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O Święty Franciszku, na Alwerni naznaczony stygmatami, świat tęskni za tobą 
jako ikoną Jezusa ukrzyżowanego. Potrzebuje twojego serca otwartego na Boga i 
na człowieka, twoich stóp bosych i zranionych, twoich rąk przebitych i błagających. 
Tęskni za twoim głosem słabym, lecz silnym mocą Ewangelii. Pomóż, Franciszku, 
dzisiejszym ludziom rozpoznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w sakra-
mencie pokuty. Pomóż im uwolnić się od samych struktur grzechu, które gnębią 
dzisiejsze społeczeństwo. Rozbudź w świadomości rządzących potrzebę pokoju w 
ich krajach i między narodami. Zaszczep w młodych twoją świeżość życia, zdolną 
przeciwstawiać się zasadzkom wielorakich kultur śmierci. Urażonym przez podłość 
wszelkiego rodzaju, udziel, Franciszku, twojej radości z umiejętności przebaczania. 
Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, przez głód i wojnę, otwórz na nowo 
bramy nadziei. Amen.

Św. Jan Paweł II 
Alwernia, dnia 17 IX 1993 r. 

MODLITWA DO ŚW. FRANCISZKA 

Krzyż św. Damiana, 
znajduje się obecnie w Ba-
zylice św. Klary w Asyżu. 
Za czasów św. Franciszka 
(1182-1226) umieszczony 
był w kościele San Da-
miano, to właśnie dzięki 
temu krzyżowi odczytuje 
on swoje powołanie. 

Po swoim nawróceniu, 
„Biedaczyna z Asyżu” za-
wędrował do zrujnowanego 
kościoła św. Damiana. W tej 
zniszczonej świątyni nie było 
tabernakulum, ołtarzy czy ła-
wek. Jedynym jej skarbem był 
duży bizantyjski krzyż, pod 
którym Franciszek stanął, 
pociągnięty jego pięknem i 
wyrazistością... z jego serca 
popłynęła modlitwa: „Najwyż-
szy, chwalebny Boże, rozjaśnij 
ciemności mego serca i daj mi, 
Panie, prawdziwą wiarę, nie-
zachwianą nadzieję i dosko-
nałą miłość, zrozumienie i po-
znanie, abym wypełniał Twoje 
święte i prawdziwe posłan-
nictwo". Modlitwa ta została 
wysłuchana i św. Franciszek 
po raz pierwszy w swym życiu 
usłyszał głos płynący z krzyża: 
Idź, odbuduj mój kościół, któ-
ry popada w ruinę. Odtąd już 
wiedział, co ma robić i dokąd 
iść. 

Słowa Chrystusa: „Idź i od-
buduj mój dom…”, wydają się 
być wciąż aktualne dla wszyst-
kich, którzy naśladują Chry-
stusa na wzór św. Franciszka 
z Asyżu. W tym też krzyżu 
odnajdujemy źródło i potwier-
dzenie swojego powołania. 
Także nas wzywa Bóg do dania 
świadectwa. Spójrz na ikonę 
krzyża z kościoła San Damia-
no, otwórz swe oczy, uszy i 
serce tak jak św. Franciszek i 
bądź gotów odkrywać wciąż 
na nowo wezwanie Pana.

Red.

„IDŹ I ODBUDUJ MÓJ KOŚCIÓŁ…”

„BŁOGOSŁAWCIE TYM, 
KTÓRZY WAS PRZEKLINAJĄ, 

I MÓDLCIE SIĘ ZA TYCH, 
KTÓRZY WAS OCZERNIAJĄ”

Te słowa bardzo mnie poruszyły. 
Rozmyślałem o tym wiedząc, że są w 
moim życiu nieuporządkowane rela-
cje. Miałem już doświadczenie mi-
łości Bożej w moim życiu więc wie-
działem, że Bóg to mówi, nie po to 
aby mnie oskarżyć, ale po to aby mi 
pomóc, bo każde słowo w Biblii jest 
z miłości do człowieka. Trzymałem 
w sercu żal i urazę do ludzi, którzy 
zrobili mi krzywdę. Ten żal w moim 
sercu działał jak trucizna. Często, 
kiedy myślałem o relacjach z tymi 
ludźmi, ogarniał mnie smutek, złość 
i gniew do nich. Nie potrafiłem so-
bie z tym poradzić i prosiłem Boga 
aby to zmienił, aby dał mi tę łaskę. 
Któregoś wieczoru, kiedy odmawia-
łem modlitwę „Ojcze nasz” bardzo 
trudno było mi wypowiedzieć słowa: 
odpuść nam nasze winy jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom. 

