
Dzień 1. Łzy zamiast lęku – 10 października 
 
W jaki sposób możemy ogłosić Ewangelię osobom zniewolonym fałszywą wolnością? 
Modlimy się i prosimy Boga, by dał nam miłosierdzie, wizję i śmiałość, która pomoże innym 
poznać Jego przemieniającą miłość.    
 
Któregoś dnia w okienku drive-through obsługiwała mnie osoba, co do której trudno było 
określić, czy jest mężczyzną czy kobietą. Według mnie była to kobieta. W tym momencie 
przypomniałem sobie sen, który miałem kilka tygodni wcześniej. W tym śnie widziałem 
Jezusa podchodzącego do delikatnej kobiety i mówiącego do niej „Ja chcę dla Ciebie tylko 
tego, co najlepsze”. 
 
Od razu zrozumiałem, że te słowa wyrażają uczucia, jakie Jezus ma dla tej kobiety – Jego 
córki – i dla całego stworzenia, w tym dla Kościoła. On chce tego, co dla niej najlepsze, co 
oznacza, że chce dla niej integralności, czystości, uzdrowienia. Odjeżdżając wymamrotałem 
pod nosem błogosławieństwo. Żałowałem, że nie powiedziałem jej nic więcej. 
 
Myślałem potem o tym wydarzeniu. My jako Kościół w konfrontacji z przejawami zranień 
seksualnych potrafimy jedynie mamrotać pod nosem. Zachowujemy się tak, jak byśmy nie 
wierzyli w to, że moc Jezusowej Ewangelii przechodzi przez warstwy strachu i 
niezrozumienia, i przynosi zmieniającą wszystko miłość! Każdy z nas głosi chwałę Królestwa 
światłości i życia (por. Ps 145,12). Każdy z nas.  Każdy z nas musi objawiać tę Dobrą Nowinę, 
musi się nią stać. Musimy odzyskać nasz głos. Już teraz. 
 
Ideologa transgenderowa nie pojawiła się nagle. W okresie, gdy w Stanach Zjednoczonych 
„małżeństwa gejowskie” zostały już zalegalizowane, magazyn „Time” opublikował artykuł pt. 
„America’s Transition” („Zmiana Ameryki”). Artykuł ten zawierał następujące rozumowanie: 
„Skoro wolność osób homoseksualnych znajduje swój najlepszy wyraz w prawie do 
poślubienia osoby tej samej płci, to czy osoby, które nie lubią swojej płci, nie powinny mieć 
prawa do jej swobodnej zmiany?”. Kilka miesięcy temu ‘Time” poszedł jeszcze dalej, pisząc o 
prawie do całkowitego wyzbycia się płci, w artykule zatytułowanym „Beyond He and She” 
(„Poza on i ona”). Oto dwudziestoparolatki wyzbywają się trwałej identyfikacji z którąkolwiek 
płcią, domagając się prawa do zmiany płci na życzenie – wszystko w imię wolności. 
 
W takim właśnie zamęcie żyjemy - wolność rozumiana jest jako pozbycie się tego, co 
definiuje nas jako synów i córki naszych rodziców i samego Boga. Ta „wolność” zniewala 
ludzi. Nie zwlekajmy, zacznijmy błagać Jezusa, by obudził swój lud, zaczynając od nas. Życie 
naszych przyjaciół oraz ich zdolność do przekazywania życia są w niebezpieczeństwie. Serca 
ludzi są twarde, uszy zamknięte. Święty Jan Maria Vianney mawiał „Płaczę, ponieważ wy nie 
płaczecie”. 
 
Panie, przemień nasze lęki w łzy. Spraw, byśmy płakali nad naszymi bliskimi, którzy się 
zagubili. Nie pozwól, by nasze serca stały się twarde z powodu rozczarowań, czułostkowe z 
powodu fałszywej akceptacji, lękliwe z powodu zastraszenia. Poprzez dar łez czyń nasze serca 
wrażliwymi i silnymi zarazem, gotowymi do pełnienia Twojej woli. Uwolnij nas, abyśmy już 
nie mamrotali, lecz głosili chwalę Twojego Królestwa.  
 



