Konstytucja z 3 maja 1791 r.
I. RELIGIA PANUJĄCA.

R

eligia narodowa panująca jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi

jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod
karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych,
przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową
winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw
krajowych warujemy. [1]
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