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 Święty Jan Paweł II kochał Polskę. Bardzo często nazywał siebie synem polskiej ziemi, polskiego 

narodu, i to zarówno wobec rodaków, jak i przedstawicieli innych narodów. Każdą pielgrzymkę 

apostolską rozpoczynał gestem ucałowania ziemi, a więc znakiem bardzo wymownym. Gdy przyjechał 

po raz pierwszy do Polski, to na Okęciu przywitał się z nami słowami: „Ucałowałem ziemię polską, z 

której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg – niezbadanym wyrokiem Opatrzności – na Stolicę 

Piotrową w Rzymie. Pozdrawiam was w imię Chrystusa tak, jak nauczyłem się pozdrawiać ludzi tutaj, 

w Polsce”. 

 – Z czym wam się kojarzy gest ucałowania polskiej ziemi?  

– O czym świadczy taki pocałunek? – Dlaczego Jan Paweł II pozdrowił wówczas ludzi w imię Chrystusa?  

 Ojciec Święty, komentując swój gest w czasie drugiej pielgrzymki do Polski, w tym samym miejscu, 

powiedział: „Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, 

ojczystej ziemi. (…) Pocałunek złożony na polskiej ziemi ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby 

pocałunek złożony na rękach matki... albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką 

szczególną (...) Jest matką, która wiele wycierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do 

miłości szczególnej”. 

 – Do czego porównuje Jan Paweł II gest ucałowania ziemi? (do pocałunku złożonego na rękach matki)  

– Dlaczego Ojciec Święty użył takiego porównania? (ponieważ Ojczyznę można nazywać naszą matką; 

i jest naszą matką)  

– A dlaczego bł. Jan Paweł II powiedział, że Polska ma prawo do miłości szczególnej? (gdyż wiele 

wycierpiała i wiele cierpi  

• Patriotyzm to „miłość ojczyzny, własnego narodu, połączona z gotowością ofi ar dla niej, z 

uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich” („Słownik wyrazów obcych i zwrotów 

obcojęzycznych”). 

 • Patriotą jest człowiek, który kocha swój kraj i służy swemu narodowi. Zanim przyjrzymy się 

dokładnie miłości Jana Pawła II do Ojczyzny, popatrzmy najpierw na życie i przykład Pana Jezusa. • 

Krótki wykład Wiemy, że Pan Jezus – Syn Boży – urodził się w Betlejem, mieszkał w Nazarecie, 

pielgrzymował do Jerozolimy, nauczał w tym mieście i w wielu innych miastach i wioskach swojej 

ojczyzny. Pan Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, należał do narodu żydowskiego, kochał 

swoją doczesną ojczyznę, zachowywał tradycje i zwyczaje ojczyste. Głosząc Dobrą Nowinę o 

Królestwie Bożym i budując zręby tego Królestwa, już tu na ziemi mocno akcentował więź ze swoimi 

rodakami. W Kazaniu na górze przekazał przykazanie miłości, aż do miłości nieprzyjaciół, a Jego 

zbawcze: Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie są źródłem łaski dla każdego człowieka. Pan Jezus kochał 

swój naród i troszczył się o jego rozwój duchowy. Dlatego prosił swoich rodaków, aby zachowywali 

przykazania Boże. Jan Paweł II był wiernym naśladowcą Pana Jezusa. Podobnie jak On, przypominał 

ludziom, że jedyną drogą do świętości jest zachowywanie przykazań. Często powtarzał, że święty to 

ten, który zachowuje przykazania, wszystkie przykazania, gdyż każde przykazanie jest tak samo ważne. 

A gdy mówił o czwartym przykazaniu, to przypominał ludziom nie tylko o czci i szacunku do rodziców, 

ale też o miłości do Ojczyzny. Na czym ona polega? Posłuchajmy Jana Pawła II. „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 dla tego 

umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy 

byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”  

    (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71–72). 

Święty Jan Paweł II, który jest dla mnie wzorem patriotyzmu, oczekuje ode mnie konkretnych 

postanowień: – modlitwy za Ojczyznę, mocnego połączenia miłości do Ojczyzny z wiarą w Pana 

Jezusa; – interesowania się własną Ojczyzną, dobrej znajomości jej historii i kultury, tradycji i wartości; 

czytania mądrych książek i artykułów na ten temat, rozmów ze starszym pokoleniem rodaków o 

tradycjach i zwyczajach, znajomości dorobku poprzednich pokoleń Polaków, poznawania życiorysów 

bohaterów i szacunku dla symboli narodowych, obchodzenia świąt narodowych, znajomości dat i 

wydarzeń istotnych dla losów ojczyzny; – troski o osobisty rozwój, solidne wykształcenie, o swoją 

rodzinę; – teraz i w przyszłości uczciwej pracy oraz zatroskania o dobro wspólne. 

Praca domowa 

Napisz w zeszycie , co znaczy być Polakiem dzisiaj? 

Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk9C7r3dtxI 

Proszę o systematyczne odrabianie lekcji. 
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