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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka, 

czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce 

ich geniuszu. Próbą tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest 

ojczyzna.(...) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim 

obowiązkiem”. 

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 71-72. 

 

„Wszyscy wiemy, że zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, Karol Wojtyła dorastał 

do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej ojczyźnie, w Polsce. Tutaj kształtowało się jego 

serce − serce, które najpierw przez jego udział w II Soborze Watykańskim, a nade wszystko po 16 

października 1978 r. rozszerzało się do wymiaru powszechnego, tak że znalazły w nim miejsce 

wszystkie narody, języki i kultury. Jan Paweł II stał się wszystkim dla wszystkich”. 

Franciszek, Przesłanie wideo Papieża Franciszka do Polaków, „L’Osservatore Romano” 2014 

(wyd. polskie), nr 5, s. 12-13. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a 

wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się 

wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie 

niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby 

służyć i dać swoje życie jako okup za wielu» (Mt 20,25-28)”. 

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [...] Wy 

jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i 

nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu (Mt 

5,13-15)”. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra 

społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i 
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służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie 

prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich 

zadań w życiu wspólnoty politycznej (KKK 2239)”. 

Por. KKK 2211; 2212; 2213; 2235; 2236; 2237; 2238; 2240; 2244. 

 

  

 

 


