
Klasa III c  

19.05.2020 

Temat :  Katolik a związek niesakramentalny 

Cel:  Ukazanie katolickiego podejścia do związków niesakramentalnych.  Kiedy mają miejsce, 

rodzaje i konsekwencje.  

 

https://prezi.com/nw40ajkk-r-y/katolik-w-zwiazku-niesakramentalnym/ Katolik a związki 

niesakramentalne. 

https://www.youtube.com/watch?v=6LONEeVoLEA od strony duchowej o związkach 

niesakramentalnych. 

Notatka do zeszytu.  

Małżeństwo niesakramentalne (właściwie związek niesakramentalny) – według Kościoła 

katolickiego to katolicy, kobieta i mężczyzna, żyjący ze sobą na sposób małżeński, ale 

niezwiązani małżeństwem sakramentalnym. 

 

Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio zaznacza, że należy wymienić takie sytuacje jak: 

„małżeństwa na próbę”, rzeczywiste wolne związki, katolicy złączeni tylko ślubem cywilnym 

oraz rozwiedzeni, którzy zawarli nowy związek. Upraszczając ten podział możemy wyróżnić 

dwie podstawowe sytuacje: 

 

1.   związki, które mogą stać się małżeństwami sakramentalnymi, gdyż osoby nie mają 

przeszkód do zawarcia ślubu kościelnego, 

2.  gdzie ślub kościelny nie jest możliwy, ponieważ przynajmniej jedna z osób jest już związana 

z kimś trzecim na sposób sakramentalny. 

 

W Kościele katolickim tylko małżeństwo sakramentalne uważane jest za właściwe i zgodne z 

wolą Bożą. Kościół katolicki naukę o nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego czerpie ze 

słów Jezusa Chrystusa (Mt 19,3) i nie dopuszcza wyjątków. 

 

Klasa III c  

21.05.2020 

Temat : Seksualność człowieka 

Cel: na tej lekcji dowiesz się: 

• o trzech poziomach seksualności 

• o tym, czym jest integracja seksualna 

• na czym polega dojrzałe przeżywanie własnej seksualności 

 
Każdy z nas jest istotą seksualną. Czy chcemy, czy nie chcemy posiadamy własną płeć, która jest czyś 

fantastycznym. Trzeba się z nią zaprzyjaźnić, polubić i potraktować jako dar i zadanie. Płciowość 

człowieka ma wiele aspektów. Seksuolodzy mówią o trzech poziomach (piętrach) seksualności. 
 

Poziom pierwszy – biologiczny 

 

• budowa naszego ciała 

• funkcjonowanie układu rozrodczego, męskiego i żeńskiego 

• funkcjonowanie tego poziomu opiera  się głównie na odruchach (np. erekcja), których ośrodkiem 

jest rdzeń kręgowy 

https://prezi.com/nw40ajkk-r-y/katolik-w-zwiazku-niesakramentalnym/
https://www.youtube.com/watch?v=6LONEeVoLEA


• wpływ na działanie tego poziomu mają: hormony, układ obwodowy i autonomiczny, receptory 

czuciowe w obszarze genitalnym oraz bodźce z wyższych poziomów 

 

Poziom drugi – emocjonalny 

 

• należą tutaj wszystkie zjawiska zachodzące w sferze emocjonalnej (bez uczuć wyższych) 

• pojawiają się tu takie emocje jak: strach, agresja, przyjemność, radość. Za ich powstanie 

odpowiadają ośrodki podkorowe mózgu (twór siateczkowy, podwzgórze, węchomózgowie, układ 

limbiczny) 

Tutaj znajduje się siedlisko popędu seksualnego. To bardzo ważny poziom, gdyż emocje dotyczące sfery 

seksualnej są jednymi z najsilniejszych, jakie przeżywamy. Są to emocje pozytywne  i negatywne. 

Negatywne są bardzo raniące. Lekarze seksuolodzy (np. Henri Joyeux) uważają, że człowiek ma pamięć 

seksualną. Urazy i zranienia w sferze płciowości mogą być ogromne i rzutować na całe życie człowieka, 

zwłaszcza dotyczy to pierwszych przeżyć (prawo pierwszych połączeń). 

Niektórzy wykorzystują fakt, że emocje związane ze sferą seksualną są niezwykle silne i manipulują 

nimi. Przykład: reklama dezodorantu wywołująca skojarzenia seksualne powoduje, że widok takiego 

samego dezodorantu w sklepie uruchamia określone emocje, człowiekowi robi się przyjemnie i sam nie 

wie dlaczego kupuje właśnie ten produkt, a nie inny. 

