
Dzień 37: Wysłuchana modlitwa – 15 listopada  
 
Bez wizji Kościoła jako uzdrawiającej wspólnoty tracimy z oczu pewien kontekst ustanowiony 
przez Jezusa, by przyjmować grzeszników i przemieniać ich w świętych. Najpierw należymy, a 
potem stajemy się. Bóg jest ojcem dla osamotnionych w rodzinach (Ps 68, 6). Kiedy wiemy, 
że jesteśmy kochani, to przestaje być trudem odłożenie fałszywych osobowości, które 
stworzyliśmy w naszym poranieniu i buncie. 
 
Pamiętasz ten sen, o którym ci mówiłem? Krucha, wystraszona kobieta próbowała przejść 
zmianę płci. Jej ciało było drobne i chude, jak niedożywionego chłopczyka; wydawało się, że 
znika, jakby umierała. W mgnieniu oka podniosła wzrok i ujrzała Jezusa, który zbliżył się do 
niej, potężny w miłosierdziu, całkowicie męski i do bólu czuły. Spojrzał jej prosto w oczy i 
powiedział: "Chcę dla ciebie tego, co najlepsze". Jej samooszukiwanie się roztopiło się w Jego 
spojrzeniu i wzięła Go za rękę. 
 
Wielu z nas zna bliskich, którzy "znikają" w obcej osobowości. Musimy poznać autorytet, 
który dał nam Jezus, byśmy modlili się do Niego o uwolnienie z niewoli naszych bliskich. 
Zadziwiają mnie opowieści w Ewangelii o tym, jak Jezus przyjmował modlitwy, zwłaszcza 
rodziców, za cierpiących bliskich. On odpowiada na wołanie wiernych o uwolnienie członków 
rodziny (Mk 5, 22-43; 7, 24-30; 9, 17-27; Łk 7, 11-15)! 
 
A więc kolejny owoc naszego cierpienia polega na tym, że uczymy się modlić z autorytetem 
za naszych bliskich. I stajemy się odpowiedzią na te modlitwy, przyjmując poranionych do 
wspólnoty. 
 
Rodzina i przyjaciele mogą owocnie wspierać czystość osób, których zmagania nie różnią się 
od zmagań ich bliskich. Choć ich bliscy jeszcze się nie nawrócili, to wielu innych tak. Możemy 
dziś dobrze i z mocą wspierać tych, którzy nadal poszukują. Nasze modlitwy nie są daremne! 
I wiele osób bije się o uzdrowienie, które przychodzi tylko wtedy, gdy miłosierni, tacy jak my, 
towarzyszą im w drodze ku wolności. 
 
O, możemy być tym Kościołem, w którym ranni więdnący w oszustwie wchodzą w objęcia 
Jezusa za pośrednictwem Jego pięknego ciała. Słyszmy wszyscy te słowa w naszych 
zmaganiach - "Chcę dla ciebie tylko tego, co dobre" - i starajmy się zrobić miejsce przy stole 
dla tych bliskich, którzy potrzebują przynależeć, by stać się całkowicie takimi, jakimi stworzył 
ich Jezus. 
 
"Uwolnij nas, Jezu, abyśmy modlili się z autorytetem za bliskich, a potem abyśmy stali się 
Twoim ramieniem, Twoimi oczami, Twoim sercem dla pokolenia, które zginie, o ile nie 
zostanie otoczone Twoimi członkami. „Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku” (Jl 4, 14). Obyśmy 
wszyscy przyczynili się do stworzenia przestrzeni, w którym poranieni mogą powrócić do 
domu, a zwłaszcza ___. " 
 
 
 
 
 



Dzień 38: Promienny Świadek – 16 listopada  
 
Wyznajemy, że żyjemy w świecie, który zdemonizował Kościół i obwinia go za bałagan, w 
którym dziś jesteśmy, bez rozwiązań. Możemy wybrać, by wiernie i szczerze trwać przy 
darze, którym on nigdy nie przestał być dla tych, którzy są połamani. Podobnie jak Św. 
Katarzyna ze Sieny, "niech nasze życie zostanie przelane i pochłonięte dla tej słodkiej 
Oblubienicy". 
 
Najlepszą rzeczą, którą możemy uczynić jest pokorne stawanie przed Bogiem i sobą 
nawzajem, dobrowolnie uczestnicząc w jego bogactwie jako antidotum na nasz własny brak 
czystości. Uwielbiam nawoływanie z Listu do Hebrajczyków o pięknej, małej drodze, którą 
Jezus przygotował dla nas poprzez Swoje piękne złamane ciało. Pokładamy nadzieję, nie w 
abstrakcyjną koncepcję "kościoła", ale w szczególną, niedoskonałą społeczność, którą 
nazywamy naszą własną. 
 
W naszych dniach napędzanych konsumpcją i wygodą zbyt łatwo można korzystać z pewnych 
duchowych przysmaków, nie decydując się na stawanie się rodziną Boga dla innych. Musimy 
usłyszeć: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania 
Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do 
dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem 
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża 
się dzień.” (Hbr 10, 23-25) 
 
Musimy stać się wspólnotą prawda-w-miłości, jeśli mamy zaoferować miejsce prze stole dla 
połamanych. Kościół został skompromitowany przez członków, którzy prowadzili zepsute 
życie i przynieśli hańbę Jego domowi. Tak więc wypełnimy naszą powinność, aby prowadzić 
przepełnione miłosierdziem święte życie i rozszerzyć jego granice, by okryły wszystkich, 
którzy się w nim zgromadzą. Liczy się wzajemne wstawianie i umacnianie się nawzajem w 
naszym powołaniu i zdolności do odnowy złamanego życia. 
 
Proponuję rozpocząć od spotkania modlitewnego o czystości. (Zwykle prowadzimy taką 
grupę co roku podczas okresu Wielkiego Postu.) Zapytaj swoich pasterzy, czy możesz założyć 
w swojej parafii grupę modlitewną / studyjną na temat "odnowy zniszczonej seksualności". 
Znajdź kilku wiernych, z którymi możesz wstawiać się i studiować zatwierdzoną książkę lub 
dokument w nadziei, że Bóg da wzrost. 
 
Tutaj widzimy trzecie przeznaczenie naszego cierpienia: pomagamy Kościołowi stać się 
wszystkim, czym może być w tej godzinie poprzez nasz skromny dar modlitewnego 
zgromadzenia. Jak to jest ważne! Bez wiernych członków, którzy powstaną w lokalnych 
parafiach, Kościół zostanie ewangelizowany przez światowe siły, które mylą zniewalające 
wolności ze sprawiedliwością. Bądźmy pierwsi. "Wiara w prawdziwą obecność Pana i Jego 
przemieniającą moc decyduje o wszystkim. Jeśli ta wiara jest mocna, kościelna doktryna 
dotycząca ludzkiej seksualności będzie zrozumiała i równie stanowcza. Jeśli ona wyparuje, to 
razem z nią wyparują skrucha, nawrócenie, łaska i uświęcenie ".  
 
"Boże, odnów naszą wiarę w Twój dom. Uczyń go mocnym. Obyśmy robili wszystko, co w 

naszej mocy - Twoja większa moc działająca w nas - by stworzyć czysty dom, w którym Jezus 



króluje w prawdzie, miłosierdziu i mocy. Rozpal nas hejnałem, byśmy stali się takimi, jakimi 

Ty nas stworzyłeś - mężczyzną i kobietą, stopniowo uwolnionymi, by poprzez Jezusa – naszą 

Głowę, błogosławić i szanować naszą ludzką wspólnotę.” 

 