Dzień 2. Pokonani, ale wciąż na swoich pozycjach – 11 października  
 
 
Możliwe, że zostałeś powalony wiadomością, że ktoś z Twoich bliskich przyjął jedną z wielu 
tożsamości płciowych ( zwykły coming-out gejów wydaje się już czymś niemal staroświeckim 
w obecnych „płciowo elastycznych” czasach). To, czego potrzebujemy, gdy powaleni leżymy 
twarzą do ziemi, to świeża, wzmacniająca dawka Dobrej Nowiny. Ukrzyżowany najpierw 
płacze wraz z nami, a potem w swoim wszechmocnym miłosierdziu nakazuje nam wstać (Łk 
7,14). 
 
Zostaliśmy powaleni na ziemię, by zakorzenić się w tym, który jedyny jest wart, by dla Niego 
żyć – w Nim, który jest Prawdą, jedynym źródłem nadziei dla nas i dla osób, które kochamy. 
 
Pewnego dnia przyglądałem się uczestnikom rekolekcji stojącym w kolejce do przyjęcia 
Komunii Św. Oczami serca widziałem, jak każdego z nich uderza pięść, symbol szkód, jakie 
wyrządziło im pójście za fałszywą wolnością. Jednak uczestnicy pod wpływem uderzenia nie  
upadali na wznak, lecz na twarz. Przypomniałem sobie wtedy słowa Jezusa (J 12, 24-28), 
który mówił swoim uczniom, że muszą umrzeć, aby żyć. Użył wtedy porównania do ziarna 
pszenicy, które musi pęknąć i umrzeć, by zrodziło się wiele ziaren. Właśnie na nich patrzyłem 
– na zranione ziarna, gotowe pełnić wolę Jezusa i rozprzestrzeniać Ewangelię na miliony 
sposobów. 
 
Wciąż się boisz? Oczywiście… Jednak Jego doskonała miłość usuwa strach z naszego wnętrza 
i daje nam siłę do stanięcia w prawdzie, że tylko Jezus może przemienić każde fałszywe „ja” 
w dzieło, które pierwotnie zamierzył. Módlmy się jeszcze mocniej, aby złamanie naszego 
serca doprowadziło do jego przemiany w serce z ciała, rozpalone ogniem odnowionej wiary 
w Jedynego, który wszystko czyni nowe. 

Z całą pewnością Bóg chce nas nawracać. On wykorzystuje bolesne decyzje innych ludzi, by 
nas oczyścić z tego, co nie jest Jego miłością. Niech poprzez Jego przemieniającą moc 
działającą w naszym życiu, staniemy się zdolni przynosić owoc i miłą woń, stawać z pustymi 
rękami i być uległymi - tak by Jego dłoń ukształtowała nas na nowo. 
 
Przebacz nam, Panie, że skupialiśmy się na zmienianiu innych. Ty wciąż ratujesz nas przed 
naszą pustą i niestałą wiarą. Powaleni na ziemię, skupiamy wzrok wyłącznie na Tobie. 
Kierujesz ku nam swoją zbawczą, przemieniającą miłość.   

 
Dzień 3. Pobudka – 12 października  

Wielu z nas po prostu nie chciało znać prawdy na temat problemów swoich bliskich. Może 
podejrzewaliśmy, że dana osoba ma problemy z tożsamością płciową, ale mieliśmy nadzieję, 
że wszystko się jakoś ułoży, że lęk przeminie. Kiedy wreszcie doszło do szczerej rozmowy, 
atmosfera stała się napięta, a potem zapadła niezręczna cisza, to, cóż, byliśmy jednocześnie 
zaskoczeni i niezaskoczeni. Obudziliśmy się. Czujemy się winni, bo wcześniej nie chcieliśmy 
wiedzieć i nie podjęliśmy żadnych działań. Co mogliśmy zrobić? Czym się do tego 
przyczyniliśmy? Pojawia się tyle pytań przesiąkniętych wstydem i strachem.  
 



