
Ks. Andrzej Jędrzejewski,  Katecheza III / 2015: 

Nasze wady narodowe a potrzeba rozwijania cnót społecznych (streszczenie). 

Króluj nam Chryste!  

        ks. Roman 

1. Z życia wzięte:   
 

Ignacy Krasicki, Bajki nowe: Malarze  Zygmunt Krasiński, Psalmy Przyszłości: Psalm Miłości
  

Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:  ... Niczym Sybir - niczym knuty 

Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.  I cielesnych tortur król! 

Piotr malował wybornie, a głód go uciskał,  Lecz narodu duch otruty - 

Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.  To dopiero bólów ból! ... 

Dlaczegóż los tak różny mieli ci malarze? 

Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze. 
 

Cyprian Kamil Norwid, Do Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej. Paryż, 14.11.1862r.  
 

Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak 

znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i 

poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest 

karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, 

ale zasłania swe oczy nad człowiekiem... 
 

2. Pismo Święte: 
 

 I jeśli kto miłuje sprawiedliwość - jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, 

sprawiedliwości i męstwa, od których nie ma dla ludzi nic lepszego w życiu [Mdr 8,7]. 
 

 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 

mojego Ojca, który jest w niebie... [Mt 7,21-245]. 
 

 Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do 

poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności 

przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość... [2 P 1,5-11]. 
 

3. Nauczanie Kościoła: 
 

a) Definicja: wada to względnie stała dyspozycja (stan), który w sposób stały i regularny prowadzi do 

popełniania aktów moralnie złych. W naszym wypadku to skrót myślowy dotyczący wad, które przez 

dłuższy czas są rozpowszechnione w naszym narodzie i są dla niego szczególnie groźne i niebezpieczne. 

Ks. Piotr Skarga w Kazaniach sejmowych nazywa to „chorobami narodowymi”. 
 

b) „Choroby narodowe” - wady:  
 

 Stare wady. Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i 

najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i 

lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Kardynał Stefan Wyszyński, Tekst 

Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, Częstochowa 1956r. 
 

 Nowe wady. Ucieczka w indywidualizm (wewnętrzny), czyli brak społecznego zaangażowania, 

frekwencja wyborcza. Indywidualizm (zewnętrzny) symbol liberum veto: skłonność do konfliktów i 

podziałów, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie. Emigracja wewnętrzna czyli ucieczka od polskości, brak 

odczuwania narodowej tożsamości i identyfikacji: „Naród, który traci pamięć traci swą tożsamość”- Jan 

Paweł II. Wady przeciwstawne bycia Polakiem i Europejczykiem. O. Jacek Salij tłumaczy to obrazowo: 

„mamut (zamknięcie - odizolowanie) i papuga (ślepe i bezkrytyczne naśladowanie). 
 

c) Lekarstwo na „Choroby narodowe”- cnoty: 
 

 Wady są pomieszane w duszy narodu z cnotami jak pszenica i kąkol. Kardynał Stefan Wyszyński. 
 

 Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie 

i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Kardynał Stefan Wyszyński, Tekst 

Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, Częstochowa 1956r.  
 

 Solidarność i sprawiedliwość: Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 38 i 40. 
 

 Miłość chrześcijańska prowadzi do miłości społecznej: Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 29.  
 

4. Nasze zadania: 
 

 Formować sumienie: Czuwam, to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie 

zagłuszam i nie zniekształcam... Jan Paweł II, Częstochowa, 18.06.1983r. 

 Współpraca z łaską Bożą, czas Wielkiego Postu sprzyja podejmowaniu konkretnych postanowień. 

 Współdziałanie a nie konkurencja z innymi wspólnotami w parafii. „Duchowe dodawanie: 1+1=1”. 

 Organizacja spotkań, konferencji np. dla rodziców, nauczycieli - promowanie wychowania do wartości. 


