
Dzień 39: Odnawiając nasze ślubowanie – 17 listopada 
 
Stając na swoich miejscach, jako wierni członkowie Jego domu, gotowi uwzględnić wszystkich, 
którzy szukają Jezusa, jesteśmy upominani, że wszyscy potrzebujemy bożego miłosierdzia. Nie 
czynimy więc kozłów ofiarnych z osób, które są wyraźnie bardziej pokiereszowane w swojej 
tożsamości płciowej i swoich relacjach. Tak naprawdę, jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek 
świadomi, że całe spektrum LGBT+ opiera się na bałaganie uczynionym z małżeństwa. 
 
Egzotyczne grzechy są łatwe do zidentyfikowania i łatwe do zbycia postawą "cieszę się, że to 
nie mój problem". Jednak w rzeczywistości, oczywiste dewiacje wynikają z tradycyjnych 
grzechów - nadużyć pomiędzy mężczyznami i kobietami - które albo tolerujemy, albo które 
próbujemy zdławić za zamkniętymi drzwiami. Boga się nie oszuka, ani nikogo kto jest 
poddawany odorowi dyshonoru pomiędzy płciami. 
 
Kościół potrzebuje dzisiaj objawienia świętości i uzdrowienia, poczynając od objawienia 
ludzkiej miłości w małżeństwie. Być może żaden inny sakrament nie został tak skopany. My, 
teraz jako kultura, walczymy o uznanie małżeństwa za to, czym właściwie jest i dlaczego 
zawsze musi być rozumiane jako nierozerwalne i otwarte na życie. 
 
Zdrowe małżeństwo nie może być oddzielone od daru dzietności. Nasza kultura "małżeństw” 
homoseksualnych opiera się na przekonaniu, że dostrzegane w kulturze różnice płciowe 
szkodzą kobietom i dlatego powinny być zmniejszane. Dodaj do tego naszą kulturę 
antykoncepcji i zbliżamy się do usunięcia oczywistych różnic, które powodują powstawanie 
nowego życia. Blokując życie blokujemy objawienie mężczyzny dla kobiety i kobiety dla 
mężczyzny.  
 
Pod tym wszystkim przebiega nasza kultura rozwodowa, w której składamy i łamiemy przysięgi 
z zatrważającą łatwością. Można by powiedzieć, że niezdolność do przestrzegania naszych 
zobowiązań wobec małżonków i dzieci jest prawdopodobnie największym czynnikiem 
dezintegrującym życie pokoleń i sprawia, że stają się one bardziej narażone na wejście w 
przedsięwzięcie „gender”. 
 
Mamy kłopot. Żałujemy za wszelki bałagan, który uczyniliśmy z małżeństwa. Prosimy Cię o 
Twoją pomoc Boże i pomoc Twego umiłowanego Kościoła, aby pomógł nam dobrze kochać 
tam, gdzie nasza jedność została nadszarpnięta z powodu poddania próbie przez bliskich lub 
inne czynniki. 
 
Tutaj widzimy czwarte przeznaczenie naszego cierpienia. Bóg zaprasza nas, byśmy ocenili 
nasze „połamanie”, szczególnie w małżeństwie: abyśmy przyjęli miłosierdzie i je przekazali 
naszym małżonkom tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Chcemy ofiarować dar, którym 
jesteśmy w naszych małżeństwach, a z nich innym. Daj nam twórcze sposoby wspólnej walki 
o wolność w naszych małżeństwach. 
 
Musimy odzyskać prawdę, że małżeństwo osiąga coś znacznie głębszego i bogatszego niż to, 
co się wydaje oczywiste: ono objawia miłość Jezusa do Jego oblubienicy. Małżeństwo ujawnia 
to, co jest święte dla wszystkich osób i dlatego musimy zadbać o to, by nasze małżeństwa 
funkcjonowały - abyśmy stali się wierni względem siebie i skłaniali się ku dobru drugiej osoby. 