Dobrze jest się obudzić. Ból z powodu zranień bliskiej osoby i złych sposobów radzenia sobie 
z nimi doskwiera nam, ale jednocześnie nam pomaga. Wiesz już, że nie zwariowałeś, jednak 
rzeczywiście coś było nie tak i teraz już wiadomo, o co chodziło. I mamy naprawdę wielkiego 
Boga, który jest ponad porażkami ludzi – Twoimi, moimi, naszymi. Boga, który posługuje się 
cierpieniem, kiedy Mu je ofiarujemy, aby uczynić nas podobnymi do Niego. Może twój bliski 
nie jest teraz gotowy, by poddać się Bogu. Ale prawdziwe pytanie brzmi – czy Ty jesteś 
gotowy.   
 
Wybierzmy walkę mocą Tego, który jedyny jest dobry. Przed Nim wylewajmy ból, który 
czujemy widząc, że nasi bliscy są miotani jak dzieci przez fale i wichry fałszywej nauki (por. Ef 
4, 14). Nie znamy ich doskonale, tylko Bóg ich tak zna, ale znamy ich na tyle, by uznać  w nich 
synów i córki Boga. Oni nie są jakimś tworem LGBTQ+, ukształtowanym według swojego 
własnego pomysłu. 
 
Papież Benedykt XVI pisze „Człowiek nie stwarza siebie. Mamy naturę, która musimy 
respektować i nie możemy nią manipulować po swojemu.  Nie tworzymy swojej własnej 
wolności.  Jesteśmy uporządkowani w takim stopniu, w jakim szanujemy swoja ludzką naturę 
i akceptujemy siebie jako osoby, które same siebie nie stworzyły”. 
 
Może przerażać nas towarzyszenie osobom, które przekształcają się w jakąś inną wersję 
siebie i przyjmują kulturę usprawiedliwiającą ich degenerację. W jakże mrocznym świecie 
żyją nasi bliscy. Na Facebooku czy Instagramie obserwujemy przejawy ich konsternujących 
postaw i przywiązań. To, co niegdyś było nie do pomyślenia, jest teraz głoszone po całym 
wirtualnym wszechświecie –  cała ta bezbożna deklaracja wolności, która jeszcze dwa lata 
temu była wszystkim obca. 
 
Patrząc na kompromis, który zawierają nasi bliscy, widzimy w nich cień naszych własnych 
kompromisów. Wielu z nas wolało w czasach „małżeństw gejowskich” i Bruce’a Jennera1 
zachowywać się uprzejmie zamiast prawdziwie… Do czasu comming outu kogoś z naszych 
bliskich.  
 
Teraz, dzięki łasce Boga, wołamy o Bożą miłość. Odczuwamy ból. Budzimy się. 
 
Panie wyznajemy, że zawarliśmy kompromisy ze złem i potrzebujemy Twojej nadprzyrodzonej  
pomocy. Ze względu na nas i na tych, których kochamy, zapal ogień swego wszechmocnego 
miłosierdzia i wspomóż nas swą niepokonaną mocą. Opieramy się na prawdzie o tym, do 
czego nas stworzyłeś i jak zbawiasz każdą duszę, która pragnie przyjąć zbawienie. My 
pragniemy Twojego zbawienia, Panie. Złam, Panie, obręcz kompromisu (bycia uprzejmym, 
ale nieprawdziwym), więżącą nasze serca. Uczyń nas prawdziwymi. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Bruce Jenner – amerykański sportowiec olimpijski i celebryta, który w 2015 r. ogłosił, że zmienia płeć na 
żeńską.  



