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Spis treści 

• Człowiek to ktoś, kto kocha (Biblia, teologia, filozofia 

personalizmu, etyka, psychologia, familiologia) 

• Sposoby wyrażania miłości 

• Seksualność i jej zadania 

• Wychowanie seksualne 



Człowiek obrazem Boga (Rdz 1, 27; 1 J 4, 7) 

• Człowiek to KTOŚ kochany i zdolny do miłości 

 

 



Człowiek  

• Jest OSOBĄ nie rzeczą. Osoba – KTOŚ nie coś 

• Do osoby nie wolno odnosić się inaczej, jak 
tylko poprzez miłość  (K. Wojtyła. Miłość i odpowiedzialność) 

• Można człowieka kochać, ale nie posiadać 
           (M. Dziewiecki) 

• Trzeba kochać ludzi, a używać rzeczy, nie zaś 
kochać rzeczy, a używać ludzi (J. Powell, W. Fijałkowski, J. 

Pulikowski) 

 



Płciowość uzdalnia do bycia darem dla drugiej 
osoby i do przyjęcia jej daru z siebie (W. Fijałkowski) 



Ciało – narzędziem do kochania  
(M. Dziewiecki) 

• Ciało uwidacznia miłość, dzięki niemu staje się 
ona widzialna, wyraźna i konkretnie wyrażana 

• „Czy szklankę herbaty podajesz w Duchu 
Świętym”? (J. Badeni) 

 



Człowiek ma ciało, ale nie jest samym ciałem. 
Wymiary osobowej struktury człowieka 

• Fizyczny – związany ze strukturą biologiczną, fizjologią  
i jej neurohormonalnymi uwarunkowaniami. Ciało 
będące znakiem i narzędziem wyrażania miłości 

• Psychiczny – obejmujący sferę poznawczą, 
emocjonalną, uczuciową, wolitywną, motywacyjną 

• Duchowy – określający relację do Boga, naturalnego  
i nadprzyrodzonego sensu istnienia, norm moralnych, 
odniesień do innych osób, doświadczeń religijnych 

• Społeczno-kulturowy – wskazujący role i zadania 
życiowe, wzorce rodzinne, wychowanie 

 



Fundament chrześcijaństwa 

• Grecja stworzyła mądrość i piękno 

• Rzym - moc 

• Chrześcijaństwo przynosi miłość 
  

 Rozmowa Winicjusza z Apostołami Piotrem i Pawłem. 
H. Sienkiewicz. Quo vadis. Warszawa: PIW 1982 s. 250. 

 

  



Priorytety 

1. Bóg, który jest Miłością Jeżeli On na I miejscu, wszystko … 

2. Człowiek i relacja z nim. Miłość do człowieka 
(bliźniego, siostry, brata, ojca, matki, żony, męża, 
dziecka, wnuka) – rodzaje miłości 

Seksualność wyrażająca miłość małżeńską  
i umożliwiająca przekazywanie życia 

 

MIŁOŚĆ > SEKSUALNOŚĆ 

OSOBA > PRZYJEMNOŚĆ 



Sposoby wyrażania miłości 

• Klemens Aleksandryjski 

• Przysięga małżeńska 

• Maria Braun-Gałkowska 

• Gary Chapman 

• Marek Dziewiecki 

 



Miłość  
według Klemensa Aleksandryjskiego 

(ok. 150 - 212) 

• Wspólnota życia obejmująca sferę 
intelektualną, moralną i egzystencjalną 
człowieka 

• Przejawia się w gorliwości, przyjaźni, 
serdeczności i rozumnej trosce o potrzeby 
bliźnich 

 

    ἀγάπη agápe 



SPOSOBY WYRAŻANIA MIŁOŚCI 
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Seksualność (U. Dudziak) 

• sposób funkcjonowania człowieka jako kobiety 
lub mężczyzny oraz siła motywująca do 
nawiązywania relacji między nimi 

• sposób istnienia i wyrażania się człowieka, 
którego właściwym przejawem realizowania 
się jest miłość  



Rozwój seksualności  
– etapy i wymagania 

(E. Sujak, W. Fijałkowski, W. Półtawska, J. Augustyn, J. Bilewicz, J. Pulikowski) 

• Czas seksualnego milczenia 

• Protoseksualizm 

• Akceleracja rozwoju – potrzeba „doganiania” 
rozwoju fizycznego przez rozwój psychiczny i 
duchowy 



Odmienność płciowa umożliwia 

Wszystkim 

• Komplementarność, 
uzupełnianie  
i współdziałanie kobiecości  
i męskości 

•  Promieniowanie 
macierzyństwem  
i ojcostwem duchowym 

Małżonkom 

• Współżycie seksualne 

• Rodzicielstwo integralne 

 

 

 

 



Seksualność dojrzała 

• Integralna i harmonijna: ciało+psychika+duch 

• Ukierunkowana na 2 cele: miłość i życie 

• Odpowiedzialna: nie wyrządza zła drugiemu, 
altruistyczna – a nie egoistyczna, pożądanie chce 
dobra dla siebie, miłość chce dobra drugiego, 
przyjemność – rezultatem, efektem miłości, a nie 
celem samym w sobie 

• Czysta, zarówno przed małżeństwem, w małżeństwie, 
jak i poza nim (czystość celibatariuszy)  

 



Czystość 

 „czystość nie oznacza bynajmniej odrzucenia 
czy też pogardy dla płciowości ludzkiej: 
oznacza raczej energię duchową, która potrafi 
bronić miłości przed niebezpieczeństwami ze 
strony egoizmu  
i agresywności oraz potrafi kierować ją  
ku pełnemu urzeczywistnieniu” (FC 33).  
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Nie rozrywaj 

Seksualności od miłości 

• Gwałt 

• Molestowanie seksualne 

• Pedofilia 

• Pornografia 

• Prostytucja  

• Stręczycielstwo  

• Handel „żywym towarem” 

 

Seksualności  od płodności 

• Antykoncepcja 

• Sterylizacja 

• Środki poronne 

• Aborcja chirurgiczna 

• Zapłodnienie in vitro 

• Surogatki  

• Sprzedaż dzieci 

Płodność uzdalnia do kochania 
ludzi, ubezpłodnienie – do 
ich używania (W. Fijałkowski) 



Wychowanie seksualne 

• Wychowanie całego człowieka 

• Wychowanie do miłości i odpowiedzialności 

• Wychowanie moralne:  

- do czystości,  

- do wierności,  

- pouczające o nierozerwalności małżeństwa  

- do odpowiedzialnego rodzicielstwa 



Uczmy dzieci miłości – naszą miłością 

• Miłością piękną, radosną, uszczęśliwiającą, 
odpowiedzialną, troskliwą i dobrą 

• Miłością, która nie przemija 