Czułem, że nie jestem szczery przed 
Bogiem i okłamuje sam siebie mó-
wiąc, że Go kocham, a mam żal do 
któregoś z Jego dzieci. Wtedy do 
mnie dotarło, że On bezwarunko-
wo wybaczył mi to, że ja krzywdzi-
łem innych ludzi, a powinienem być 
Jego naśladowcą. Zawołałem wtedy: 
Boże Ojcze, daj mi tę łaskę! Wtedy 
zacząłem w Imię Jezusa wybaczać 
po imieniu każdemu z osobna. Mó-
wiłem to głośno i prosiłem o mi-
łość do tych ludzi i błogosławiłem 
im. Sam także kontaktowałem się 
z tymi, których ja krzywdziłem, aby 
ich prosić o wybaczenie. Wybaczy-
łem też samemu sobie, co nie było 
łatwe, bo często przychodziły myśli 
potępiające mnie za wszystkie złe 
czyny. Zrozumiałem wtedy, że mu-
szę sobie wybaczyć, bo Jezus Chry-
stus umarł za mnie na krzyżu, aby 

Jednym z najważniejszych etapów na drodze mojego nawróce-
nia było wybaczenie. Kiedyś usłyszałem słowa z 1 listu św. Jana, 
które bardzo mnie dotknęły: ,,Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», 
a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje 
brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie 
widzi”. 

mnie uwolnić od potępienia. Bardzo 
duży wpływ wywarły na mnie sło-
wa, które Pan Jezus wypowiedział 
do św. siostry Faustyny: „Jak bole-
śnie rani mnie niedowierzanie do-
broci mojej. Najboleśniej ranią mnie 
grzechy nieufności”. Zrozumiałem, 
że nie ma innej drogi, że muszę za-
ufać Bogu, przestać się już potępiać 
i przyjąć prawdę, że On mnie kocha 
i kocha tych, których ja krzywdzi-
łem, i którzy skrzywdzili mnie. Tam-
ta modlitwa dużo zmieniła w moim 
życiu. Zrozumiałem, że niewybacze-
nie i żal do innych najbardziej raniły 
mnie samego. Poczułem wolność w 
moim sercu. Odszedł smutek, po-
czucie depresji, z którymi się zma-
gałem kilka lat, a także złość. Moje 
serce wypełniła radość, pokój oraz 
miłość do tych ludzi. Dzisiaj wiem, 
że Bóg potrzebował mojej decyzji, 
że chce wybaczyć. Jeśli w Twoim ży-
ciu potrzebujesz komuś wybaczyć, 
to Bóg potrzebuje tylko Twojej woli. 
Czasem wydaje się to bardzo trudne. 
Poproś Boga o łaskę wybaczenia i 
powiedz na głos: w Imię Jezusa wy-
baczam np. Frankowi, swojemu ojcu, 
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matce,...., a także samemu sobie. Je-
śli nie masz pewności, to podejdź do 
księdza lub do wspólnoty i poproś 
aby ktoś przeprowadził Cię przez tą 
modlitwę. Ci ludzie są po to aby Ci 
pomóc. Od kilku lat z żoną służymy 
modlitwą wstawienniczą. Dzwoni 
do nas dużo osób. Jedno z pytań ja-
kie zadajemy, to czy jest ktoś kto Cię 
w życiu zranił. Czasem osoba ma to 
głęboko ukryte w sercu. Starała się 
zapomnieć, ale ta rana ciągle krwa-
wi. Kiedy prosimy Ducha Świętego, 
aby pokazał czy serce jest wolne od 
niewybaczenia, to ludzie przypomi-
nają sobie bardzo trudne sytuacje 
ze swojego życia, np molestowanie, 
bicie, straszenie, poranienie przez 
słowo, zdradę. Kiedy ta osoba zaczy-
na wybaczać w Imię Jezusa, przycho-
dzi wolność, uczucie większej prze-
strzeni w sercu, usunięcie jakiegoś 
ciężaru, poczucie miłości, pokoju 
i radości. Czasem bywa, że ktoś się 
modlił o uzdrowienie wiele lat albo 
o coś innego i nie widział owoców 
swojej modlitwy. Kiedy ta osoba wy-
baczyła, rozlała się łaska na uzdro-
wienie duchowe, fizyczne lub na 
inne ważne sprawy. Niewybaczenie 
działa jak blokada na przyjęcie Bożej 
miłości, a Bóg kocha dawać, więc po-

trzebuje od nas tej decyzji, aby nam 
pomóc. Kiedyś w jednej parafii dzie-
liliśmy się świadectwem i Słowem 
Bożym, na którym mówiliśmy mię-
dzy innymi o wybaczeniu. Po spo-
tkaniu przyszła kobieta od kilku lat 
żyjąca w depresji. Szukała pomocy. 
Kiedy zaczęliśmy się z żoną modlić 
i prosić Boga o poznanie, Agnieszka 
zobaczyła w jej sercu jakby wbity 
kołek. Zapytaliśmy, czy ktoś ją kie-
dyś skrzywdził. Odpowiedziała, że 
nie pamięta. Jak poprosiliśmy Ducha 
Świętego, aby przypomniał, to po-
wiedziała, że kiedyś jak była małą 
dziewczynką, jej mama powiedziała: 
,,żałuje że się urodziłaś". To był ten 
kołek, który tkwił w jej sercu. Kiedy 
wybaczyła swojej mamie i wyrzekła 
się tego kłamstwa, że jest niepo-
trzebna, w jednej chwili wszystko 
się zmieniło. Ogarnęła ją miłość i 
wielki pokój. Płakała z radości. Przy-
szła do kościoła zbita duchowo, w 
depresji a wyszła w radości. Mamy 
kontakt z tą kobietą do dziś, choć 
minęło kilka lat od tej modlitwy. Jej 
życie jest zupełnie inne. Cieszy się 
łaską Bożą każdego dnia. Innym ra-
zem modliliśmy się z pewną kobie-
tą. Prosiliśmy Boga, aby pokazał jej 
serce… Ta kobieta również potrze-
bowała wybaczyć kilku osobom. Za 
każdym razem kiedy wypowiadała 
imię osoby, której wybacza, płakała 

