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Klasy II
Proszę zapisać w zeszycie temat: Grzech główne i ich skutki
Nastepnie obejrzeć prezentację na ten temat
https://prezi.com/szfrodyjfnai/grzechy-gowne-i-ich-skutki/
Na podstawie zamieszczonej grafiki wypisać 7 grzechów głównych, wybrać jeden z nich i
wyjaśnić.
Zadanie odesłać (zdjęcie) na adres renatastrozyk36@gmail.com lub grupa klasowa na messenger
Cech-religia 2 Gałgany. Grupa utwoerzona dla wszystkich klas 2

Klasy I
Proszę zapisać w zeszycie
Temat: Grzech oddala mnie od Boga
Następnie obejrzeć i przeczytać wiadomości z tablicy Padlet
https://padlet.com/renatastrozyk36/miunqjnzc1gs
Zadanie – odpowiedz na pytania zamieszczone na tablicy padlet pod zakładką sprawdź się
Zadanie odesłać (zdjęcie) na adres renatastrozyk36@gmail.com lub grupa klasowa na messenger

Klasy III
Proszę zapisać w zeszycie
Temat: Przymioty małżeństwa
Obejrzyj i wypisz przymioty małżeństwa następnie zapoznaj się z zamieszczonym tekstem i opisz
w zeszycie jeden wybrany przez ciebie przymiot.
https://www.youtube.com/watch?v=IdnIWyqbWpk
Zadanie odesłać (zdjęcie) na adres renatastrozyk36@gmail.com lub grupa klasowa na messenger
Współcześnie toczy się dyskusja wokół małżeństwa. W mediach, prasie zniekształca się tradycyjny
model. Coraz częściej popierane są rozwody, pozwala się na związki homoseksualne. Na
pierwszym miejscu stawia się karierę na drugim rodzinę. Kobiety poświęcają się pracy, odnoszą
sukcesy, rzadko zajmują się domem i wychowaniem dzieci. Praca daje im poczucie niezależności,
zadowolenia z siebie. Liczy się prestiż. Również mężczyźni pochłonięci pracą, skupiają się na
zaspokojeniu potrzeb materialnych rodziny. Pełnienie zadań małżeńsko-wychowawczych odsunięte
zostaje na dalszy plan. Rzadko już słyszy się o trwałości związku. Gdy pojawiają się konflikty,
nieporozumienia, trudności albo małżonkowie nudzą się sobą podejmują decyzje o rozstaniu. Jedno
z nich się wyprowadza, znajduje sobie sympatię i podejmują decyzje o rozstaniu. Jedność,
nierozerwalność i wierność małżeńska te słowa współcześnie zaczynają zanikać.
Jedność małżeństwa oznacza związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Jedność sprzeciwia się
wielożeństwu, poligamii czy homoseksualizmowi. Monogamiczne małżeństwo jest właściwe
naturze ludzkiej. Jest ono przede wszystkim konsekwencją równości mężczyzny i kobiety.
Stworzona przez Boga wspólnota osób – jedno ciało, to przede wszystkim głęboka, całkowita
jedność dwojga osób, której wyrazem jest również współżycie seksualne. Kobieta i mężczyzna
zostali stworzeni do jedności osobowej, która jest realizowana na różnych poziomach ich życia, z
poszanowaniem i akceptacją wzajemnej autonomii osoby ludzkiej. Małżonkowie są powołani do
wzrastania w jedności. Tworzą oni wspólnotę losu, dzielą cały program życia, to, co mają, czym są.
Drugim ważnym przymiotem małżeństwa katolickiego jest nierozerwalność. Nierozerwalność
małżeńska domaga się natury zjednoczenia małżeńskiego oraz dobra dzieci. Wymagana jest ona
przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć godność mężczyzny i kobiety, aby wzajemne oddanie
było całkowite, zarówno zmysłowe jak i duchowe. Małżonkowie nie mogą się traktować rzeczowo.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że są pewne sytuacje, gdy wspólne życie
małżeńskie z różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół
dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie współżycia. Jednak małżonkowie w
dalszym ciągu są przed Bogiem mężem i żoną i nie mogą zawrzeć nowego związku (por KKK
1649). Są jednak liczni katolicy, którzy zdecydowali się na rozwód cywilny i zawarli nowe związki
małżeńskie. Osoby te nie mogą przyjmować Komunii Eucharystycznej, ale mogą słuchać Słowa
Bożego, modlić się uczestniczyć na Mszy św. pomnażać uczynki miłosierne a także powinni po
chrześcijańsku wychować dzieci.
Nienaruszalna wierność to kolejny przymiot małżeństwa. Nienaruszalnej wierności domaga się
wzajemna miłość. Istotą małżeństwa jest miłość. Zakłada ona bezinteresowny dar z siebie. Bycie
darem wypływa z wolności, jaką został obdarowany człowiek przez Boga. Dlatego też człowiek,
jako osoba może stanowić o sobie, może siebie ofiarować drugiej osobie. Powołanie do małżeństwa
jest zawsze skierowane do mężczyzny i kobiety. I to wezwanie powinno być przez nich odczytane,
jako powołanie do miłości małżeńskiej. Ta miłość wyraża się poprzez relacje wzajemnego zaufania,
otwartości, gotowości do obdarowania dobrem i wzajemnego poszanowania. Słowa przysięgi
małżeńskiej określają wymiary oraz głębie miłości małżeńskiej. Mówią o miłości, wierności,
uczciwości oraz trwaniu aż do śmierci. Miłość małżonków wyraża się w postawie akceptacji oraz
afirmacji, a jednocześnie jest nieustanna życzliwość, postawa ofiarności, dialogu i wzajemnego

przebaczenia. Wierność zakłada uczciwość małżeńską. Wierność wyklucza zdradę, jest wezwaniem
do czystości małżeńskiej, do odpowiedzialności za życie, które może być poczęte. Wyklucza
jednocześnie traktowanie współmałżonka jako środka do zaspokajania potrzeb seksualnych.
Wierność to także całkowite zaufanie, jakim się nawzajem obdarzają. Miłość małżeńską należy
pielęgnować i chronić przed tym, co jej może zagrażać. Słowa przysięgi małżeńskiej „i Cię nie
opuszczę aż do śmierci” ukazują potrzebę ciągłego przyjmowania na nowo drugiej osoby, ciągłego
odnawiania i podejmowania miłości do niej szczególnie w okresach, gdy pojawiają się trudności,
kłopoty czy choroba.

