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Temat: Cechy miłości małżeńskiej. 

 

Po tematach związanych z rokiem liturgicznym przechodzimy do lekcji, z 

działu „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. Zapoznaj się z 

tematem a następnie przeczytaj podane polecenia. 

 

Cechy miłości małżeńskiej: 

1. Miłość ludzka 

 

Miłość między mężem i żoną musi przede wszystkim odznaczać się 

znamionami właściwymi dla miłości ludzkiej. Miłość może dopiero 

zaistnieć tam, gdzie pojawi się osoba. Zwierzę ze swej istoty nie jest 

zdolne do „miłowania” gdyż miłość może pojawić się dopiero na 

gruncie wolności wyboru, o czym nie ma mowy w przypadku 

zwierzęcia. Uwydatnia ten fakt Jan Paweł II: „Tylko osoba może 

kochać i tylko osoba może być miłowana” 

 

 

2. Miłość pełna 

 

W imię miłości pełnej małżonkowie zabiegają o to, by ich więź 

wyrażała coraz głębiej ich obopólną przyjaźń. Oboje dążą do tego by 

nie mieć wobec siebie jakichkolwiek tajemnic 

 

 

3. Miłość wierna i wyłączna 

Wierność i nierozerwalność, mimo trudności nie można uważać za 

niemożliwą. Wierność jak mówi Jan Paweł II  - „nie  tylko … jest 

zgodna z naturą małżeństwa, lecz stanowi źródło, z którego płynie 

głębokie i trwałe szczęście” 



Przysięgę „Ślubuję ci miłość … i ze cię nie opuszczę aż do śmierci” 

Bóg traktuje nieodwołalnie, dlatego ją utrwala. Ślub miłości nie może 

być obwarowany warunkami wstępnymi, np. w rodzaju: „Jeśli i dopóki 

ten drugi będzie zdrowy, miły itp.”. Małżeństwo wymaga miłości 

bezwarunkowej. 

 

4. Miłość nierozerwalna. 

 

Jest to cecha wymagana przez miłość wierną. Kościół podtrzymuje 

małżonków z mocą w pewności, że trwanie w niej jest możliwe, 

chociaż niekiedy trudne. Kościół podtrzymuje tę postawę wbrew 

trendom i naciskom społeczno – kulturowym, które wpajają ideał 

wieloboków małżeńskich oraz związki wolne pod pretekstem, że 

każdy ma prawo zaznać czegoś od życia. 

 

 

5. Miłość płodna 

 

Jedność dwojga trwa w ich dzieciach. „Czy chcecie z miłością przyjąć 

i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?” – 

pyta celebrans w momencie ślubu. Potwierdzenie ze strony małżonków 

odpowiada wewnętrznej prawdzie miłości, jaka ich łączy. Jedność 

dwojga nie zamyka małżonków, nie jest  dla nich samych. Jest otwarta 

w kierunku nowego życia i nowej osoby.  

Otwartość na życie jest w małżeństwie tak dalece istotne, że w 

przypadku intencji wykluczającej przyjęcia potomstwa przez jednego z 

partnerów w chwili zawierania małżeństwa, byłoby ono nie ważne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proszę jako notatkę pod tematem narysować poniższy schemat 

 
 

 

Chciałbym żeby każdy przysłał mi zdjęcia zeszytów w jaki sposób 

pracował do tej pory. Do każdego tematu była albo notatka albo 

pytania, na które należało odpowiedzieć. Wszystko to sprawdzę i 

ocenię 

 

Odpowiedzi przesyłamy na maila: Ekonomik.religia@gmail.com  

 

 

Tomasz Mokrzycki  
 

 

 


