
Czytanie z Księgi Kapłańskiej (Kpł 18, 22) 
 
Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! 
 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 2, 8-9; 15-24) 
 
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na 
rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz 
drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. […] Pan Bóg wziął zatem 
człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał 
człowiekowi taki rozkaz: «Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według 
upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, 
niechybnie umrzesz».  
Potem Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią 
dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan 
Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak 
zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę "istota żywa". I tak mężczyzna dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się 
pomoc odpowiednia dla mężczyzny.  
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał wyjął jedno z jego 
żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował 
niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział:  
«Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!  
Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta».  
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem. 
 
 
Katechizm 
 
KKK 2357 Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi 
pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo 
zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza 
pozostaje w dużej części nie wyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, 
przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie. zawsze głosiła, że "akty 
homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane". Są one sprzeczne z 
prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej 
komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać 
zaaprobowane. 
 
KKK 2358 Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. 
Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne 
doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. 
Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są 
wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z 
ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji. 
 
KKK 2359 Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, 
które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez 
modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie – 
do doskonałości chrześcijańskiej. 



Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 19, 1-14; 23-25) 
  
Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy 
Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi rzekł: «Raczcie, panowie 
moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg; obmyjcie sobie nogi. a rano pójdziecie w dalszą 
drogę». Ale oni mu rzekli: «Nie! Spędzimy noc na dworze». Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i 
weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili 
się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze 
wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy 
przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!» Lot, 
który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: «Bracia moi, proszę was, 
nie dopuszczajcie się tego występku! Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, 
pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym 
ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!» Ale oni krzyknęli: «Odejdź 
precz!» I mówili: «Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy 
postąpić niż z nimi!» I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby 
wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza 
domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. 
Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.  
A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: «Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i 
córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, 
ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć». 
Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako [przyszli] zięciowie mieli wziąć jego córki za 
żony: «Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć!» Oni jednak myśleli, że on 
żartuje. […] Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na 
Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę 
wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.  
 
 
Czytanie z Listu do Rzymian (Rz 1, 18-28) 
 
Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy 
przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest 
wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - 
wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie 
mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie 
dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając 
się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy 
śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez 
pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę 
Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć 
Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych 
namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku 
sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną 
za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg 
na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.  
 
 


