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Katarzyna Teluk 

Temat: DLACZEGO KOŚCIÓŁ SPRZECIWIA SIĘ „MAŁŻEŃSTWOM HOMOSEKSUAL-

NYM”? 

a) Cel dydaktyczny: Uświadomienie, dlaczego Kościół nie popiera związków homoseksualnych. 

b) Cel wychowawczy: Zrozumienie oraz poszanowanie godności osób o odmiennej orientacji seksualnej. 

Pomoce: Biblia, świeca, 4 kartki A4, pisaki. 
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1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego. 

Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź do naszych serc i zamieszkaj w nich podczas tego spotkania. 

Otwórz je na Twoje Słowo, które do nas kierujesz. Duchu Święty, który oświecasz… 

Animator wita wszystkich obecnych i po krótkim wprowadzeniu przechodzi do tematu… 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początku chciałabym przedstawić małą scenkę. 

[Animator wyznacza 8 chętnych osób do dynamiki i wyjaśnia role przydzielonym osobom: 

- (4 osoby) to grupka przyjaciół, którzy spędzają ze sobą czas podczas przerwy szkolnej, widząc 2 pary 

homoseksualne reagują w następujący sposób: 

A: „Ooo…patrzcie na nich…że oni się nie wstydzą.” 

B: „Precz z takimi!” 

RAZEM: „Haha…”  

- (2 dziewczyny) to para homoseksualna, która idąc przez korytarz trzyma się za ręce  

- (2 chłopców) to para homoseksualna, która idąc przez korytarz trzyma się za ręce, pokazując wyraźnie, 

że mają się ku sobie i nie wstydzą się tego  

Po zakończeniu pantomimy animator zadaje pytanie:] 

- Jak czuliście się odgrywając swoje role? [Odpowiadają osoby, które brały udział w dynamice] 

- Zatem jak myślicie o czym będzie nasze dzisiejsze spotkanie? (Nasze dzisiejsze spotkanie będzie o związ-

kach homoseksualnych) - animator dodaje: „A tak dokładnie o „małżeństwach homoseksualnych” i o 

sprzeciwie kościoła wynikającym z powodu powstania takich „małżeństw” i o tym DLACZEGO 

KOŚĆIÓŁ SPRZECIWIA SIĘ „MAŁŻEŃSTWOM  HOMOSEKSUALNYM”? 

 

II. Osądzić 

 

Papież Franciszek zapytany o to, czy popiera homoseksualizm odparł: „Proszę mi powiedzieć: czy kiedy 

Bóg patrzy na homoseksualistę, aprobuje On istnienie tej osoby z miłością, czy odrzuca ją i potępia?” 

Posiadanie homoseksualnych uczuć samo w sobie nie jest grzechem. Faktem jest to, iż niektórych męż-

czyzn i niektóre kobiety interesują osoby tej samej płci. Dla większości z nich skłonność ta stanowi trudne 

doświadczenie. Osoby te należy traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością.  

- A jakie macie wy macie podejście do takich osób? [Odpowiedzi… mogą być różne, w dalszym ciągu 

spotkania wyjaśnimy spojrzenie Kościoła Katolickiego] 

 

Pismo Święte uczy, że współżycie płciowe z osobą tej samej płci jest grzechem. Sięgnijmy więc po Słowo 

Boże (Kpł 20,13): „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia 

obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.” 

- Co popełnia mężczyzna obcując z mężczyzną, a kobieta z kobietą? (Grzech, a konkretnie „obrzydliwość”, 

która jest karana śmiercią, którą w biblii można odczytywać jako wieczne potępienie) 

 

Można by twierdzić, że wiele starotestamentalnych przykazań straciło już ważność dla nas, chrześcijan. 

Jednak Św. Paweł wyraźnie mówi o osobach, które decydują się na związki homoseksualne. Sięgnijmy 

również po Słowo Boże (Rz 1, 25-27): „Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu odda-

wali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego 
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to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie 

zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie 

z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na 

samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.” 