Dzień 4. Empatia. Przebaczenie – 13 października  
 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nasi bliscy cierpią. Współodczuwamy z nimi w bólu, ale 
tak naprawdę nie znamy głębi ich cierpienia. Dr Mark Yarhouse opisuje fundamentalne 
poczucie bycia nieszczęśliwym oraz dysforię doświadczane przez osoby, których 
psychologiczne odczuwanie swojej płci nie odpowiada ich płci fizycznej. Choć odnosi on 
termin „dysforia” do osób, które chcą zmienić płeć, to według mnie termin ten powinien 
dotyczyć cierpienia wszystkich ludzi, którzy zmagają się z pogardą do swojej własnej płci.  

Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć, na czym polega wstyd i nienawiść do siebie, 
których doświadcza wrażliwa dusza dochodząca do odrzucenia daru własnej płci. Wiele 
czynników składa się na powstanie dysforii, włączając w to subiektywne przeżycia dziecka, 
toksyczne relacje, inne trudne doświadczenia. Bez względu na przyczyny, rezultat zawsze jest 
dewastujący. Żyjąc w konflikcie z płcią własnego ciała – który bierze się przekonania, że 
któraś z płci jest przekleństwem lub jest gorsza od drugiej –  osoba taka trwa w pełnej 
wstydu izolacji od samej siebie. Oraz od swoich rówieśników. Dziecko chce po prostu być 
częścią grupy, a dysforia płciowa utrudnia spełnienie tego podstawowego pragnienia. 
Dziecko chce po prostu być częścią grupy, a dysforia płciowa utrudnia spełnienie tego 
podstawowego pragnienia. 

Sam będąc dzieckiem doświadczyłem tego rodzaju wyobcowania. Chociaż nigdy nie 
pragnąłem być dziewczynką, to ciągnęło mnie do nich, co oznaczało m. in., że chciałem 
ubierać się jak dziewczynka. Moja mama przyłapała mnie na takich przebierankach  z moją 
siostrą. Spokojnie przypomniała mi, że jestem chłopcem a, jak to mądrze ujęła, „chłopcy nie 
noszą spodniczek”. Zawstydziło mnie to, ale poczułem też, że ktoś postawił mi granice we 
właściwy sposób. Pomimo tego, że sam siebie odrzucałem, musiałem uczyć się życia w 
zgodzie ze swoją prawdziwą naturą. 

Wielu z nas w podobnych sytuacjach wybuchnęło złością na swoje dzieci i wylało na nie 
własny lęk i wstyd. Dotyczy to w szczególności ojców w stylu macho, którzy po prostu nie 
trawią myśli, że ich dziecko jest „zboczone”. Musimy przyznać się do tego, że nasza reakcja 
wynikała tak naprawdę z troski o siebie, a nie o nasze dziecko. To ważne, byśmy przyjęli Boże 
przebaczenie za to, że nie reagowaliśmy w sposób właściwy, a może nawet ignorowaliśmy 
problemy z tożsamością, które przeżywało nasze dziecko. Samobiczowanie nie ma żadnej 
wartości. Przyjmowanie Bożego przebaczenia ma niesamowitą wartość – uwalnia nas od 
koncentracji na sobie i pozwala dostrzegać potrzeby innych. 
 
Panie, udziel nam mądrości i miłosierdzia. Wyznajemy, że niewiele jesteśmy w stanie 
zrozumieć z cierpienia i walki, które przeżywają inni. Przebacz nam, że w naszej miłości 
brakowało zrozumienia. Prosimy Cię, by Twoje miłosierdzie napełniło nasze serca i 
przepłynęło przez nie do naszych bliskich. Pomóż nam być obrazem Twojej miłości wobec 
………. Wierzymy, że Twoja miłość jest jedynym rozwiązaniem. Składamy naszych bliskich u 
Twoich stóp i sami także upadamy przed Tobą. Ty sam ich stworzyłeś i Ty masz moc uwolnić 
ich od dysforii i zranień. Uwolnij nas od naszych porażek, zerwij więzy wstydu i żalu, byśmy 
mogli teraz wzrastać w miłości. 
 
