
Dzień 24: Święta Rodzina – 2 listopada  
 
Być może stawanie się dobrą nowiną dla osoby zranionej w sferze płciowości, jest 
najtrudniejsze dla rodziców, których synowie i córki trwają w twierdzy LGBT+. Ich wspaniałe 
dzieci wracają do domu z uniwersytetu lub odległego miasta z innym duchem, innym 
językiem i nowym sposobem widzenia rzeczywistości, który zderza się z Królestwem Boga. 
 
Co więcej, inni członkowie rodziny, którzy są wierzącymi letnimi lub tylko z nazwy, nie widzą 
niczego złego w członku rodziny będącym LGBT+. Zraniony członek rodziny będzie szukał 
solidarności z "akceptującą" stroną rodziny. A my staniemy się religijnymi oprawcami. 
 
Pomóc nam może usłyszenie słów Jezusa: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.” (Mt 
10, 37). Gdzie indziej Jezus rzuca wyzwanie tym, którzy płaszczą się przed Jego matką i 
braćmi, przypominając im, że Jego najcenniejsi krewni to nie Jego naturalna rodzina, lecz ci, 
którzy wypełniają wolę Jego Ojca. „Któż jest moją matką i którzy są braćmi (…) kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” (Mk 3, 33-35). 
 
Być może Jezus chce nam przypomnieć poprzez naszego zagubionego członka rodziny, że 
"więzy rodzinne, chociaż są ważne, nie mają charakteru absolutnego” (KKK 2232). To co się 
liczy to, pozostawanie wiernym Jezusowi poprzez miłowanie przyjaciół i członków rodziny 
zgodnie z Bożą wizją ich człowieczeństwa i wspaniałą łaską, którą On daje, byśmy mogli żyć 
tą prawdą. 
 
Jezus nawraca nas, zapraszając do zmiany naszych priorytetów. Być może ceniliśmy spójność 
rodziny bardziej niż wezwanie Boga, by być posłusznym Jemu i Jego Królestwu. W ten sposób 
poddaje nas próbie: czy staniemy się autentycznymi obywatelami Królestwa i całkowicie 
powierzymy Mu naszych członków rodziny? Przynależność do Królestwa Bożego może 
kolidować z tradycyjnymi rodzinnymi wartościami! 
 
Jezu, pomóż nam znosić nieporozumienia, plotki i oszczerstwa dla Twego Imienia. Zdajemy 
sobie sprawę, że wielu wyborów dokonaliśmy po to, by zadowalać ludzi, a nie Ciebie. 
Dziękujemy za ten mały udział w Twoim Krzyżu. Jezu, uczyń nas, poprzez te próby w naszych 
rodzinach, godnymi Ciebie. Pomóż nam, by miłość ku naszym rodzinom wynikała z prawdy, że 
kiedy staramy się wpierw o Twoje królestwo, Ty porządkujesz resztę (por. Mt 6, 33). 
 
 
 
Dzień 25: Okrucieństwo i Królestwo łagodności – 3 listopada 
 
Stoimy w obliczu trudnej prawdy, iż zostaniemy odrzuceni, pomimo wysiłków, by być 
dobrymi i troskliwymi względem osób, które nie podzielają naszego oddania Jezusowi i Jego 
wizji człowieczeństwa. Odkryłem to bardzo wcześnie, gdy zacząłem poważnie traktować 
swoją wiarę i negować "homoseksualną tożsamość". W tamtym czasie, wszyscy moi koledzy 
z pracy (oprócz jednego) odrzucili mnie ze względu na moje wybory. Ludzie światowi buntują 
się przeciwko Jezusowi. Należą do nich też chrześcijanie tylko z nazwy, którzy stają po stronie 
kpiących głosów, by być lubianymi. 



Pomóc nam może posłuchania słów Św. Pawła: "I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w 
Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania" (2 Tm 3, 12) i oczywiście słów Jezusa: "Jeżeli 
was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat 
by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was 
wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was 
powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was 
będą prześladować” (J 15, 18-20). 
 
Oczywiście, krzyż odrzucenia ze względu na Jezusa boli. Boli bycie nieszanowanym przez 
ludzi, dlatego że jesteśmy postrzegani jako niekochający, nietolerancyjni, a nawet 
nienawidzący innych. W tym miejscu jesteśmy zapraszani do udziału w cierpieniach Jezusa 
(p. Flp 3, 10). Św. Paweł chciał poznać Chrystusa w "mocy Jego zmartwychwstania", ale 
wpierw musiał dzielić Jego smutki. Podobnie i my musimy, jeśli mamy poznać pełnię Jego 
życia. Obumieramy, gdy jesteśmy odrzucani ze względu na Jezusa. Patrzmy na Niego samego. 
Zjednoczeni z Jego Krzyżem w naszym małym krzyżu, zaczynamy smucić się, już nie nad sobą, 
lecz nad regułą grzechu i ciemności w świecie, który stawia Jemu opór. 
 