bardzo i krzyczała. To było dla niej 
bardzo uwalniające. Sama modlitwa 
wybaczenia trwała około godziny. 
Podobnie i w tym przypadku przy-
szła radość i pokój do serca. Kiedyś 
pojechałem też na prośbę rodziny 
do szpitala do umierającej kobiety. 
Była po spowiedzi świętej i po sakra-
mencie namaszczenia chorych. Nie 
mogła mówić, wiec ustaliliśmy żeby 
kiwała głową na tak lub nie. Brako-
wało jej pokoju w sercu. Pytałem 
Boga dlaczego, a Pan powiedział, że 
potrzebuje komuś wybaczyć. Kiedy 
wybaczyła, pokój wypełnił jej serce i 
na drugi dzień umarła. Dla mnie było 
to niezwykłe doświadczenie Miłości 
Bożej. Bóg znał jej serce i wiedział, 
że potrzebuje wybaczyć. Wtedy mo-
gła odejść w pokoju. Takich przy-
kładów jest wiele. Pamiętajmy też, 
żeby po modlitwie wybaczenia po-
prosić Pana Jezusa, aby obmył rany 
i te zbolałe miejsca swoją Najdroż-
szą, Najświętszą Krwią, i żeby po-
prosić Ducha Świętego aby wypełnił 
te wszystkie przestrzenie po ranach 
swoim pokojem, radością i miłością. 
Przebaczenie jest naszym obowiąz-
kiem jako katolików, jako chrześci-
jan. Słowo Boże nam mówi o tym 
w wielu wersetach: (Mt 18,21-22) 
,,Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i 
zapytał: «Panie, ile razy mam prze-
baczyć, jeśli mój brat wykroczy prze-
ciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że 
aż siedem razy, lecz aż siedemdzie-
siąt siedem razy”. Jeżeli chcemy być 

naśladowcami naszego Mistrza, je-
żeli chcemy się do Niego upodab-
niać, to naszym obowiązkiem jest 
wybaczać zawsze, każdego dnia i 
w każdej sytuacji, choć nie jest to 
łatwe. Jeśli będziemy mieć relację z 
Bogiem, będziemy prowadzić życie 
sakramentalne i karmić się Słowem 
Bożym, Bóg będzie uzdalniał nasze 
serca do coraz większej miłości 
także do tych, którzy nas upoka-
rzają, kłamliwie źle mówią o nas. 
Dzisiaj widzę, że kiedy doświad-
czam takich sytuacji i wybaczam, 
to jestem błogosławiony: (Mt 5,3) 
,,Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwo-
ści, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy [ludzie] wam urągają 
i prześladują was, i gdy z mego po-
wodu mówią kłamliwie wszystko 
złe na was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie. Tak bowiem prześla-
dowali proroków, którzy byli przed 
wami”. Ostatnio, rozmawiałem z 
człowiekiem przez telefon, który 
mnie przeklinał i było w nim dużo 
złości. Początkowo przychodziły 
mi do niego negatywne emocje, 
ale nie odzywałem się, tylko bło-
gosławiłem go w swoim sercu. Po 
chwili powiedziałem: nie wiem co 
się u pana stało ale niech pana Bóg 
błogosławi. Wtedy zapadła długa 
cisza i telefon się rozłączył. Zrobi-
łem to, do czego zachęca nas Jezus: 
(Łk 6,28) ,,błogosławcie tym, któ-
rzy was przeklinają, i módlcie się za 
tych, którzy was oczerniają”. Póź-
niej pomodliłem się za tego czło-
wieka, wybaczyłem mu i w moje 
serce wlała się miłość do niego. 
Właśnie w takich sytuacjach po-
winniśmy być naśladowcami Jezu-
sa, a w walce z naszymi słabościa-
mi, frustracją, złością niech nam 
pomaga Słowo Boże. Pamiętajmy, 
że od nikogo nie jesteśmy ani lepsi, 
ani gorsi. 

Krzysztof Robert Stanisławski
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Jezus uczy nas, byśmy prosili Ojca: „przebacz nam nasze winy, 
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6, 12). 
Tak jak potrzebujemy chleba, tak potrzebujemy przebaczenia. I to 
każdego dnia. 

Przebaczenie jest szczególnym przejawem wszechmocy i 
miłosierdzia, jakie Bóg okazuje grzesznikowi (por. KKK 1990), 
odwracając się od jego grzechu i obdarowując go swoją miłością 
pomimo niewierności. W ten sposób utwierdza go w swojej 
przyjaźni (por. KKK 277). Natomiast chrześcijanin, doświadczywszy 
przebaczenia od Boga, zobowiązany jest nieustannie przebaczać 
bliźnim (por. Mt 18, 22). Jest to jeden z podstawowych przejawów 
jego postawy duchowej.