"Jezu, pomóż nam czynić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać i podtrzymywać 
małżeństwa - w szczególności te osoby pośród nas, które powiedziały „tak” Tobie i sobie 
nawzajem na życie. Obyśmy walczyli o tę najbardziej fundamentalną relację, która ma wpływ 
na każde życie, które przez nią się przewija. Modlimy się szczególnie za naszych poślubionych 
członków, którzy przyłączają się do nas w ich poszukiwaniu czystości. Daj nam specjalną 
mądrość i wizję, jak najlepiej zachęcać ich do wypełnienia ich ślubów małżeńskich. Małżeństwo 
może być krwawą rozprawą, ale właśnie dlatego Ty przelałeś krew i umarłeś, aby nauczyć nas 
jak powstawać do nowego życia dla siebie nawzajem. Jezu, prowadź nas ku odzyskaniu piękna 
małżeństwa.” 
 
Dzień 40: Stając się Dobrą Nowiną – 18 listopada  
 
W dzisiejszym kryzysie płci wszyscy jesteśmy świadkami. Nasze byty, zamieszkujące w tych 
ciałach objawiają to, co dobre, prawdziwe i rzeczywiste w płci - rzeczywistość, która schodzi 
do rdzenia naszych istnień i z naszych głębin ujawnia coś pięknego o ludzkości stworzonej na 
obraz Boga. Różnice pomiędzy płciami nie wyczerpują się poprzez rozmnażanie się; ono 
jedynie określa kierunek w jaki sposób mamy ofiarowywać dar z siebie w pełni życia. 
 
Żyjemy bardziej po ludzku integrując nasze męskie i kobiece osobowości. Jest to jeden z 
głównych celów czystości i nie może być oddzielony od naszego świadczenia wobec świata, 
który już nie uznaje Stwórcy i Jego zamiaru wobec ludzkości. Jesteśmy świadkami Tego, który 
przeznaczył nas na istoty płciowe i Tego, który przywołuje objawienie mężczyzny względem 
kobiety i kobiety względem mężczyzny. 
 
"Świadek jest pięknym, atrakcyjnym ucieleśnieniem dobroci prawdy, prawdy o nas, 
wypełnionej teraz przez Chrystusa w formie, która jest synowska, oblubieńcza, owocna i 
otwarta na Boga. Tylko takie podejście może poważnie traktować zarówno wymagania 
prawdy, jak i ludzkiej wolności w odniesieniu do niej." 
 
Nasze świadectwo piękna i siły płci nigdy nie było tak istotne w poszukiwaniu uwolnienia dla 
pokolenia zniewolonego przez fałszywe wolności. Łamanie ludzkości nadal będzie błędnie 
kontynuowane, ale my nie musimy się obawiać. Bóg wykuwa w nas święte szczątki, które 
"wzniosą się i będą lśnić" w Jego chwalebnym świetle. Poprzez nas, "lud żyjący w 
ciemnościach", zobaczy nic innego jak tylko chwałę Boga w pokornej ludzkości (por Iz 60; 1-3). 
 
Piękny Jezus czyni nas – złamanych i poddanych - pięknymi poprzez Jego łaskę. Stajemy się 
Jego Dobrą Nowiną, płciowymi wcieleniami tego, co znaczy bycie uporządkowanym i 
wdzięcznym wyrazem Jego obrazu. Wspólnie będziemy głosić Wszechmocne Miłosierdzie i 
zaprosimy wielu do uzdrawiającego i oczyszczającego potopu. Będziemy płonąć w nocy i 
rozproszymy wilki pragnące pożreć bliskich. 
 
"Wzywaliście nas przez taki czas. Módlmy się i powstańmy jako odpowiedź na nasze własne 
modlitwy w imieniu ludu, który poprzez kłamstwa został złamany i bezowocny. Uwolnij nas, 
byśmy żyli prawdą w miłości i w ten sposób ujawniali jak Ty nas stworzyłeś i odkupiłeś. Boże, 
jeśli "chwałą Boga jest ludzkość w pełni żywa" (św. Ireneusz), to chcemy być w pełni żywi w tej 
godzinie. Natchnij nas Swoim życiem. Łaska, miłosierdzie i pokój wszystkim, którzy zważają na 
nasze świadectwo." 


