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Przez wszystkie dzisiejsze czytania mszalne przewija się jedna myśl. Jest nią prawda 
o Bożym Miłosierdziu. Tegoroczny Tydzień Wychowania przypada w czasie 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, stąd towarzyszy mu hasło: „Miłosierni jak 
Ojciec”. 

Podczas, gdy Mojżesz rozmawiał z Bogiem na górze Synaj, Izraelici zdążyli odlać 
złotego cielca, któremu oddawali cześć. Mojżesz, odwołując się do obietnicy danej 
Abrahamowi skutecznie wyprasza u Boga łaskę zaniechania wymierzenia ludowi 
zasłużonej kary. Św. Paweł oddaje chwałę Bogu, wyznając, że doświadczył miłosierdzia 
będąc „bluźniercą, prześladowcą i oszczercą”. Ewangelia zaś odsłania prawdę 
o miłosiernej miłości Boga w obrazach: zabłąkanej owcy, zagubionej drachmy 
i w przypowieści o synu marnotrawnym. 

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia powinno nas prowadzić do przebaczenia 
naszym bliźnim. To jednak często wydaje się trudne. Papież Franciszek pisze 
w adhortacji Amoris in Laetitia, że problemy z wybaczeniem mogą być związane 
z brakiem wybaczenia samemu sobie: „Dziś wiemy, że abyśmy mogli przebaczyć, trzeba 
przejść przez wyzwalające doświadczenie zrozumienia i wybaczenia sobie samym. 
Wiele razy nasze błędy lub krytyczne spojrzenie ludzi, których kochamy, spowodowały, 
że utraciliśmy miłość do samych siebie. (…) Trzeba się modlić z naszą własną historią, 
zaakceptować siebie, umieć żyć z własnymi ograniczeniami, a także przebaczyć sobie, 
abyśmy mogli mieć tę samą postawę wobec innych” (Papież Franciszek, Amoris 
in Laetitia 107).

Często nawet trudniej jest wybaczyć sobie niż drugiemu człowiekowi. Ilustracją 
tego niech będzie następujący przykład: Wyobraźmy sobie, że ktoś z zaproszonych 
przez nas gości niechcący rozbija filiżankę należącą do cennego kompletu z rzadkiej 
porcelany. Reakcją na to jest nasze wewnętrzne zdenerwowanie (najczęściej 
nieokazywane na zewnątrz), które jednak dość szybko mija. Gorzej, gdy nieostrożnym 
ruchem naszą filiżankę rozbijemy sami. Mamy wtedy żal do siebie i nie możemy sobie 
darować, że sami uszczupliliśmy nasz piękny serwis. 

Ta prawidłowość może dotyczyć także poważniejszych spraw. Zdarza się, że na 
podobnej zasadzie z trudem otwieramy się na prawdę o Bożym Miłosierdziu i nie 
potrafimy uwierzyć, że mogło ono objąć nasze życie: „Takiego grzechu Pan Bóg nie mógł 
mi tak łatwo przebaczyć”. 

Bez umiejętności wybaczania niemożliwe jest owocne wychowanie. Warunkiem 
darowania win drugiemu człowiekowi jest doświadczenie miłosiernej miłości Boga 
ogarniającej nas samych. Prośmy o tę łaskę u progu VI Tygodnia Wychowania 
przeżywanego w roku Jubileuszu Miłosierdzia.
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Doświadczyć miłosierdzia



Doświadczając miłosierdzia i dobroci Boga, najlepszego Ojca, przed-
stawmy Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, by skutecznie przeko-
nywali świat do przyjęcia prawdy o Bogu bogatym w Miłosierdzie, 
oczekującym na każdego człowieka. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych w naszej Ojczyźnie za dzieło 
wychowania młodego pokolenia, by Tegoroczny VI Tydzień Wychowania 
okazał się pomocny we wszystkich ich staraniach i przeżywanych przez 
nich trudnościach. 

3. Módlmy się za nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda oparta na 
codziennym wzajemnym wybaczaniu sobie przewinień.

4. Módlmy się za wychowawców przeżywających rozterki i wewnętrzne 
kryzysy związane z trudnościami sprawianymi przez podopiecznych, by 
tak jak ojciec syna marnotrawnego, doczekali się zmiany życia swych 
wychowanków.

5. Módlmy się za zmarłych nauczycieli i wychowawców, których Pan postawił 
na drogach naszego życia, prosząc by On sam był dla nich nagrodą.

6. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, o dobre wykorzystanie czasu 
poświęconego osobistej i wspólnotowej refleksji nad wychowaniem. 

Boże wszechmocny i wierny przyjmij nasze prośby i obdarz każdego
z nas łaskami, jakich potrzebujemy. Tobie cześć i chwała przez wszystkie 
wieki wieków. 
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