„…ODPUŚĆ NAM 
NASZE WINY…”

Chrześcijanin, który się modli, 
prosi Boga przede wszystkim o to, 
by zostały mu przebaczone winy, to 
znaczy grzechy, złe czyny, jakie po-
pełnił. To jest podstawowa prawda 
każdej modlitwy: nawet jeśli byliby-
śmy perfekcyjni, nawet jeśli byliby-
śmy krystalicznie czystymi święty-
mi, którzy nigdy nie zboczyli z drogi 
dobra, pozostajemy dziećmi, które 
wszystko zawdzięczają Ojcu. Jaka 
jest najniebezpieczniejsza postawa 
w życiu każdego chrześcijanina? Py-
cha. Jest to postawa kogoś, kto staje 
przed Bogiem, myśląc, że ma z Nim 
załatwione rachunki: pyszny uważa, 
że ma wszystko na swoim miejscu. 
Tak jak ten faryzeusz z przypowieści, 
który będąc w świątyni, myśli, że się 
modli, a w rzeczywistości wychwa-
la sam siebie przed Bogiem: ,,Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie” (Łk 18,11). Ludzie pyszni czu-
ją się perfekcyjni, krytykują innych. 
Nikt z nas nie jest idealny, nikt. Prze-
ciwieństwem pychy jest postawa 
celnika, który stoi z tyłu świątyni; 
grzesznik pogardzany przez wszyst-
kich zatrzymuje się na progu świą-
tyni, bo nie czuje się godnym wejść 
do środka, i powierza się Miłosier-
dziu Bożemu. Jezus komentuje: ,,Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, 
nie tamten” (Łk 18, 14), to znaczy, 
że otrzymał przebaczenie, ocalenie. 
Dlaczego? Ponieważ nie był pyszny, 
ponieważ uznawał swoje ogranicze-
nia i grzechy. 

,,Jako i my 
odpuszczamy 

naszym winowajcom”

Wszyscy jesteśmy dłużnikami 
wobec Boga oraz wielu osób, które 
podarowały nam sprzyjające warun-
ki życia. Nasza tożsamość budowana 
jest na podstawie otrzymanego do-
bra. Pierwszym otrzymanym dobrem 
jest życie.

Kto się modli, uczy się mówić 
,,dziękuję”. Tyle razy zapominamy 
powiedzieć ,,dziękuję”. Jesteśmy 
egoistami. Kto się modli, uczy się 
mówić ,,dziękuję”. Niezależnie od 
tego, jak bardzo się staramy, zawsze 
będziemy mieli niespłacalny dług 
wobec Boga, nigdy nie będziemy 
w stanie go spłacić: On kocha nas 
nieskończenie bardziej, niż my ko-

chamy Jego. Bez względu na to, jak 
bardzo angażujemy się, by żyć zgod-
nie z chrześcijańskimi naukami, za-
wsze znajdziemy powód, by prosić 
o przebaczenie: pomyślmy o dniach 
spędzonych leniwie, o momentach, 
w których gorycz opanowała na-
sze serce. To przez te doświadcze-
nia, niestety nierzadkie, błagamy: 
„Panie, Ojcze, odpuść nam nasze 
winy…”. W ten sposób prosimy Boga 
o przebaczenie. […]

Dobry Bóg zaprasza nas, by każdy 
z nas też był dobry. […] Prosimy Pana, 
by przebaczył nam nasze winy, nasze 
grzechy, jako i my przebaczamy na-

szym przyjaciołom, ludziom żyjącym 
z nami, naszym sąsiadom, ludziom, 
którzy zachowali się wobec nas źle. 

Każdy chrześcijanin wie, że ist-
nieje dla niego przebaczenie grze-
chów, wszyscy to wiemy: Bóg prze-
bacza wszystko i przebacza zawsze. 
[…] Ale łaska Boża, tak bardzo obfita, 
jest zawsze wymagająca. Kto otrzy-
mał wiele, musi się nauczyć wiele 
dawać i nie zatrzymywać tylko dla 
siebie tego, co otrzymał. Kto otrzy-
mał wiele, musi się nauczyć dawać 
wiele. To nie przypadek, że św. Ma-
teusz, zaraz po przedstawieniu nam 
tekstu modlitwy Ojcze nasz, spośród 
siedmiu użytych w niej zwrotów za-

trzymuje się, by podkreślić właśnie 
ten o braterskim przebaczeniu: „Je-
śli bowiem przebaczycie ludziom 
ich przewinienia, i wam przebaczy 
Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie 
przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz 
nie przebaczy wam waszych przewi-
nień (Mt 6,14-15). To są mocne słowa! 
Myślę o tych momentach, w których 
słyszałem ludzi mówiących: „Ni-
gdy nie przebaczę tej osobie! Nigdy 
nie przebaczę tego, co mi zrobili!”. 
Ale jeśli ty nie przebaczysz, Bóg nie 
przebaczy tobie. Zamykasz drzwi. 
Pomyślmy, czy jesteśmy zdolni do 
przebaczenia, czy nie przebaczamy. 