O wiele bardziej cyniczną formą  manipulacji emocjami ze sfery seksualnej jest pornografia. Jest ona 

świadomym wywołaniem podniecenia seksualnego u odbiorcy w celu osiągnięcia korzyści 

materialnych. 

 

Czy możemy panować nad emocjami? Czy pojawienie się jakiejś emocji jest od nas 

zależnie, czy nie? 

 
Spotykasz kogoś, kto zrobił ci coś bardzo złego. Nie lubisz go, więc ogarnia cię niechęć rozdrażnienie, 

złość.  Czy możesz sprawić, by zmieniły się one w radość? Oczywiście, że nie. Człowiek nie ma wpływu 

na emocje, które się u niego pojawiają, natomiast ma wpływ na to, co z nimi zrobi. Możesz więc 

nakrzyczeć na niego, pokazać mu język, albo obraźliwy gest, albo możesz kiwnąć mu głową na dzień 

dobry i minąć go spokojnie. Od ciebie zależy,  czy zachowasz się kulturalnie, czy grubiańsko.  

Oznacza to, że możemy kontrolować swoje emocje. Za kontrolę odpowiada kolejny poziom. 

 

Poziom trzeci – intelektualno duchowy 

 

Należą do niego wszystkie zjawiska mające siedlisko w korze mózgowej człowieka. Nazywamy to 

świadomością, intelektem, wolą. Tu zapadają decyzje. Opierają się one na świadomym wyborze 

wartości, mają więc związek z moralnością i duchowością człowieka. Ze wszystkich stworzeń tylko 

człowiek jest zdolny do tworzenia zasad moralnych i do życia duchowego. Stopień rozwoju tego 

poziomu jest miarą naszej dojrzałości ludzkiej 

 

Malutkie dziecko wyraża emocje całym sobą Niemowlę na widok mamy objawia radość całym 

ciałem:macha rączkami,śmieje się. Wściekły dwulatek zaciska piąstki, płacze, krzyczy, rzuca się na 

podłogę, macha rączkami i kopie. Gdyby tak zachował się szesnastolatek, wzbudzałby sensację. 

Dzieckiem rządzą emocje, ale im człowiek dojrzalszy, tym lepiej je kontroluje. 

 

Seksualne zachowania człowieka również są sterowane korowo. Zwierzęta nie mają trzeciego poziomu 

seksualności, dlatego kierują nimi odruchy, popędy i instynkty. Aktywność seksualna zwierzęcia jest 

ograniczona do okresu rui, gdyż służy jedynie celom rozrodczym.  

Człowiek może być aktywny seksualnie cały czas, niezależnie od rytmu płodności czy niepłodności. 

Dzieje się tak dlatego, że decyzje o działaniu seksualnym podejmuje świadomie, nie rządzą nim popędy. 

Rozum i wola są nadrzędne wobec popędu. 



Człowiek nie tylko może, ale musi kontrolować popęd, jeśli chce być w pełni człowiekiem. 

 

Integracja seksualna 
 

Kontrola popędu nie oznacza jego tłumienia i niszczenia czy też zachłannej, instrumentalnej 

eksploatacji. Podstawowym zadaniem dla seksualności człowieka jest integracja sfery ducha ze sferą 

ciała. 

Integrację taką osiąga się stopniowo w procesie dojrzewania. Rozwój omawianych poziomów nie 

przebiega równomiernie. Dojrzewanie biologiczne zachodzi najwcześniej, emocjonalne znacznie 

później, zaś dojrzałość sfery intelektualnej i duchowej wymaga osobistego zaangażowania, czyli 

samowychowania. 

Dojrzałość wymaga zintegrowania trzech poziomów seksualności człowieka. 

Pierwszy i drugi musi być poddany kontroli trzeciego. Dopiero wtedy jesteśmy 

w pełni ludźmi. 
 

 

 

Działanie seksualne na pierwszym poziomie ma na celu doznawanie przyjemności. Drugi człowiek nie 

jest ważny. Jest to postawa egoistyczna, moje odczucia są najważniejsze. Drugi człowiek staje się 

przedmiotem dostarczającym przyjemności. Jest to instrumentalne traktowanie człowieka. 

