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Patriotyzm, czyli umiłowanie Ojczyzny, jest cechą mówiącą o jakości ludzkiego życia. Patriotyzm
jest wartością świadczącą o jakości człowieka.
(…) Laureat tegorocznego Wyróżnienia „Narodowi i Ojczyźnie” często i przy różnych
okazjach daje wyraz swojej miłości do Ojczyzny. Jak sam mówi: „Naród i Ojczyzna to wielkie
wartości. One nie są sztucznym, ludzkim towarem. Nie można ich ustanowić na mocy traktatu
politycznego. Nie może Naród być nigdy narzędziem w ręku jednostki, grupy, klasy, partii,
takiego czy innego rządu. Nie wolno więc pomijać Narodu w ustanawianiu praw
i podejmowaniu dotyczących go ważnych decyzji. Nie wolno go okłamywać i oszukiwać. Nie
wolno go wyzyskiwać dla partykularnych celów i jednostkowych karier. Nie wolno go niszczyć
fizycznie i moralnie przez złe rządzenie i przez wydawanie takich praw, które prowadziłyby do
utraty suwerenności i do upadku gospodarczego oraz do ruiny kulturowej i moralnej”.
Wielokrotnie w swoich publicznych wystąpieniach Ksiądz Arcybiskup mówił: „Ojczyzna i Naród
to wartości nadrzędne w stosunku do wszystkich ideologii, ustrojów, systemów politycznych
i ekonomicznych, technik, nauk i światopoglądów. Nie wolno na Narodzie przeprowadzać
ideologicznych czy ekonomicznych eksperymentów. Nie wolno Narodu dzielić dla celów
ideologicznych, partyjnych czy innych. Nie wolno Go ateizować i pozbawiać dumy narodowej.
Nie wolno go w żaden sposób zawłaszczać”. Uczy nas tegoroczny Laureat, że „Ojczyzna to cała
przeżyta przez naród historia i wytworzona przez niego kultura i ciągła pamięć o tych, którzy za
swój kraj cierpieli i umierali, a także o tych, którzy go rozsławiali na całym świecie swoimi
wspaniałymi czynami i dziełami”. Uczy nas też, że Ojczyźnie i Narodowi należy służyć. Każdy na
miarę swoich sił, kompetencji i zdolności. Służyć w sposób mądry, ostrożny i pełen najwyższego
szacunku. Patriotyzm jest – zdaniem Księdza Arcybiskupa – wzbogaceniem i uszlachetnieniem
człowieka. Patriotyzm jest jedyną kategorią społeczną nakierowaną na dobro wspólne a nie na
własne, partykularne i egoistyczne cele. Bez patriotycznej troski o dobro wspólne każde państwo
i każdy naród szybko się dezintegruje i rozpada.
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