W jednej z diecezji pewien ksiądz 
opowiadał mi zmartwiony, jak po-
szedł udzielić ostatniego namasz-
czenia staruszce stojącej na progu 
śmierci. Biedna kobieta nie mogła 
mówić. Ksiądz ją zapytał: „Czy pani 
żałuje za swoje grzechy?”. Kobieta 
odpowiedziała „tak”; nie mogła ich 
wyznać, ale powiedziała, że tak. To 
wystarczyło. Potem zapytał ją: „Czy 
Pani przebacza innym?” Kobieta na 
łożu śmierci odrzekła: „nie”. Kapłan 
bardzo się zmartwił. Jeśli nie prze-
baczysz, Bóg nie przebaczy tobie. 
Pomyślmy – czy przebaczamy albo 
czy jesteśmy zdolni do przebacze-
nia. ,,Ojcze, ja nie dam rady, ponie-
waż ci ludzie wyrządzili mi wiele 
złego”. Jeśli nie dajesz rady, poproś 
Pana, by dał ci siły: „Panie, pomóż mi 
przebaczyć”. Odnajdujemy tu spo-
iwo, łączące miłość względem Boga 
z miłością względem bliźniego. Mi-
łość przywołuje miłość, przebacze-
nie przywołuje przebaczenie. […] Za-
stanówmy się dzisiaj, czy jesteśmy 
zdolni do przebaczenia. A jeśli nie 
czuję się do tego zdolny, muszę po-
prosić Pana, by dał mi łaskę przeba-
czenia, ponieważ umiejętność prze-
baczenia jest łaską. 

Bóg daje każdemu chrześcijani-
nowi łaskę napisania historii dobra w 
życiu jego braci, zwłaszcza tych, któ-
rzy zrobili mu coś przykrego i złego. 
Za pomocą jednego słowa, uścisku, 
uśmiechu możemy przekazać innym 
to, co dostaliśmy najcenniejszego. Co 
jest tą cenną rzeczą? Przebaczenie, 
do ofiarowania którego musimy być 
zdolni także wobec innych. 

Papież Franciszek
Żródło: Modlitwa, 

Oddech Nowego Życia, 2020

nauczanie kościołanauczanie kościoła

Według Pisma Świętego człowiek 
jest niepoprawnym grzesznikiem, 
dlatego nieustannie naruszając po-
rządek sprawiedliwości ustalony 
przez Stwórcę, pozostaje wobec Nie-
go dłużnikiem. Bóg zaś, nawet jeśli 
surowo napomina i karci, to nie do-
strzega grzechu i wciąż przebacza. 
Grzech jest przyczyną śmierci do-
czesnej i wiecznej. Bogu jednak nie 
zależy na śmierci występnego, lecz 
na tym, by się nawrócił i żył (por. Ez 
18, 23; 33, 11). Cała Biblia jest zapisem 
dramatycznej historii zbawienia, na 
którą składają się, z jednej strony, 
niezliczone niewierności poszczegól-
nych ludzi i całego narodu wybrane-
go, z drugiej zaś strony — nieustan-
ne Boże przebaczanie i zapominanie 
występków. To darowanie grzechów 
i niewierności jest darmowe, grzesz-
nik bowiem nie jest w stanie odpłacić 
się Bogu za obrazę Jego Majestatu i 
lekceważenie, jakie Mu okazuje swo-
im nieposłuszeństwem.

Autorzy biblijni zdumiewają się 
tą hojnością Boga w przebaczaniu i 
okazywaniu miłosierdzia. Jego po-

stawa wobec grzesznika nie mieści 
się w kategoriach ludzkiej logiki. 
Biorąc rzecz po ludzku, nie można 
zrozumieć, dlaczego Bóg przeba-
cza zawsze i bezwarunkowo, o ile 
grzesznik okazuje skruchę, prosząc 
o przebaczenie. Jedynym uzasadnie-
niem takiej postawy Boga jest to, że 
jest On miłością (por. 1 J 4, 8. 16).

Jezus Chrystus nie tylko objawia 
Boga jako Miłosiernego Ojca, bo jest 
„Obliczem Ojca” — jak określił Go pa-
pież Franciszek w bulli Misericordiae 
vultus (z 14 IV 1915) — ale mając wła-
dzę odpuszczania grzechów (por. Mk 
2, 10), przebacza i odpuszcza grze-
chy (por. Mk 2, 5; Łk 7, 48; KKK 1441) 
oraz uczy przebaczenia. Wydaje się 
znajdować radość w przebaczaniu 
grzesznikom, czego przykładem jest 
między innymi scena uzdrowienia 
paralityka, do którego mówi: „Synu, 
odpuszczają ci się twoje grzechy” 
(Mk 2, 5), lub kobiety przyłapanej 
na cudzołóstwie, którą uwalnia od 
oskarżycieli, czekających, aby ją uka-
mienować (por. J 8, 3-11). Jak zauwa-
ża Katechizm Kościoła Katolickiego, 

