
Klasa III c  

12.05.2020 

Temat :  Dojrzałość do małżeństwa 

Cel: Na tej lekcji dowiesz się 

o narzeczeństwie i tym, co składa się na dojrzałość do małżeństwa 

o kryteriach wyboru współmałżonka 

o aktach prawnych zawierających regulacje dotyczące funkcjonowania małżeństwa  

i rodziny 

 

Zastanów się jak na przestrzeni dziejów dokonywano wyboru współmałżonka. Może poszukasz 

coś na ten temat w sieci. Przypomnę jakie były kryteria, którym trzeba było sprostać: 

• najpierw rodzice omawiali warunki ożenku 

• ważny był posag 

• przeważało małżeństwo z rozsądku 

• powszechne było powiedzenie: „Pobierzmy się, a miłość sama przyjdzie” 

A jak jest dzisiaj? 

Dzisiaj wyboru współmałżonka dokonują sami zainteresowani. Decyzja wyboru 

współmałżonka jest  bardzo ważna, więc musi być dokładnie przemyślana.  

Co to jest małżeństwo? 

Małżeństwo to trwały i wyłączny związek kobiety i mężczyzny.  Celem małżeństwa jest 

rozwój miłości małżonków, a także zrodzenie i wychowanie dzieci. Jest wielką wartością w 

życiu człowieka, który się nań decyduje. Osoby wierzące zawierając sakrament 

małżeństwa, zapraszają Pana Boga do swojego życia. On zawsze przychodzi im z pomocą i 

błogosławi każdy ich dzień, pomaga w pokonywaniu trudności  

i rozwiązywaniu problemów. 

 

Co jest ważne, by dobrze przygotować się do małżeństwa? 

Duże znaczenie ma dobre przeżycie narzeczeństwa, w którym powinniśmy poznawać nasze 

charaktery, a nie nasze ciała. Dlatego narzeczeństwo to czas pogłębionych rozmów, o tym jak 

wyobrażamy sobie dalsze wspólne życie, jakie mamy plany i marzenia. Refleksja nad tym, gdzie 

stworzymy dom, jak będziemy utrzymywać naszą rodzinę. Warto postawić sobie pytania: 

• jaki jest światopogląd wybranka/ki? 

• co jest dla nas największą wartością? 

• czy potrafimy poświecić się dla rodziny? 

• ile dzieci zaprosimy do naszego małżeństwa? 

• jak postąpimy, gdy dotkną nas życiowe problemy np. bezpłodność, nieuleczalna choroba, 

wypadek?  

• czy zgadzamy się z definicją: MIŁOŚĆ to czynienie dobra drugiemu człowiekowi 

Przeżywając narzeczeństwo trzeba być szczerym i otwartym. Nie można zataić przed osobą 

wybraną żadnych informacji, które mogą mieć wpływ na przyszłe małżeństwo np. choroby 

psychicznej, alkoholizmu. Należy zdecydowanie odrzucić hasła: „Po ślubie będzie lepiej”, „Jak 

się ożeni, to się odmieni” itp. 

Szczególnym wydarzeniem są zaręczyny. To ważna obietnica poślubienia osoby wybranej. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że przyjęcie oświadczyn to jeszcze nie ślub. Można je zerwać. To 

zawsze boli, dlatego zanim się oświadczysz, dobrze to przemyśl. 

 

Dojrzałość do małżeństwa 

Wyróżniamy kilka aspektów dojrzałości do małżeństwa: 



1. Dojrzałość fizyczną czyli zdolność organizmu do podjęcia zadań związanych z 

małżeństwem, w tym zdolność do współżycia 

2.Dojrzałość psychiczną czyli dojrzałość w rozwoju umysłowym. Odejście się od 

dziecięcego egocentryzmu – empatia. Zdolność myślenia przyczynowo – skutkowego.  

3. Dojrzałość uczuciowa – kontrola własnych uczuć.  

4. Dojrzałość moralna czyli umiejętność odróżniania dobra od zła, poznania i przyjęcia 

norm etycznych oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

5.Dojrzałość społeczna czyli umiejętność funkcjonowania  w społeczeństwie 

6. Dojrzałość prawną czyli osiągniecie wieku, w którym można zawrzeć małżeństwo 

7.Dojrzałość ekonomiczną czyli samodzielność, utrzymanie się z własnych dochodów oraz 

poczucie  oraz poczucie odpowiedzialności 

8. Kryterium dojrzalej miłości czyli umiejętność stworzenia w domu rodzinnym 

odpowiedniej atmosfery i klimatu ciepła oraz życzliwości i poczucia bezpieczeństwa 

 

 

Akty prawne (zakazy i nakazy): 

Konstytucja RP 

Kodeks Karny 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Kodeks Prawa kanonicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.05.2020 

Temat : Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności – Naturalne Planowanie Rodziny 

(NPR 

Cel: Ta lekcja mówi o: 

wykorzystaniu rytmu płodności i niepłodności w cyklu kobiecym w celu planowania rodziny  

o różnych metodach rozpoznawania płodności  

o zaletach naturalnego planowania rodziny 

 

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Naturalne%20metody%20rozpoznawania%20

p%C5%82odno%C5%9Bci.%20Barbara%20Siedlarz%2C%20doradca%20%C5%BCycia%20r

odzinnego.pdf 

 

Całość katechezy jest po linkiem. W notatce wpisz niektóre zalety NPR (przy końcu katechezy 

ma czerwono) 

 

http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Naturalne%20metody%20rozpoznawania%20p%C5%82odno%C5%9Bci.%20Barbara%20Siedlarz%2C%20doradca%20%C5%BCycia%20rodzinnego.pdf
http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Naturalne%20metody%20rozpoznawania%20p%C5%82odno%C5%9Bci.%20Barbara%20Siedlarz%2C%20doradca%20%C5%BCycia%20rodzinnego.pdf
http://katecheza.diecezja.tarnow.pl/menu/zdalne/Naturalne%20metody%20rozpoznawania%20p%C5%82odno%C5%9Bci.%20Barbara%20Siedlarz%2C%20doradca%20%C5%BCycia%20rodzinnego.pdf