Kiedy bolejemy nad grzechem, niesiemy krzyż i doświadczamy wyjątkowego rodzaju 
intymności z Jezusem, która inaczej mogłaby nam umknąć. Przypominam sobie mroczny 
okres w naszym kościele, gdy grupa ludzi próbowała rozwiązać naszą grupę Strumieni Życia, 
uzasadniając to tym, że jesteśmy bezduszni wobec osób z pociągiem płciowym do osób tej 
samej płci. Jakie to trudne i zarazem słodkie poznawać Jezusa w taki sposób! Zasmucenie 
nad grzechem czyni nas godnymi Chrystusa, gdyż każdy, „kto nie bierze swego krzyża, a idzie 
za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). 
 
Dziękuję Ci Jezu, że odrzucenie z powodu naszej wiary oznacza, że stajemy się godni Ciebie. 
Pomóż nam być światłem w ciemności niewiary i wypaczonej wizji człowieczeństwa. Daj nam 
cichą odwagę, by lśnić, stawiać opór i być odrzucanym ze względu na Ciebie. Dziękujemy, że 
uważasz nas godnymi pójścia za Tobą. 
 
 
Dzień 26: Królestwo radości – 4 listopada  
 
Prawdziwa radość może wznieść się z cierpienia, rozbłysnąć z dobrego żalu. To zależy od nas. 
Musimy wybrać, co robić z naszym bólem. Istnieje mit, że cierpienie w naturalny sposób 
czyni nas dobrymi. Ale cierpienie może nas zepsuć, jeśli przejdzie w użalanie się i rozpacz: 
religijny ciężar, który osłania samolubnego i manipulującego ducha. Fuj. 
 
Thomas Merton pisze o Tym, który jako jedyny ma moc odkupić nasze cierpienia – o Jezusie. 
"Nic tak łatwo nie staje się bezbożne jak cierpienie... możemy rygorystyczne zapierać się 
siebie z niewłaściwego powodu i skończyć sprawiając sobie wielką przyjemność tym naszym 
samozaparciem... Pychą jest wierzyć w cierpienie, a pokorą cierpieć, wierząc w Boga...” 
 
Odrzucenie i nieporozumienie w imię Ewangelii jest zarazem ciernieniem, jak i zaproszeniem 
do poznania Jezusa bliżej. Tu możemy przylgnąć do Krzyża, ucząc się jednoczyć nasze rany z 
Jego ranami. I czekać przed Ukrzyżowanym Chrystusem, aż światło nowego życia zaćmi naszą 
ranę. 



 
Uczymy się zatrzymywać w Jego Obecności: na Eucharystii, medytując Pismo Święte, w 
katedrach i izdebkach. Szlochamy i pozwalamy Mu przyjąć nasze cierpienie. Zapraszamy Go, 
jako naszą pociechę, bez względu na to, czy czujemy się lepiej czy też nie. W końcu 
poczujemy się lepiej. Jesteśmy coraz bardziej upodabniani do Niego. 
 
Jego cel w przemienianiu nas staje się ważniejszy niż nasz komfort. Poprzez irracjonalną 
postawę obronną mentalności LGBT+, Jezus zaprasza nas do przywileju znajdowania radości 
w Nim, jedynie w Nim samym. Uczymy się utrzymywać oczy naszych serc utkwione w Jego 
Krzyżu. Tam On oświeca nasze małe krzyże. Nie ma większej radości niż doświadczanie 
rozkoszy Jezusa z dzielenia się z nami Jego królestwem (por. Łk 12, 32). 
 
Na dowód: nasz pasterz nie wiedział, co zrobić z kontrowersjami wokół Strumieni Życia w 
swojej parafii. Zgłosił się więc do diecezji. I tak się złożyło, że osoba decyzyjna w diecezji 
niedawno uczestniczyła w szkoleniu Strumieni Życia; odważnie wstawiła za nami, a diecezja 
stała się naszą ochroną. Ponownie otwarto drzwi Strumieniom Życia w naszej parafii i 
ruszyliśmy z radością, by uwalniać jeńców. 
 
Podobnie jak apostołowie, byliśmy posłuszni Bogu, nie ludziom, w głoszeniu całej Ewangelii. I 
cieszyliśmy się, że staliśmy się „godni cierpieć dla imienia Jezusa" (Dz 5, 41). 
 
„Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, 
przeciwności i ucisków. Wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. 
Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze 
znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nie uśmiercani, jakby smutni, lecz 
zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a 
posiadają wszystko.” (2 Kor 6: 4, 8-10). 
 
Dziękujemy Ci Jezu, że święta radość wznosi się z boskiego smutku. Udziel nam łaski, abyśmy 
żyli jak Św. Paweł, "smutni, lecz zawsze radośni ". Nie jesteśmy godni, lecz Ty i tak obdarzasz 
nas udziałem w Twoim cierpieniu. Odkup nasze cierpienia Twoim nowym życiem! Przełam 
naszego ducha ociężałości, gdy wtulamy się w Twoje rany i czekamy. Niech powstanie radość 
z zażyłości z Tobą. Umocnij nas, byśmy dla Twego Imienia szerzyli Twoje Królestwo, 
jednocześnie smutni i radośni. Nie chcemy żyć inaczej.  
 

 
 

 
 
 


