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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

PRZEBACZANIE I ZGODA 
 
 
 Więcej zysku przynosi przebaczanie tym, którzy wyrządzili nam jakąś 

szkodę na dobru czy reputacji niż gdybyśmy mieli przepłynąć morze i 
paść przed świętym grobem Chrystusa. (św. Albert Wielki) 

 
 Największą ze wszystkich jałmużn dajemy wtedy, gdy przebaczamy z 

głębi serca winy ludziom, którzy nas obrazili. 
 
 Uporządkowana zgoda zasadza się na tym, by przede wszystkim ni-

komu nie szkodzić, a następnie, komu tylko można, pomagać. 
 
 Każdy potrzebuje miłosierdzia, niech więc sam będzie miłosierny. (św. 

Augustyn) 
 
 Gdy bliźni uchybi tobie, to nie bądź oszczędnym jak Piotr, który aż sie-

dem razy chciał przebaczać, ale bądź hojnym jak Pan i przebacz mu 77 
razy, to znaczy – zawsze. Ludzie zwykle liczą, ile razy przebaczyli; Pan 
Bóg nie liczy, bo Jego miłosierdzie jest bez liczby. (św. Bernard) 

 
 Zazwyczaj ci, którzy zbyt wiele przebaczają samym sobie, są surowsi 

dla innych. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Zemstą prawdziwego katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, 

która obraża. (św. Jan Bosko) 
 
 Człowiek nie powinien być surowszym od Boga, który zawsze gotów 

przebaczyć. Lepiej gdy człowiek zgrzeszy pobłażliwością, niż zbytnią 
surowością. 
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 Często grzeszysz człowiecze i chcesz, żeby ci Bóg przebaczył, więc i ty 

przebaczaj. 
 
 Gdy cię kto skrzywdzi lub obrazi, przebacz mu! Nie gniewaj się, współ-

czuj z nim, nie pozwól na rozgoryczenie i nie mów: skrzywdził mnie, 
moja dusza jest głęboko zraniona! 

 
 Nic nie czyni nas tak podobnymi Bogu, jak gdy przebaczamy złym i 

krzywdzicielom: jako On uczył, że słońce Jego wschodzi dla złych i do-
brych. (św. Jan Chryzostom) 

 
 Dobry Bóg jest tak bardzo chętny do przebaczania nam, kiedy Go o to 

prosimy, jak gotowa jest matka wyciągać swoje dziecko z ognia. 
 
 Jeżeli chcemy, żeby Bóg nam przebaczył, musimy przebaczyć naszym 

wrogom. (św. Jan Maria Vianney) 
 
 Dołóż sił, jeżeli to konieczne, aby przebaczać zawsze tym, którzy cię 

obrażają, od pierwszej chwili, ponieważ jakkolwiek wielka jest szkoda 
i obraza, jakiej doznałeś, o wiele więcej przebacza ci Bóg. 

 
 Masz żyć w zgodzie z innymi, masz ich rozumieć, masz być bratem swo-

ich braci – ludzi, masz siać miłość tam, gdzie nie ma miłości, by potem 
zbierać żniwo miłości. 

 
 Przebaczać. Przebaczać całą duszą i bez cienia urazy! Jest to postawa 

zawsze wielka i owocna. – Taki był gest Chrystusa przybitego do 
krzyża: „Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. A stamtąd przy-
szło twoje i moje zbawienie. (bł. Josemaria Escriva) 

 
 Każda chwila przebaczenia jest kąpielą w krwi Chrystusa. (św. Kata-

rzyna ze Sieny) 
 
 Powinniśmy zapomnieć o tym co było, i rękę wyciągniętą do zgody 

chętnie przyjąć. (bł. Urszula Ledóchowska) 
 
 Natura zwierzętom dała broń, tylko człowiek przychodzi bezbronny na 

świat – to znak, że stworzony jest do zgody i pokoju. (bł. Ludwik z 
Grenady) 

 
 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! (św. Paweł, Rz 12, 16) 
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 Ci, którzy posiadają dar wiary, czują potrzebę przebaczenia, pojedna-

nia, ułagodzenia poprzez żal znieważonego Pana Boga. (św. Leopold 
Mandić) 

 
 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, 

tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. (św. Paweł, Ef 4, 32) 
 
 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszyst-

kimi ludźmi. (św. Paweł, Rz 12, 18) 
 
 Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja też [ mu wybaczam ]. (św. Pa-

weł, 2 Kor 2, 10) 
 
 ... umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, 

cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-
jem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, 
tak i wy! (św. Paweł, Kol 3, 12 – 13) 

 
 

 

 


