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W domu jednego z faryzeuszy rozgrywa się dziś zaskakująca scena. Kobieta, 

o której powszechnie wiadomo, że żyje w grzechu, podchodzi do Jezusa, obmywa 
łzami Jego stopy, wyciera je włosami, by następnie namaścić je drogocennym 
olejkiem. Gospodarz domu jest przekonany, że Jezus nie zna jej przeszłości –
w przeciwnym wypadku nie przyjąłby takiego gestu z jej strony. Okazuje się 
jednak, że Jezus wiedząc wszystko o jej grzesznym życiu, ze względu na wielką 
miłość wyrażoną w dokonanym na oczach wszystkich pełnym czułości i serde-
czności akcie, odpuszcza jej grzechy „ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47). 

W czasie pierwszej po wyborze na Stolicę Piotrową modlitwy „Anioł Pański”,
w dniu 17 marca 2013 r. papież Franciszek opowiedział wzruszającą historię
ze swego życia: „Pamiętam, że jak tylko zostałem biskupem, w 1992 roku, przybyła 
do Buenos Aires figura Matki Bożej z Fatimy i była wielka Msza św. dla chorych. 
Poszedłem w tym czasie spowiadać. Pod koniec tej Mszy św. wstałem, bo miałem 
udzielić sakramentu bierzmowania. Podeszła do mnie starsza kobieta, pokorna, 
bardzo skromna, ponad osiemdziesięcioletnia. Spojrzałem na nią i powiedziałem, 
«Babciu - bo u nas tak się zwracamy do ludzi starszych – czy chcesz się 
wyspowiadać?» Powiedziała mi: «Tak». «Ale jeśli nie masz grzechów...».   A ona mi 
odpowiedziała: «Wszyscy mamy grzechy». «Ale może Pan Bóg Tobie nie wybaczy...?» 
- pytam. Odpowiedziała mi z całą pewnością: «Pan wybacza wszystko». «Ale skąd to 
Pani wie?».  «Gdyby Pan nie wybaczał wszystkiego, świat byłby nie istniał». Miałem 
ochotę ją zapytać: «Czy Pani studiowała na Uniwersytecie Gregoriańskim?», bo jest 
to mądrość, jaką daje Duch Święty: mądrość wewnętrzna nastawiona na Boże 
miłosierdzie. Nie zapominajmy tego słowa: Bóg nigdy nie przestaje nam 
przebaczać, nigdy!” (KAI, 17.03.2013).

Każdy rodzic, wychowawca i nauczyciel wie, że nie ma mowy o wychowaniu 
bez umiejętności przebaczania. Tam, gdzie jest miłość, tam jest i dar wybaczania. 
Wiele ludzkich historii zupełnie zmieniło swój bieg i weszło na całkiem nowe tory, 
w chwili, gdy ktoś doświadczył radości przebaczenia. Umiejętność wybaczania 
jest wspaniałym, ale bardzo trudnym darem, wymagającym wspaniałomyślności 
przebaczającego, ale też odpowiedniej postawy tego, komu się wybacza. 
Módlmy się o łaskę mądrego i roztropnego, ale serdecznego i hojnego wyba-
czania dla wszystkich zaangażowanych w proces wychowania.

Czwartek, 19 września 2013 r.
1 Tm 4, 12-16; Ps 111; Łk 7, 36-50
Wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika



W kolejnym dniu przeżywanego już po raz trzeci w naszej Ojczyźnie 
Tygodnia Wychowania otoczmy naszą modlitwą wszystkich wychowawców
i nauczycieli:

1. Prośmy za Pasterzy Kościoła Świętego, aby naśladując Jezusa – prawdziwego 
Nauczyciela życia, realizowali skutecznie swą misję wobec powierzonego im 
Ludu Bożego. 

Ciebie  prosimy…

2. Za rodziców - pierwszych nauczycieli i wychowawców, aby umiejętnie 
wspierali swoje dzieci w drodze ku pełni człowieczeństwa.

3. Za nauczycieli i pedagogów, którzy swą niełatwą posługą wspomagają 
rodziców w ich zadaniach, by odnajdywali stale nowe motywy do coraz 
większego zaangażowania w dzieło wychowania i nauczania.

4. Za wszystkich wychowawców, aby wpatrzeni w przykład Jezusa odpuszcza-
jącego dziś grzechy kobiecie w domu faryzeusza, potrafili zawsze 
wspaniałomyślnie wybaczać swym podopiecznym przewinienia i upadki.

5. Za wykładowców wyższych uczelni, przygotowujących rzesze nowych 
pedagogów i wychowawców, by oświeceni światłem Ducha Świętego jak 
najlepiej realizowali swoją misję.

6. Za zmarłych nauczycieli, wychowawców, profesorów i duszpasterzy, by Pan 
wejrzał na ich ofiarną posługę, jaką pełnili na ziemi względem tych 
najmniejszych i przyjął ich do nieba.

7. Za nas samych, byśmy pamiętali, że każdy z nas na miarę swych możliwości - 
pracą, ofiarą i modlitwą powinien włączyć się w dzieło kształtowania serc 
dzieci i młodzieży dla dobra ludzkiej społeczności.

Panie, Ty jesteś naszym Mistrzem i Nauczycielem. Wejrzyj na dzieci
i młodzież, prowadź ich ku pełnej dojrzałości, a wszystkich nauczycieli
i wychowawców wspomóż swą nadprzyrodzoną łaską. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
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