 

Pytanie: Czy chciałbyś/ła być być przedmiotem, którego funkcją jest dostarczanie przyjemności? 

 

Jeśli najważniejsza jest przyjemność, bardzo łatwo wpaść w uzależnienie od doznań seksualnych. Jak w 

każdym uzależnieniu trzeba wtedy coraz więcej bodźców, by osiągnąć ten sam efekt. (Np. zmiany 

partnerów, coraz bardziej wymyślne, sztuczne podniety – afrodyzjaki, pornografia). Nie oznacza to, że 

każdy człowiek, dla którego przyjemność jest najważniejszym celem aktu seksualnego stanie się 

seksoholikiem. Jednak takie niebezpieczeństwo istniej. Uzależnienie od seksu zdarza się dość często i 

jak każde uzależnienie zniewala człowieka. 

  

Zintegrowana seksualność człowieka musi łączyć się z najgłębszą więzią osobową 

MIŁOŚCIĄ oraz potencjalnym rodzicielstwem. 
 

Popęd seksualny 
  

 

Popęd seksualny to wewnętrzna siłą pobudzająca do zachowań seksualnych. Niektórzy są przekonani, 

że nie sposób mu się oprzeć. To  nie jest prawda. Potrzeba aktywności seksualnej, w odróżnieniu na 

przykład od potrzeby zaspokajania głodu, w biologii nie jest potrzebą pierwotną – niezaspokojona nie 

prowadzi do śmierci organizmu. Popęd seksualny to tworzywo wymagające obróbki. Można i należy go 

przetwarzać tak, by był podporządkowany wyższym wartościom. Popędem można i trzeba kierować. W 

okresie dojrzewania jest to niekiedy, zwłaszcza dla chłopców bardzo trudne.  

 

Oto kilka rad, jak opanować napięcie seksualne: 

 

• ustal granice kontaktów seksualnych (zanim stracisz głowę) 

• zaplanuj ciekawe randki, niekoniecznie w miejscach odludnych 

• unikaj zbędnych bodźców: pornografii, erotycznych filmów, kontaktów z 

nieodpowiednimi ludźmi 



• poszukaj nowych form aktywności, nie tylko sportowej 

 
PAMIĘTAJ 

 

Popęd seksualny, jeśli nam służy staje się źródłem wspaniałych przeżyć i szczęścia osobistego; 

jeśli nami rządzi, prowadzi do zniewolenia. 

 
 

Działanie seksualne nie jest dowodem miłości. Seks może być językiem miłości, jednym z wielu, obok 

słuchania, wzajemnej służby, podarunków i wspólnego spędzania czasu.  

Seks daje radość – prawdziwą, nie powierzchowną – tylko w trwałym i nierozerwalnym 

związku, jakim jest MAŁŻEŃSTWO.  

 
 

Randki 

 
Dlaczego spotykacie się na randkach? 

Wyraź swoje zdanie, wstawiając w puste kratki cyfry od 1 do 10 z tym, że 1 to wartość najwyższa, 10 

najniższa. 

 

 

Ocena Dlaczego umawiamy się na randki? 

 Lepiej poznać siebie nawzajem i zaprzyjaźnić się. 

 Zrobić na złość innej dziewczynie/innemu chłopcu. 

 Być zauważonym i popularnym w grupie. 

 Zaspokoić swoje fizyczne pragnienia. 

 Uchronić się przed samotnością. 

 Z ciekawości jak to jest? 

 Być jak wszyscy inni. 

 Dowartościować się. 

 Znaleźć męża/ żonę. Czuć się kochanym. 

  

 

Czy odkryłeś/łaś już właściwe znaczenie seksualności? 

 Zainteresuj się również: 

• encyklika Casti connubii papieża Piusa XI 

•konstytucja Gaudium et spes, nn.50-53 II soboru watykańskiego, 

•encyklika Humanae vitae papieża Pawła VI dająca m.in. ocenę etyczną środków antykoncepcyjnych 

i aborcji. 

•adhortacja Familiaris Consortio papieża Jana Pawła II (1981). 

•katechezy środowe Jana Pawła II, wydane później pod tytułem Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Ich 

poprzedniczką była książka bpa Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność”. 

•List apostolski Mulieris Dignitatem – o godności i powołaniu kobiety (Jan Paweł II, 15.08.1988 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Casti_connubii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_spes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_watykański_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae
https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Familiaris_Consortio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Paweł_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miłość_i_odpowiedzialność
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mulieris_Dignitatem

