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PPaattrriioottyyzzmm ddzziissiiaajj !!
Ludzie uznający samych siebie za „nowocz-

esnych i postępowych” twierdzą, że patriotyzm jest już
przeżytkiem i odchodzi do historii. W rzeczywistości
przeżytkiem jest przekonanie, że patriotyzm nie jest
nam już potrzebny. Człowiek może obyć się bez wielu
instytucji społecznych. Może przetrwać nawet wtedy,
gdy zostanie pozbawiony struktur własnego państwa
i zostanie poddany władzy okupacyjnej . Nie może
natomiast normalnie żyć i rozwijać się bez dwóch
wspólnot: bez rodziny i bez wspólnoty narodowej .
Każdy roztropny człowiek wie, że potrzebuje tego
wspólnego dobra, które nazywamy Ojczyzną. To
właśnie dlatego dla Izraelitów największym nieszczę-
ściem była utrata suwerenności i popadanie w kolejne
niewole. Podobne losy przechodził nasz naród, cierpiący
i uciskany przez zaborców w konsekwencji kolejnych
rozbiorów Polski. Od tamtego czasu nic się nie
zmieniło, gdyż natura człowieka pozostaje zawsze taka
sama. Nikt z nas w pojedynkę nie obroni swojej
wolności. Nikt sam nie zapewni sobie bezpieczeństwa.
Nikomu z nas nie zapewnią bezpieczeństwa inne
narody. Kto nie dba o dobro swojej Ojczyzny, ten staje
się łatwym łupem dla tych narodów, które dbają o swoją
tożsamość i o swój rozwój . Nie ma dobrej przyszłości
takie społeczeństwo, które nie zadba o rodziny
i o Ojczyznę.

Patriotyzm jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzial-
ności w każdych czasach. Mogą natomiast zmieniać się
formy troski o Ojczyznę, gdyż te są po części zależne od
konkretnych uwarunkowań historycznych i społe-
cznych. Ta sama zasada dotyczy po części zmiennych
form troski o rodzinę. Dla przykładu, w naszych czasach
jednym z najważniejszych przejawów miłości do

bliskich jest solidne wychowanie dzieci ze strony
rodziców, gdyż w dominującej obecnie cywilizacji
egoizmu i demoralizacji żadne dziecko nie ma dobrej
przyszłości, jeśli nie otrzyma solidnego wychowania.
Nic nie da wyższe wykształcenie, jeśli będzie ono
połączone z niższym wychowaniem. Podobnie zmie-
niają się przejawy patriotyzmu. Obecnie najważniej-
szym przejawem patriotyzmu jest troska o sytuację
małżeństwa i rodziny, o solidne — obejmujące także
wymiar patriotyczny - wychowanie młodego pokolenia,
a także uczciwa praca na co dzień, roztropne
zaangażowanie w życie lokalnej społeczności, głoso-
wanie na mądrych i odpowiedzialnych ludzi w wybo-
rach samorządowych i parlamentarnych oraz patrzenie
aktualnej władzy na ręce i rozliczanie jej z przedwybo-
rczych obietnic.

W znacznym stopniu od ludzi dorosłych, zwłaszcza od
rodziców i innych wychowawców, zależą postawy
współczesnych młodych ludzi wobec narodu i Ojczy-
zny. Postawy te są zróżnicowane, podobnie jak
zróżnicowane są postawy młodych ludzi w ich życiu
osobistym, rodzinnym, zawodowym czy społecznym.
Ci, którzy w osobistym życiu kierują się miłością,
odpowiedzialnością, zdrowym rozsądkiem, chcą i potra-
fią troszczyć się także o swoją Ojczyznę. Natomiast ci,
którym brakuje wychowania i roztropności i którzy nie
radzą sobie z własnym życiem, lekceważą to wszystko,
co wartościowe: nie tylko patriotyzm czy normy
moralne, ale nawet własne zdrowie, wolność, sumienie
i swoją przyszłość!

ks. Marek Dziewiecki



1. Chwaląc ubogą wdowę, Jezus powiedział nam, że dzielić się trzeba zawsze tym, co się ma, gdy
inny człowiek jest w potrzebie lub gdy cel jest ważny. Pamiętajmy o tym – zwłaszcza
w kontekście tego, że niedziela dzisiejsza jest Dniem Solidarności z Kościołem
Prześladowanym.

2. Dziś, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach
o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują
jej niepodległy byt. Po Mszy św. o godz. 11 .00 zgromadzimy się na starym placu kościelnym na
Apelu Poległych następnie na świetlicy zakończenie projektu Polana. Ocalić od zapomnienia,
pozostawić po sobie ślad, okolicznościowa akademia, wręczenie nagród laureatom konkursów,
prezentacja wystawy Polana wczoraj i dzisiaj.

3. Zostały zakończone prace przy ogrzewaniu podłogowym w kościele. Czekamy na firmę, która
wykona wylewkę.

4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Maj Danucie i Buć Kazimierze.
Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Wiercińską Lenę i Myślińską Hannę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• w poniedziałek, 1 2 listopada – święty Jozafat, działający na początku XVII wieku apostoł
jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich;
• we wtorek, 1 3 listopada – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy
polscy z początku XI wieku, których krew przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej
Ojczyźnie;
• w piątek, 1 6 listopada – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, patronka najważniejszego
sanktuarium maryjnego na Litwie, także bardzo bliskiego Polakom;
• w sobotę, 1 7 listopada – święta Elżbieta Węgierska. Po śmierci męża została tercjarką
franciszkańską i poświęciła się bez reszty ubogim i zaniedbanym.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi:
Marcin Wierciński, Grzegorz Jóźwik, Renata Karciarz
Witold Michno, Witold Piotrowicz, Witold Smoleński.
Solenizanta zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.
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Ciągle aktualne pozostają słowa Jana Pawła II, jakie do nas - rodaków - skierował w roku 1979 podczas
homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to duchowe dziedzictwo,

któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką jaką zaszczepia w nas Chrystus na

chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcali. Abyście nie podcinali sami tych

korzeni, z których wyrastamy.” Znakiem rozpoznawczym chrześcijanina jest to, że mądrze i stanowczo troszczy się
o małżeństwo i rodzinę oraz o Ojczyznę, czyli o tę wielką narodową rodzinę rodzin, złączonych wspólną wiarą,
historią, kulturą i tradycją chrześcijańską.