- Na co przemienili „Prawdę Bożą”? („Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo”) 

- Komu zaczęli służyć i oddawali cześć? (Zaczęli służyć oraz oddawać cześć stworzeniu)  

- Jak określona jest żądza wzajemności tej samej płci? („bezwstyd”, „zboczenie”) 

Ukazane teksty biblijne ukazują nam wprost, że odrzuca się związki homoseksualne.  

 

Kościół, zawsze był zdania, że związki homoseksualne sprzeciwiają się naturalnemu porządkowi moral-

nemu. W takim związku wielki dar płciowości oddzielony jest od daru życia. Także budowa ludzkiego 

ciała uniemożliwia w tym wypadku prawdziwą fizyczną jedność. Relacja między takimi ludźmi nigdy nie 

może być płodna tak jak małżeństwo mężczyzny i kobiety. Dlatego związki homoseksualne oraz „małżeń-

stwa homoseksualne” nigdy nie mogą zostać zaakceptowane, lecz nie należy takich osób wyśmiewać, prze-

śladować czy uciskać w jakikolwiek sposób.  

Animator może się odnieść do słów papieża Franciszka, które już wcześniej zostały użyte „Osoby te należy 

traktować z szacunkiem, współczuciem i delikatnością.” 

 

Jak zostało napisane w Piśmie Świętym (Rdz 5, 2): „stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich 

i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.” Stworzył ich Bóg w konkretnym celu. Każde z nich 

ma swoje zalety i słabości. Często się widzi, jak mąż i żona uzupełniają się wzajemnie. Są sobie równi, ale 

nie tacy sami. Potrzebują siebie nawzajem, aby stworzyć jedną rodzinę. Każde z nich wnosi inne wartości 

w zadanie wychowania dzieci. To było właśnie zamysłem Stwórcy. Najlepszy rozwój dziecku może za-

pewnić rodzina złożona z ojca i matki, najlepiej biologicznych, którzy się kochają. Dwie matki czy dwóch 

ojców to nie to samo.  

[Animator rozpoczyna rozmowę z uczestnikami spotkania] 

 - Na podstawie tekstu oraz słów z Pisma Świętego jak możemy określić rodzinę, która jest w stanie za-

pewnić swojemu potomstwu dobre wychowanie? (Animator wybiera formę rozmowy) 

 

Każdy człowiek jest powołany do życia w przyjaźni i miłości z innymi. „Osoby homoseksualne są we-

zwane do czystości”. To może być prawdziwy wysiłek. Wszyscy jesteśmy wezwani do czystego i moral-

nego panowania nad naszymi uczuciami, . poszukiwaniu wewnętrznej wolności . W końcu jedyne, co na-

prawdę się liczy, to to, że w miłości poszukujemy Boga. 

 

III. Działać 

 

Jeśli mamy w swoich środowiskach ludzi o takich aspektach i wartościach, pamiętajmy aby mieć do nich 

taki sam szacunek jak do innych. Nie odrzucajmy takich osób, lecz starajmy się rozumieć to co może 

wydawać się dla nas niezrozumiałe. 

 

 Teraz podzielę was na cztery grupy. Zadaniem każdej z grup będzie napisanie krótkiej modlitwy do Ducha 

Świętego, w której poprosicie o potrzebne łaski dla takich osób (Animator rozdaje kartki A4 do napisania 

pewnej formuły modlitwy do Ducha Świętego oraz po jednym pisaku na grupę) 

Po określonym czasie następuje prezentacja modlitw. 

 

3. Hasło spotkania 

„Homoseksualizm przez pryzmat wiary” 

4. Piosenka spotkania 

 „Pokój wam, nie bójcie się! Weźmijcie Ducha Świętego, on poprowadzi i was.” 

5. Zadanie apostolskie 

W pacierzu przez najbliższy tydzień pomodlę się o potrzebne łaski dla ludzi żyjących w związkach i 

„małżeństwach homoseksualnych”. 

6. Modlitwa na zakończenie 
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Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, za to że pozwoliłeś nam się zgromadzić i po raz kolejny roz-

ważać Twoje Słowo. Prosimy Cię dzisiaj szczególnie za ludzi żyjących w związkach homoseksualnych. 

Nie potęp tych dusz i nie pozwól na ich zgubę lecz skieruj na drogę ku niebu. Amen. 

 

 

 


