FC_Patriotyzm

Być Patriotą i Chrześcijaninem
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Patriotyzm - (łac. patria = ojczyzna) silne przywiązanie, miłość, najczęściej do ojczyzny, poczucie
więzi społecznej oraz chęć, gotowość poświęcenia się dla własnego narodu, przy jednoczesnym
poszanowaniu innych narodów i ich praw, kultur. [sjp.pl]
2. Przykładem uczuć patriotycznych w Biblii jest np. psalm 137,5–6
3. Wypaczenia patriotyzmu: Nacjonalizm − uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży,
nie licząc się z prawami innych. Kosmopolityzm − pogląd negujący wszelkie podziały kulturowopolityczne i terytorialne, więzi narodowe i tradycję, za prawdziwą ojczyznę człowieka uznający cały
świat.
4. Katechizm tłumaczy: Czwarte przykazanie „Czcij Ojca swego i Matkę swoją” domaga się okazywania
czci, miłości i wdzięczności dziadkom i starszym. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki
rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich
tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub wspólnotą osób. KKK 2199
Miłość ojczyzny i 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
5. Papież Franciszek o polityce: Proszę Boga, by rosła liczba polityków zdolnych do podjęcia
autentycznego dialogu ukierunkowanego na skuteczne uzdrowienie głębokich korzeni, a nie
zewnętrznych przejawów chorób naszego świata! Polityka, tak bardzo oczerniana, jest powołaniem
wzniosłym, jest jedną z najcenniejszych form miłości, ponieważ szuka dobra wspólnego. [EG 205]
6. Niechęć i podejrzliwość do postawy patriotycznej jest wynikiem:
 kryzysu domów duchowych (rodzina, państwo, Kościół);
 lęku przed nacjonalizmem;
 szeroką promocją kosmopolityzmu;
 przejmowaniem stereotypów przedstawiających Polskę jako kraj pijaństwa, zacofania, nietolerancji,
ksenofobii.
7. W dzisiejszych czasach istotny jest też patriotyzm ekonomiczny (preferencja dla polskich
produktów, uczciwe podatki, rzetelne rozliczanie się z kontrahentami).


DZIELENIE




- dbam o patriotyzm ekonomiczny?

Co dzieje się w waszej rodzinie? Co dzieje się
u Ciebie?
Co było dla nas nowe, odkrywcze w
konferencji? Co warto zapamiętać?

- dbam o dobre relacje z sąsiadami,
współpracownikami, kontrahentami?
- dbam o ochronę środowiska i segregację
śmieci?

Jak wygląda mój patriotyzm na co dzień ?
- udział w uroczystościach patriotycznych?



Jak zapobiegać wybuchowi wojny? Jak się
zachowam, gdyby do niej doszło?



Jak gotowi jesteśmy pomagać uchodźcom,
którzy zmuszeni zostali opuścić swoje
Ojczyzny?

- wywieszam flagę w określonych dniach?
- udział w marszach i wiecach promujących
określone wartości?

