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Państwo i jego fundamenty
MODLITWA
Panie Jezu Chryste, Twoja miłość jest prawem, według
którego jesteśmy sądzeni. Nie ma cierpienia, którego
byś sam nie wycierpiał. Nie żądasz od nas żadnego
czynu, którego byś sam nie uczynił. Pomóż nam, abyśmy
nie tworzyli praw, których sami byśmy nie przestrzegali. Pomóż nam, abyśmy nie osądzali tam, gdzie sami
powinniśmy być sądzeni. I pomóż nam, abyśmy nie
zaniedbywali tego, o co prosimy innych. Amen.

BIBLIA

Mt 5, 10

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii.
Krótka cisza.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

223

STUDIUM
1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.
4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.

Co mówi Kościół o podziale władzy
i praworządności?

Kościół opowiada się zasadniczo za podziałem władzy. Jeśli władza
sądownicza, władza ustawodawcza i władza wykonawcza są wobec
siebie niezależne, to może istnieć państwo prawa. Takie państwo
jest warunkiem godnego rozwoju człowieka, który musi się cieszyć
wolnością sumienia i wyznania. Szczególnie niezależna władza
sądownicza jest warunkiem sprawiedliwego i etycznego porządku
politycznego. Zasada praworządności jest fundamentalna i sam
Kościół uznaje konieczność podporządkowania się porządkowi
prawnemu państw, w których funkcjonuje. Nauka społeczna
Kościoła akceptuje fakt, że wolność wyznania nie jest i nie może
być wyłącznym przywilejem Kościoła katolickiego. Wolność
wyznania należy się wszystkim wspólnotom religijnym.
1. Dlaczego złe jest rozwiązanie, gdy prawnik (władza ustawodawcza) jest jednocześnie sędzią (władza sądownicza)?
2. Dlaczego złe jest rozwiązanie, gdy prawnik (władza ustawodawcza) jest jednocześnie osobą, która ma wprowadzać
w życie stanowione prawo (władza wykonawcza)?
3. Dlaczego organ wykonawczy nie powinien sam tworzyć prawa
(władza ustawodawcza) ani jednocześnie nie powinien być
sędzią (władza sądownicza) w sprawach w toku?
4. Dlaczego Kościół katolicki popiera powszechną wolność
religijną?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych.
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Zastanówcie się wspólnie, czy wasz kraj jest państwem konstytucyjnym. Czy istnieje w nim niezależne sądownictwo? Czy
istnieje wolność prasy? Czy istnieje wolność wyznawania religii?
Czy możecie swobodnie wyrażać swoje opinie? Czy możecie
komentować publicznie działania rządu i instytucji publicznych?
Na koniec pomódlcie się za waszą ojczyznę.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

www.youcat.org

Wasze inspiracje:
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