
ks. Andrzej Jędrzejewski, Katecheza XI / 2015:  
Od naprawienia krzywd do uczestnictwa chrześcijan w sprawach Bożych i ludzkich (streszczenie). 

  Króluj nam Chryste!  
                                                                                                                                         ks. Roman 

1. Z życia wzięte:   
 

Całkowite naprawienie krzywdy, nawet przy pełnej dobrej woli krzywdziciela, nie jest sprawą łatwą, 
nierzadko okazuje się wręcz niemożliwe. Jak na przykład wyrównać krzywdę wyrządzoną plotką lub 
oszczerstwem? Niemożliwość tego pokazuje znana opowiastka, w której plotkarz otrzymuje polecenie 
rozprucia poduszki na szczycie wieży, a następnie ma za zadanie pozbierać całe rozniesione przez wiatr 
pierze. 

 

2. Pismo Święte: 
 

 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj!... [Mt 5,23-26]. 

 Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym 
skrzywdziłem, zwracam poczwórnie»... [Łk 19,1-10]. 

 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie... [JK 2,17.24.26]. 
 

3. Przykład z życia świętych: 
 

 Św. Augustyn: „Grzech nie będzie odpuszczony, dopóki wziątek nie będzie zwrócony”. 
 Św. Jadwiga z ulgą przyjęła sprawiedliwy wyrok przywracający chłopom zabrany bezprawnie dobytek, 

zapytała jednak: „Wrócą się szkody, lecz któż łzy im powróci?”. 
 

4. Nauczanie Kościoła: 
 

 Wiele grzechów przynosi szkodę bliźniemu. Należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ją naprawić (na 
przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić 
krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość. Ponadto grzech rani i osłabia samego grzesznika, a 
także jego relację z Bogiem i z drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa 
wszelkiego nieporządku, jaki wprowadził grzech. Grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze 
odzyskać pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy: powinien 
„zadośćuczynić” w odpowiedni sposób lub „odpokutować” za swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest 
nazywane także „pokutą” [Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1459]. 

 Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet 
jeśli jego sprawca otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, 
należy to zrobić w sposób ukryty; jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony 
bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia 
krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. 
Naprawienie krzywd - moralne, a niekiedy materialne - powinno być ocenione na miarę wyrządzonej 
szkody. Jest ono obowiązkiem sumienia [Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2487]. 

 Najcenniejszym owocem przebaczenia uzyskanego w Sakramencie Pokuty jest pojednanie z Bogiem, 
dokonujące się w głębi serca syna marnotrawnego i odnalezionego, którym jest każdy penitent. Należy też 
dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi — można powiedzieć — dalsze pojednania, które naprawiają 
inne rozdarcia spowodowane przez grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w 
głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń 
skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem; jedna się z całym stworzeniem... [Jan Paweł II, 
Adhortacja Apostolska Reconciliatio et Paenitentia, nr 31]. 

 

5. Nasze zadania: 
 

 Pamiętajmy, że „człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary” 
[Jk 2, 24]. Niech nie zabraknie tych uczynków, które naprawią wyrządzone przez nas zło. 

 Niemożność naprawienia samymi tylko ludzkimi siłami krzywdy, jej skutków, pozostałych po niej zranień 
odsyła do Kogoś większego niż ludzkie serce. Trzeba więc ze wszystkimi wyrządzonymi i doznanymi 
krzywdami, zwłaszcza tymi, których pełne naprawienie i zadośćuczynienie nie jest możliwe, stawać przed 
Jezusem, który jako jedyny ma moc uleczyć zadane sobie i innym rany. 

 Jako wspólnota Kościoła, także jako ta jego cząstka, którą jest nasze stowarzyszenie, powinniśmy być 
swoistym głosem sumienia nie tylko dla poszczególnych osób, ale także w różnych wymiarach życia 
społecznego, traktowanych często jak „strefy bez sumienia”. Trzeba przypominać to przejmujące wołanie 
św. Jana Pawła II w Skoczowie, iż „Polska potrzebuje ludzi sumienia”. 

 Konkretną formą wypełniania powyższego zadania jest troska o upowszechnianie społecznego nauczania 
Kościoła, którego jednym z priorytetów jest ukazywanie drogi do budowy społeczeństwa sprawiedliwego. 


