Uchybienia drugiego niech serce tłumaczy;
Gdy bliźnim wybaczymy i nam Bóg przebaczy.
(bp Adam Krasiński, XIX w.)

Kto umie przebaczyć,
ten gotuje sobie wiele łask od Boga.
(św. Faustyna Kowalska)

Jeśli bowiem przebaczyliście ludziom ich przewinienia,
to i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.
(Mt 6, 14)
https://www.youtube.com/watch?v=No4teGdi_hE

Przebaczyć - nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości.
Oznacza: zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii.
(św. Jan Paweł II)

Nie ma nic piękniejszego, jak człowiek,
gdy o przebaczenie prosi lub sam drugiemu przebacza.
(Jean Paul)

W Radiu Poznań prof. Torliński opowiedział:
- Poszli na spacer razem Lech i Chel. W pewnym momencie się pokłócili i Chel uderzył Lecha. Ten się nachylił i napisał na piasku:
Dzisiaj mój kolega mnie uderzył.
Później poszli dalej i Lech zapragnął się wykąpać. Zaczął tonąc i natychmiast Chel wskoczył do wody i uratował tonącego. Po wyjściu
z wody, Lech wziął dłuto i wyrył na skale:
Dzisiaj mój kolega uratował mi życie.
Chel zapytał Lecha:
- Dlaczego wtedy napisałeś na piasku, a teraz
wyryłeś to na skale?
Lech odpowiedział:
- Żeby złe rzeczy zatarł wiatr zapomnienia, a
dobro było utrwalone w kamieniu.

Zapomnij to, co wybaczyłeś;
wybaczaj także i to,
o czym nie możesz zapomnieć.
(Teofil Janicki)

Chrześcijanin niezdolny przebaczyć
nie zbuduje chrześcijańskiej jedności.
(Papież Paweł VI)

Przebaczyć to usunąć barykadę.
(Andrzej Madej OMI)

PSALM 32
Beati, quorum remissae sunt iniquitates
Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono
I w niepamięci, złości ponurzono.
Szczęśliwy, komu nie przyczetł Pan wady
Ani się żadnej w nim domacał zdrady.
Dokąd-em taił swoich nieprawości,
Ledwiem mógł nosić swe mizerne kości.
A niewidome sumnienia szczypanie
Budziło we mnie jawne narzekanie.
Dzień li na niebie świecił, noc li wstała,
Twoja mię ciężka ręka dolegała;
Gorzałem w ogniu, ledwie tak gorają
Słoneczne koła, kiedy Lwa mijają.

Dopóki nie wybaczysz,
wiara twoja jest pustą retoryką.
(Antoni Regulski TChr)

Wolałem tedy, Boże litościwy,
Swój grzech przed Tobą objawić brzydliwy,
Nie chciałem dalej pokrywać swej złości,
A Tyś odpuścił moje wszeteczności.
Przeto gdy człowiek cokolwiek do siebie
Takiego będzie czuł, niech prosi Ciebie;
By dobrze ziemię morze zalać chciało,
Za Twą pomocą on zostanie cało.
Ty mię w przygodach moich bronić raczysz;
Ty mię w trapieniu ciężkim nie przebaczysz;
Ty w uściech moich wzbudzisz wdzięczne pienie,
Jako gdy człowiek czuje wyzwolenie.
To były ku mnie, Boże mój łaskawy,
Twe słowa: "Dam ja tobie rozum prawy,
Okażę-ć drogę, której się masz trzymać,
A oka swego z ciebie nie chcę zymać.
Nie bądźże tedy tym, co jest koń, ani
Tym, co muł; bo ci w rozum są obrani
I potrzebują muńsztuku i wodze,
Aby je człowiek miał po woli w drodze."
Siła jest biczów na grzesznego, ale
Pobożny człowiek będzie zawżdy w cale;
Przeto w nadzieję Pańską używajcie
Wesela dobrze i wdzięcznie śpiewajcie!
Jan Kochanowski

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością.
(Albert Schweitzer)

Kto występnym przebacza,
ten niewinnych będzie kiedyś karał.
(Juliusz Słowacki)

Gdzie pokora i miłość, tam zgoda;
gdzie zgoda i jedność, tam siła.
(Albert Maria Weiss)

Nie ma takiej krzywdy,
której by nie można wybaczyć.
(bł. Stefan Wyszyński)

Nigdy inaczej zgody zachować nie można,
jak znosząc cierpliwie błędy drugich.
(Tomasz a Kempis)

Zgoda ze samym sobą płodzi siłę.
(Stefan Żeromski)

Jeśli chcemy naprawdę kochać,
musimy się nauczyć przebaczać.
(św. Teresa z Kalkuty)

Przebaczyć i zapomnieć
to najpiękniejsza zemsta.
(Friedrich Schiller)

zdjęcia: tsw

Odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

Przebaczyć, to znaczy nie mścić się,
nie odpłacać złem za zło, to znaczy - kochać.
(Lew Tołstoj)

Pan Bóg przebaczy tylko tym, którzy sami wybaczyli.
Taka jest zasada.
(św. Jan Maria Vianney)

Przebaczyć, a wkrótce jest się świadkiem,
że rany się goją.
(Andrzej Madej OMI)
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