarzą w twarz. Dotyczy on zarówno osób, które żyją w małżeństwach, 
jak i osób żyjących samotnie. Jako że mamy tendencję do kochania w sposób niewierny - czy 
to poprzez samotne zmagania, czy przekraczanie granic drugiej osoby, czy też nieokazywanie 
drugiemu należnej czci – mamy dużo okazji, by wziąć swój mały krzyż.  
 
Prawda jest taka, że to, co jak sądziliśmy, było wezwaniem do rozwiązania problemu innej 
osoby, okazało się być Bożym wezwaniem do naszego nawrócenia. W rażącym świetle 
szokującej walki kogoś innego, widzimy swoje własne nieuzdrowione, nieodkupione życie!  
To krzyż wystarczająco duży, by przemienić nasze życie. Ten krzyż jednoczy nas z Jezusem, 
którego wielki Krzyż daje schronienie naszym daremnym wysiłkom. On już to zrobił, On żyje  
i Miłość zdobyła już tę nagrodę, o którą walczymy mając oczy skierowane ku Niebu.  
 
Błagajmy za tymi z nas, którzy żyją w małżeństwach i którzy potrzebują szczególnej łaski,  
by tworzyć taką relację, która będzie objawiać Jezusa i nierozerwalną więź pomiędzy Nim  
a Jego Kościołem. Walcząc o to, my małżonkowie, codziennie umieramy, ufni w to, ze łaska, 
by kochać tę drugą osobę każdego dnia coraz lepiej, jest „owocem Jezusowego Krzyża”  
(KKK 1615). Starajmy się objawiać jedność w różnicach, które istnieją między mężczyzną  
a kobietą, starajmy się dzielić otwarcie naszym postrzeganiem rzeczywistości jednocześnie 
słuchając uważnie drugiego. 
 
Dla tych, którzy żyją samotnie wolność od obowiązków życia rodzinnego oznacza wolność  
i przestrzeń do wejścia w komunię z Jezusem, która oświeca wszystkie osoby. Jaśniejący 
single objawiają już tu na ziemi, że duchowe zjednoczenie z Jezusem jest lepsze niż to życie, 
że jest niebiańskim celem wszystkich ludzi (Kor 7, 32-35). Zatem zamiast przyjmować naszą 
samotność jako ograniczenie, prośmy Jezusa, by pomnożył ilość czasu na poznawanie Go 
lepiej, a szczególnie by uczył nas być w przyjaźni z innymi w taki sposób, by zapraszać ich  
do Jego Królestwa.   
 
Módlmy się szczególnie o to, by życie w relacji z Jezusem, bez życia w więzi jednego ciała  
z człowiekiem, było dobrym świadectwem wobec tych, którzy szukają niemoralnych 
alternatyw. Daj, Panie, wszystkim osobom samotnym łaskę objawiania światu, że miłość 
Jezusa całkowicie wystarcza.  
 
Panie, pomóż nam przyjąć nasz stan życia, czy to małżeństwo, czy samotność, jako dar  
od Ciebie. I pokaż nam, jak pomagasz nam nosić nasz krzyż, w świetle życia, które nam 
powierzyłeś. Pomóż nam, gdy wzrastamy w czystości i świętej miłości, codziennie brać  
na ramiona nasze krzyże 
 
 
 
 
 
 

 