 
 



Dzień 5. Nasz wspólny wróg – 14 października  
 
To dobrze, że wreszcie zaczynamy rozumieć moc ojca kłamstwa. Nasz wspólny wróg chce 
nam zabrać dar życia – czyli naszą płciowość. Jest złodziejem, który odziera dobrych ludzi z 
pragnienia przekazywania życia.  
 
Mówiąc innymi słowy – walka, w której uczestniczymy, jest większa od nas. Miejmy 
świadomość, że walczymy o godność innych ludzi przeciwko  wspólnemu wrogowi wszystkich 
dusz. Walczymy z diabłem, kłamcą, pożeraczem ludzkiej godności. Nie walczymy przeciwko 
żadnemu człowiekowi, choć, oczywiście, właśnie o to jesteśmy oskarżani. Walczymy 
przeciwko dehumanizacji, którą zły szykuje dla każdej wrażliwej zranionej duszy. 
 
Nie ma nic zaskakującego w fakcie, że słowo „diabeł” pochodzi od słowa „rozdzielać”. Nasz 
ból ma źródło w zranionych, podzielonych, obszarach naszego wnętrza, które przemieniają 
się w nieuporządkowane pragnienia i nieprawdziwe wyobrażenia na swój temat. Kiedy 
idziemy za tymi uczuciami i wyobrażeniami,  stajemy przeciwko swojemu prawdziwemu ja i 
naszemu Stwórcy.  

Walczmy z naszym wspólnym wrogiem wzywając pomocy Tego, który jest Pasterzem nas 
wszystkich. Prośmy Go, by dał poznać nam i naszym kochanym bliskim miłosierdzie, które 
objawił w rozdziale 9,36 Ewangelii wg św. Mateusza. We fragmencie tym Jezus patrzy na 
tłumy, które były bezradne i strudzone, i doświadcza płynącego z serca współczucia dla nich, 
gdyż byli jak owce niemające pasterza.  

Następnie Jezus wzywa, byśmy modlili się do Ojca, by posłał robotników na swoje żniwo, by 
posłał pomocników Pasterza, takich jak ty czy ja, którzy zaniosą Królestwo wolności 
każdemu, kto tylko zechce się na nie otworzyć. Oznacza to, że posyła On konkretne osoby 
jako swoich posłańców, którzy objawiają Jego miłosierdzie i potwierdzają, że On ofiarowuje 
każdemu lepsze i prawdziwsze życie. 

To my jesteśmy tymi posłańcami. Oddychając modlitwą, przynosimy chwalebne Królestwo 
potężniejsze od demonicznych, łamiących dusze sposobów życia. Wykonując to, co do nas 
należy, współpracujemy z Jezusem w utrwalaniu Jego wizji prawdziwego życia. Ufamy, że to 
On uzdrowi i scali naszych zranionych bliskich. 

Jeszcze jedno – może być tak, że osoba, której najbardziej chcesz pomóc, nie będzie chciała 
Cię słuchać. Powiem Ci coś: jesteś posłany z Dobrą Nowiną do każdej osoby, która tylko 
zechce słuchać. Pan pomoże Ci stać się pomocą i wybawieniem dla tych, którzy mają uszy do 
słuchania.   

Panie Jezu, zechciej uzdolnić nas do tego, byśmy widzieli to, co Ty widzisz, kiedy patrzysz na 
swoich poranionych synów i córki. Uzdolnij nas do widzenia i odczuwania tak jak Ty.  A jeśli 
nasi bliscy nas zignorują, pokaż nam innych potrzebujących, którzy wołają do Ciebie o 
ratunek. Poślij nas do nich, poślij ich do nas! Daj nam swoją moc, byśmy zawsze stali za tym 
co dobre, słuszne i prawdziwe, i w ten sposób łam okowy złego w życiu naszych bliskich. 
Uczyń nas odpowiedzią na wołanie poranionych, pozwól nam pomagać Ci w ratowaniu ich.   

 
 


