
 

 

Klasa III c  

7.05.2020 

Temat : Wierzący wobec polityki 
 

Cel: Ukazanie potrzeby i sposobów zaangażowania chrześcijan w życie polityczne 

zaangażowanie społeczne i polityczne katolików, związki zawodowe, polityka jako troska o 

dobro wspólne  

https://www.pch24.pl/18-politycznych-idei--ktorych-katolikowi-nie-wolno-

popierac,62296,i.html 

 

Obowiązki obywateli 

Ci, którzy są podporządkowani władzy, powinni uważać swoich przełożonych za przedstawicieli 

Boga, który ich ustanowił sługami swoich darów. „Bądźcie poddani każdej ludzkiej 

zwierzchności ze względu na Pana... jak ludzie wolni, nie jak ci, dla których wolność jest 

usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga” (1 P 2, 13. 16). Lojalna współpraca obywateli 

obejmuje prawo, niekiedy obowiązek, udzielenia słusznego napomnienia, jeśli coś wydałoby się 

im szkodliwe dla godności osób i dla dobra wspólnoty.  

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

w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. 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.  

Uległość wobec władzy i współodpowiedzialność za dobro wspólne wymagają z moralnego 

punktu widzenia płacenia podatków, korzystania z prawa wyborczego, obrony kraju (...). 

Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy 

przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze 

wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są 

sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu 

między służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. „Oddajcie... cezarowi to, co należy do 

cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21). „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 

5, 29) (...).  

Zbrojny opór przeciw uciskowi stosowanemu przez władzę polityczną jest uzasadniony jedynie 

wtedy, gdy występują równocześnie następujące warunki: 1 – w przypadku pewnych, poważnych 

i długotrwałych naruszeń podstawowych praw; 2 – po wyczerpaniu wszystkich innych środków; 

3 – jeśli nie spowoduje to większego zamętu; 4 – jeśli istnieje uzasadniona nadzieja powodzenia; 

5 – jeśli nie można rozumnie przewidzieć lepszych rozwiązań. 

(KKK 2238-2240, 2242-2243) 

Notatka to zdania podkreślone. 

 

Uzupełnione zeszyty z lekcji będą podstawą do wpisania odpowiednich ocen na koniec 

roku. 
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