PRZEBACZENIE
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Wydaje się, że o ile kwestia prze-
baczenia bliźniemu jego uchybień 
czy win jest sprawą oczywistą i ko-
nieczną dla równowagi życia chrze-
ścijańskiego, to sprawa wybaczenia 
samemu sobie z powodu popełnio-
nych błędów jest o wiele trudniej-
sza. Czasem niewybaczenie sobie, 
będące mimo wszystko przejawem 
fałszywej pokory, a więc w istocie 
pychy, traktowane bywa jako rodzaj 
pokuty zadawanej samemu sobie 
i próba samooczyszczenia. Jest to 
jednak wchodzenie w ślepy zaułek, 
gdyż brak przebaczenia samemu so-
bie, a więc kategoryczne niezgadza-
nie się na własny błąd czy winę, w 
efekcie jest pozostawaniem w prze-
świadczeniu o własnej doskonałości 
i braku otwarcia na prawdę, a tym 
samym na Boże miłosierdzie i łaskę, 
która wyzwala. Niewybaczanie sobie 
jest przejawem braku miłości wzglę-
dem siebie, czyli troski o własne 

„w czasie swojego życia publicznego 
Jezus nie tylko przebaczał grzechy, 
lecz także ukazał skutek tego prze-
baczenia: włączał ponownie grzesz-
ników, którym odpuścił grzechy, do 
wspólnoty ludu Bożego, od której 
oddalili się przez grzech, a nawet 
zostali z niej wykluczeni. Wyraźnym 
tego znakiem jest fakt, że Jezus za-
prasza do swego stołu grzeszników, 
a nawet sam zasiada przy ich stole. 
Ten gest w zdumiewający sposób 
wyraża przebaczenie Boże, a równo-
cześnie powrót na łono ludu Boże-
go” (nr 1443).

Swoje przebaczenie Jezus okazuje 
w sposób szczególny podczas męki. 
Umierając na krzyżu modli się do Ojca 
o odpuszczenie win dla swoich opraw-
ców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wie-
dzą, co czynią” (Łk 23, 34), jak również 
okazuje łaskę jednemu z łotrów, po-
wieszonych wraz z Nim (por. Łk 23, 43).

Chrystus Pan swoim przykładem 
i słowem uczy uczniów postawy 
przebaczania. W modlitwie „Ojcze 
nasz” wiąże dostąpienie przebacze-
nia grzechów ze strony Boga Ojca z 
gotowością do przebaczania swo-
im bliźnim. Poleca bowiem modlić 
się słowami: „[…] przebacz nam na-
sze winy, jak i my przebaczamy tym, 
którzy nam zawinili” (Mt 5, 12), po 
czym dodaje: „Jeśli bowiem przeba-
czycie ludziom ich przewinienia, i 
wam przebaczy Ojciec wasz niebie-
ski” (Mt 6, 14). Domaga się posta-
wy przebaczenia, mówiąc między 
innym: „Jeśli więc przyniesiesz dar 
swój przed ołtarz i tam wspomnisz, 

że brat twój ma coś przeciw tobie, 
zostaw tam dar swój przed ołta-
rzem, a najpierw idź i pojednaj się z 
bratem swoim” (Mt 5, 23-24). Przy 
innej zaś okazji daje pouczenie: 
„Jeśli brat twój zawini, upomnij go; 
i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśli-
by siedem razy na dzień zawinił 
przeciw tobie i siedem razy zwró-
ciłby się do ciebie, mówiąc: «żałuję 
tego», przebacz mu” (Łk 17, 3-4). Z 
kolei św. Piotr, pytając, ile razy ma 
przebaczać bliźniemu, usłyszał w 
odpowiedzi: „Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt 
siedem razy” (Mt 18, 22). 

Z pouczeń i czynów Jezusa ja-
sno wynika, że przebaczenie, pro-
wadzące do pojednania, które Bóg 
okazuje człowiekowi, ma być ce-
chą charakterystyczną każdego 
chrześcijanina. Jako element pro-
cesu wyzwalania się od zła, prze-
baczenie domaga się stawania w 
prawdzie. Nie chodzi więc o to, aby 
wbrew oczywistości twierdzić, że 
nie było żadnego zła czy wyrządzo-
nej krzywdy. Warunkiem uzyskania 
przebaczenia jest bowiem uznanie 
swej winy, a więc — jak pisze św. Jan 
Paweł II w adhortacji Reconciliatio 
et paenitentia — „nie tylko uznanie 
swego grzechu”, ale „uznanie sie-
bie grzesznikiem” (nr 13). To jednak 
nie spotyka się z odwetem lecz z 
miłością, która pochyla się nad nę-
dzą moralną. Jest więc okazaniem 
miłosierdzia, które w przypadku 
większej wrażliwości ze strony 
krzywdziciela może jeszcze bar-

dziej go zawstydzać i boleć w sensie 
uczuciowym, aniżeli surowa kara o 
charakterze odwetowym […].

