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Warszawa, 29 czerwca 2016 roku 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie pragnie gorąco podziękować ukraińskim politykom, 

duchownym i intelektualistom, podpisanym pod  listem  skierowanym  do  polskich  władz  i społeczeństwa 

na początku czerwca br., za podjęcie kwestii przezwyciężenia trudnych i niezwykle bolesnych doświadczeń 

historycznych naszych narodów. 

 

Od ponad tysiąca lat oba nasze narody uważają się za chrześcijańskie, a więc podążające za 

Chrystusem. Czego nas uczy Chrystus? Kiedy Piotr pyta Go: „Czy powinienem przebaczyć?” (siedem razy), 

otrzymuje odpowiedź Mistrza: „Przebacz nawet siedemdziesiąt siedem razy” (Mateusz 18, 21–35). Chrystus 

stawia nam trudne wymagania i wzywa abyśmy przebaczali natychmiast, bez względu na nasze zranienia, 

nawet gdy wszystko się w nas buntuje. 

 

Św.  Jan  Paweł  II w homilii   wygłoszonej   w Bazylice   św.   Piotra   12 marca 2000   roku   nauczał, 

że „jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie chrześcijańskie…”. Zaś w homilii wygłoszonej we Lwowie pod- 

czas beatyfikacji abpa Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego 26 czerwca 2001 roku dał nam 

jednoznaczne zalecenia: „Dzisiaj, gdy wielbimy Boga za to, że Ci Jego słudzy okazali tak nieugiętą wierność 

Ewangelii, odczuwamy głęboką wewnętrzną potrzebę uznania różnych przejawów niewierności ewangelicz- 

nym zasadom, jakich nierzadko dopuszczali się chrześcijanie pochodzenia zarówno polskiego, jak i ukraiń- 

skiego zamieszkujący te ziemie. Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości! Chrześcijanie obydwu narodów 

muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa, ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez tego samego Ducha,   

który jest źródłem i zasadą jedności. Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobro- 

czynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać 

wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, bra- 

terskiej współpracy i autentycznej solidarności. Dzisiaj arcybiskup Józef Bilczewski i jego towarzysze biskup 

Pelczar i arcybiskup Szeptycki wzywają was: trwajcie w jedności!” (te słowa Ojciec Święty wypowiedział po 

polsku i po ukraińsku). 

 

Dziękujemy również Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które w komunikacie z 24 czerwca  

2016 roku jednoznacznie i z całą mocą podkreśliło, że „chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarun- 

kową”, oraz że “wzajemne przebaczenie między narodami polskim i ukraińskim jest szczególnym wymogiem 

religijnym i moralnym, jaki staje przed nami w przeżywanym obecnie Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosier- 

dzia.” 

 

Przebaczenie nie oznacza niepamięci, ani tym bardziej tolerancji dla zbrodni. O wyrządzonych 

krzywdach trzeba pamiętać, aby nie powtarzały się w przyszłości; rozmawiać o nich, myśląc o przyszłych 

pokoleniach. Ale wybaczajmy sobie nawzajem. Mamy świadomość, że dla wielu osób to przebaczenie może 

być trudne. Starajmy się jednak, aby w każdym z nas zwyciężał miłosierny Chrystus. 
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