
                           MORALNOŚĆ I ETYKA
  

Moralność
- to zbiór konkretnych reguł postępowania, takich jak choćby 
Dekalog. 
Problematyka moralności należy do tych kwestii, które są dla 
człowieka zawsze ważne i aktualne. 
     Od najdawniejszych czasów człowiek tworzył również reguły, 
których starał się przestrzegać oraz, które łamał. Potrzebował norm
nie tylko prawnych, ale i moralnych.
     Autorytetem moralnym jest na pewno Jan Paweł II. To, czego 
nauczał, było i jest zanurzone : w tradycji, w historii, w naszej 
kulturze. Są tam rozwiązania bezpośrednio użyteczne. Jego 
nauczanie było wszechstronne.
Etyka
 - natomiast jest dziedziną filozofii, która zajmuje się badaniem 
moralności, czyli analizuje to, co leży u podstaw nakazów 
moralnych oraz to, jakie skutki takie nakazy powodują. Pod 
względem praktycznym etyka to badania nad pojęciami takimi jak: 
dobro, prawo, obowiązek, wolność, racjonalność . 

     Podstawą wszystkich wartości jest prawdziwa troska o dobro,
uczucia drugiej osoby (szacunek: dla siebie i innych osób, tradycji,
zwierząt,  przyrody,  państwa  i  jego  instytucji,  prawa  itp.)  Także
tolerancja (dla odmienności, nie dla zła) kultura bycia, grzeczność
w intencji, słowach, tonie, wyrazie twarzy.

      Przedstawię Wam kilka zasad moralnych

Uczciwość

-  wobec  siebie  i   innych  osób,  przestrzeganie  zasad  moralnych
zgodnie  z  deklaracjami,  prawdomówność,  honor,  ludzka
przyzwoitość.

Mądrość



- podejmowanie rozważnych i moralnych decyzji, działanie z 
namysłem i dla dobra (mądrość jest nierozerwalnie związana z 
czynieniem dobra), umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych
motywów, przewidywania konsekwencji.

Odpowiedzialność

 - też rzetelność, wiarygodność.

Odwaga 

- podejmowanie trudnych, ale słusznych i ważnych decyzji 
(ryzykowanie bez istotnego powodu to nie odwaga, lecz brawura i 
brak dojrzałości), umiejętność przeciwstawienia się złemu 
przykładowi lub presji, obrona własnych przekonań i dobrych 
impulsów.

Samodyscyplina

- wytrwałość, potencjał (pełne wykorzystanie własnych możliwości),
motywacja, pracowitość, silna wola zrodzona z szacunku do siebie.

Umiar

 - w gromadzeniu rzeczy, w jedzeniu, oddawaniu się 
przyjemnościom np. oglądaniu telewizji, w poglądach - bez 
popadania w skrajności itd.), zrównoważenie, harmonia. 

Przyjaźń, lojalność

- miłość, wierność,uczciwość.

Życzliwość

- pomoc, solidarność, służba, dobroczynność.

Sprawiedliwość, wdzięczność

- wyrozumiałość, wybaczanie.

,,Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie 
znajdziesz ich w książkach”.      (Monteskiusz)

                                                                               E.S