Zapewne to mając na myśli, św. 
Paweł zachęca adresatów Listu do 
Rzymian, aby przebaczali i okazywali 
miłosierdzie swoim krzywdzicielom, 
pozostawiając „pomście Bożej” wy-
mierzanie sprawiedliwości. Konklu-
dując tę myśl, dodaje: „Tak bowiem 
czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz 
na jego głowę” (12, 17-20). W świetle 
symboliki starotestamentalnej, ża-
rzące się węgle to środki oczyszcze-
nia (por. Kpł 16, 12; Iz 6, 6; Ez 10, 2). 
Wynika z tego, że okazywane prze-
baczenie ma moc przemienić i na-
wrócić krzywdziciela. 

Natomiast odmowa przebaczenia 
wobec krzywdziciela równoznaczna 
jest z brakiem miłosierdzia i jest za-
razem oznaką pychy, a nawet formą 
psychicznej zemsty. Zawsze zawie-
ra w sobie coś z diabelskiej zawiści 
(Mdr 2, 24; 1 Tm 6, 4). Diabeł bowiem, 
zbuntowawszy się u samego począt-
ku przeciw Bogu, odrzucił Jego mi-
łosierdzie i znienawidził człowieka 
między innymi ze względu na ta-
jemnicę Wcielenia Syna Bożego. Za-
mknięty sam w sobie nie chce przy-
jąć Bożego przebaczenia, wskutek 
czego nie jest zdolny do wybaczenia, 
ani sobie, ani komukolwiek […].

Odmowa przebaczenia, nierzadko 
wyrażana w syczących złością sło-
wach: „Nigdy ci tego nie wybaczę”, 
jest echem nienawiści, jaką żywi dia-
beł do Boga i do Jego stworzeń, jak 
również do samego siebie.

dobro i równowagę psycho-emocjo-
nalną, a przede wszystkim o własne 
zbawienie. W skrajnych przypadkach 
może przerodzić się w nienawiść do 
samego siebie. Taka zaś postawa jest 
niegodna dziecka Bożego i należy do 
tej samej kategorii buntu, jaki u po-
czątku okazał Bogu przywódca upa-
dłych duchów.

Pełnię przebaczenia grzechów 
chrześcijanin dostępuje w sakra-
mencie pojednania i pokuty. Ka-
techizm Kościoła Katolickiego 
zaznacza, że „grzech jest przede 
wszystkim obrazą Boga, zerwaniem 
jedności z Nim. Narusza on rów-
nocześnie komunię z Kościołem”, 
dlatego „nawrócenie przynosi prze-
baczenie ze strony Boga, a także 
pojednanie z Kościołem, co wyraża i 
urzeczywistnia w sposób liturgiczny 
sakrament pokuty i pojednania” (nr 
1440). Oznacza to, że przebaczenie, 
jakiego człowiek dostępuje z Boże-

go miłosierdzia, i jakie on okazuje 
innym, jest u podstaw pojednania 
i jedności z Bogiem, z Kościołem, 
bliźnimi oraz z samym sobą. Przeba-
czenie grzechów, którego udzielać 
może sam Bóg (por. KKK 1441), skut-
kuje darowaniem wiecznej kary za 
grzech. Pozostają jednak jego skutki 
w postaci kary doczesnej (por. KKK 
1473). Otwarcie zaś na Boże prze-
baczenie i zarazem gotowość do 
przebaczania innym oraz samemu 
sobie jest nieodłącznym elementem 
chrześcijańskiej dojrzałości ducho-
wej.

Ks. Prof. Marek Chmielewski
Pierwodruk: „Egzorcysta” 2017, 

nr 3(55) (marzec), s. 58-60.
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s. Krystyna Chmielewska. Fot.: Arch. Zgromadzenia

s. Joanna Wróbel. Fot. Arch. Zgromadzenia.

JUBILEUSZ 60 - LECIA 
ŚLUBÓW ZAKONNYCH
S. JOANNY WRÓBEL I S. KRYSTYNY CHMIELEWSKIEJ

Czcigodne i Dostojne 
Siostry Jubilatki 

– Diamenty życia zakonnego

„Wiara jest miłością do tego, co 
niewidoczne; ufnością w to, co nie-
możliwe, niepojęte i nieprawdopo-
dobne…”

I rzeczywiście wydaje się niepo-
jęte, że 60 lat minęło tak szybko, 
niczym rozpoczęty poranek, który w 
promieniach południowego słońca 
zmierza ku wieczornej refleksji nad 
przeżytym dniem.

Kochane Siostry Joanno i Krysty-
no, w tym jakże uroczystym dla Was 
dniu, pochylam z szacunkiem głowę 
przed Waszym zakonnym życiem i 
zdobytym w ten sposób doświad-
czeniem. Ktoś kiedyś powiedział: co 
Bóg daje, to zadaje. Tym zaś, czym 
Pan Jezus ubogacił Wasze człowie-
czeństwo jest przede wszystkim dar 
powołania. Pan Bóg powołał Was, 
byście to zadanie wypełniały żyjąc 
w naszej Wspólnocie. Śluby zakonne, 
jakie przed 60-ciu laty złożyłyście, 
zaowocowały w Was mądrością i mi-
łością, dzięki której wytrwałyście w 
tym wszystkim, co w dniu ślubów 
ofiarowałyście Bogu i sobie. Wasze 
powołanie realizowało się w róż-
ny sposób, w wypełnianiu różnych 
obowiązków, na różnych urzędach i 
miejscach. Jesteście tymi pierwszy-
mi siostrami Zgromadzenia, które 
złożyły śluby na prawach diece-
zjalnych. Można Was porównać do 
tzw. „Księgi wiedzy, doświadczenia i 
przykładu”, która ukazuje jak z miło-
ści do Jezusa jeden człowiek daje tak 
wiele z siebie innym. 

