
Ks. Jan Bartoszek,  Katecheza V / 2015: 

Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej (streszczenie). 

  Króluj nam Chryste!  

                                                                                                                                         ks. Roman 

1. Z życia wzięte:   
 

„Dlaczego Ty żyjesz?” - zapytał Mehmet Ali Agca. Jan Paweł II był zaskoczony tym pytaniem. Postanowił 

spojrzeć w oczy człowiekowi, który próbował go zabić. Pragnął powtórzyć mu osobiście słowa przebaczenia i 

nadać sens swemu gestowi chrześcijańskiej miłości, który Agca by zrozumiał. „Dziś - powiedział na wstępie - 

spotykamy się jak ludzie. Co więcej, jak bracia”. Jednak tamtego 27grudnia 1983 roku Jan Paweł II, gdy wszedł do 

ogołoconego pomieszczenia w więzieniu Rebibbia i usiadł obok Ali Agcy z głową pochyloną, aby lepiej go 

wysłuchać, nie spodziewał się, że usłyszy to pytanie: „Dlaczego Ty żyjesz?”. Może Karol Wojtyła liczył, na to, że 

spotykając się z siedzącym naprzeciw niego człowiekiem zrozumie, dlaczego ten próbował go zabić. Tymczasem 

usłyszał pytanie: ,,Wiem, że strzelałem celnie. Wiem, że nabój był śmiercionośny. Dlaczego zatem Ty żyjesz?”... 

Cała rozmowa skupiła się na tym wątku. Ojciec Święty, o czym wielokrotnie i ze zmartwieniem przypominał, 

nigdy nie usłyszał słów: „Przebacz mi”. (Kard. Stanisław Dziwisz, Świadectwo”, Warszawa 2007, s. 123-124). 
 

2. Pismo Święte: 
 

 

Łk 11,1-4: Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: 

«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, 

mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego 

dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie 

dopuść, byśmy ulegli pokusie». 
 

Mt 6,14-15:  Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz 

jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. 
 

Mt 18,21-35: Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy 

przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 

siedemdziesiąt siedem razy... 
 

 

3. Rozważanie: 
 

- Przebaczenie jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów w nauczaniu Jezusa Chrystusa. 
 

- Modlitwa Pańska modlitwa zobowiązuje do wspaniałomyślnego przebaczenia i zapominania urazów, aby 

w ten sposób budować braterską jedność międzyludzką. Pan Jezus akcentuje powiązanie przebaczenia 

Bożego z uprzednim wzajemnym przebaczeniem sobie ludzi. 
 

- Chrystus Pan pokazuje nie tylko w słowach, ale i w praktyce jak przebaczać: Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią. 
 

- Aby przebaczająca miłość Boga do człowieka mogła zaowocować przebaczeniem, potrzeba, by człowiek 

okazał żal i skruchę. Miłość ze strony Boga i akt skruchy ze strony człowiek to przejaw współdziałania. 
 

- Człowiek, aby mógł przebaczyć, musi kochać. Święty Jan Paweł II w encyklice o Bożym miłosierdziu 

napisał: „Przebaczenie świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech"
1
.  

 

- Przebaczenie nie jest oznaką słabości, ale ogromnej wewnętrznej siły człowieka. Przebaczenie nie jest też 

przyzwoleniem na zło i grzech i formą ich akceptacji, ale jest zmaganiem się z tym, aby w świecie 

zwyciężać zło dobrem w myśl słów świętego Pawła - Apostoła Narodów - „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 24). 
 

- Przebaczenie nie jest sprzeczne ze sprawiedliwością. W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani 

przebaczenie, ani też miłosierdzie, jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec 

zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. [...]. Wybaczyć nie oznacza powstrzymać się od 

zgłoszenia przestępstwa czy nie współpracować z organami sprawiedliwości. Należy w tym miejscu 

podkreślić słowa, jakie papież napisał w encyklice Dives in misericordia, słowa człowieka, który - nie 

zapominajmy o tym - zadziwił świat, wybaczając swemu zamachowcy, jednakże nigdy nie domagając się 

zmniejszenia jego kary. 
 

 
 

4. Postulaty: 
 

       „Przebaczenie, aby mogło rodzić w nas dobro, przynosić w nas Boży pokój oraz budować jedność 

międzyludzką, musi dokonać się na trzech płaszczyznach: drugiemu człowiekowi, Bogu i sobie… Przebaczając, 

uzdrawiamy rany naszego serca, otwieramy się na Boże przebaczenie i uzdrowienie... Bez przebaczenie w 

wymienionych wyżej płaszczyznach nie można mówić o budowaniu jedności i zgody między ludźmi”. 

                                                 
1 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 14. 