Czcigodne Siostry, 60 lat w Zgro-
madzeniu, to mnóstwo czasu. Gdy 
zastanawiałam się nad tym, co Wam 
życzyć, przyszedł mi na myśl cytat 
z Małego Księcia: „Dobrze widzi się 
tylko sercem, bo najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu”. Można dużo 
mówić, wspominać i próbować zro-
zumieć, ale tylko Wy same w swo-
im sercu wiecie: ile przeżyłyście, co 
ofiarowałyście, ile radości, ducho-
wych uniesień, ile łez i cierpienia 
przeszłyście przez te wszystkie lata. 
I za to wszystko Wam dziękujemy. 
Niech sam Pan Jezus przez wsta-
wiennictwo Niepokalanej i błogo-
sławionego Ojca Antoniego, nagro-
dzi Was Kochane Siostry, bogactwem 
swoich darów. 

W Imieniu Jubilatek i swoim, jesz-
cze raz bardzo dziękuję za obecność 
i sprawowaną Eucharystię Czcigod-
nym Celebransom: Jego Ekscelencji 
Księdzu Biskupowi Edwardowi za 
przewodniczenie tej Liturgii, Ojcu 
Rekolekcjoniście Karolowi Oparci-
kowi za skierowane do nas słowa w 
czasie homilii i przeprowadzone re-
kolekcje zakonne, Księdzu Prałatowi 
Waldemarowi Gałązce, Księdzu Pra-
łatowi Janowi Niziołkowi, Księdzu 
Prałatowi Jackowi Beksińskiemu, 

Księdzu Prałatowi Zygmuntowi Gi-
lowi, Księdzu Kanonikowi Andrze-
jowi Rusakowi, Księdzu Kanoniko-
wi Andrzejowi Teper oraz naszemu 
Księdzu Kapelanowi Władysławowi. 
Dziękuję wszystkim moim Siostrom 
za pięknie przeżyte rekolekcje, za 
wasze świadectwo, za każdą mo-
dlitwę w intencji Sióstr Jubilatek. 
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam 
za wszelkie uczynione dobro.

A Wam Kochane Siostry Jubilatki 
na zakończenie jeszcze kilka słów 
wprost z mojego serca: „…najważ-
niejsza jest głębia duszy – istnieją-
ce w niej pogody, wzgórza, milcząca 
pustka, naręcza kwiatów i spokojne 
rzeki – wszystko to jest niewidocz-
nym i niezwykłym fundamentem, na 
nim zbudowane jest wasze szczęście 
i świętość…” i życzę, abyście nigdy 
od tej świętości i szczęścia nie odłą-
czyły się.

Szczęść Boże!
Sandomierz, 23 sierpnia br. 

Przełożona Generalna Zgromadzenia
s. Victoria Kwiatkowska



IDĘ ZA TOBĄ PANIE
W liturgiczne wspomnienie św. 

Maksymiliana – wielkiego czcicie-
la Niepokalanej – 14 sierpnia br., 
w naszym Zgromadzeniu, swoją 
kandydaturę rozpoczęły: Angelika 
Kulik oraz Natalia Hołuj. Uroczy-
ste rozpoczęcie miało miejsce o 
godz. 9.00. Matka Generalna wraz 
z Siostrą Mistrzynią i kandydatka-
mi uczestniczyły we Mszy Świętej 
w kaplicy zakonnej p.w. św. Mak-
symiliana Kolbego na radomskim 
Zamłyniu, której przewodniczył tu-
tejszy proboszcz Bazyliki św. Kazi-
mierza (miejsca posługi sióstr). An-
gelika i Natalia odbędą miesięczną 
kandydaturę pod duchową opieką 
s. Mistrzyni Julii – czego zwieńcze-
niem będzie przyjęcie do postulatu. 
Roczną formację odbędą w Rado-
miu, poznając duchowość Zgroma-
dzenia i włączając się w życie dusz-
pasterskie parafii.

Kandydatkom życzymy światła 
Ducha Świętego i radości z rozpo-
czętej drogi zakonnej. Niech pa-
miętają zawsze, że kiedy marzą o 
szczęściu… szukają właśnie Jezusa!

Nasza duchowość franciszkań-
ska charakteryzuje się radosną, 
rodzinną atmosferą oraz gościnno-
ścią. Dom formacyjny w Radomiu 
otwarty jest dla każdej dziewczyny, 
która chce przyjść, porozmawiać, 
pomodlić się, pomyśleć o drodze 
swego powołania. Serdecznie za-
praszamy!

Kontakt:
s. Julia CFS
– referentka od spraw powołań
ul. Głowna 41
26-600 Radom
tel. 790583354; 
e–mail: s.kalarusjulia@interia.pl


