
ROZDZIAŁ 2 – ĆWICZENIA 

 
Część 2: NIEZMIENNE WARTOŚCI NA NOWY CZAS 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 52 

ODWIECZNE PRAWO BOŻE 
 

Rozmowa grupowa 

Drugi Sobór Watykański przypomina o nauczaniu o odwiecznym prawie Bożym. Święty Augustyn 
określa je jako „Boży rozum lub wolę, który nakazuje nam szanować porządek naturalny i zabrania 
nam go burzyć.” Święty Tomasz z Akwinu patrzy na prawo Boże jako na tą samą „boską mądrość, 
która prowadzi wszystko ku prawidłowemu celowi”. Boża mądrość jest opatrznością, to miłość, 
która się troszczy. Bóg nie ukazuje swojej troski o człowieka „z zewnątrz”, poprzez prawa fizyki, ale 
„od środka, poprzez rozum, który posiadając naturalną wiedzę o odwiecznym prawie Bożym, jest 
w stanie pokazać człowiekowi, który kierunek powinien pobrać posługując się swoją wolną wolą.” 
(VS 43). 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 59-62 

JEZUS POGŁEBIA SZÓSTE PRZYKAZANIE 

Podczas kazania na górze Pan Jezus wskazuje na szóste przykazanie i wyjaśnia nam głębiej co 

oznacza zerwanie małżeństwa. „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: 

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.” (Mat 

5,27-28) Jezus pozwala nam zrozumieć, że małżonkowie muszą kochać się miłością całkowitą – 

prawdziwą w myślach, słowach i czynach. 

Dyskusja grupowa 

a. Jakie sytuacje życiowe mogą być określone jako „pożądliwe patrzenie na kobietę”? 

Rozmowa w parach 

b. Jak chcielibyście sprostać sytuacjom lub osobom, które mogą być potencjalnym 

niebezpieczeństwem dla waszego małżeństwa? 

c. Jakie strategie wybierzecie na zapobieganie pokusom prowadzącym do niewierności? 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 65-67 

SUMIENIE 

Rozmowa grupowa 

a. „Sumienie dobrze uformowane jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy, kierując 
się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym przez mądrość Stwórcy. Każdy 
powinien wykorzystywać środki odpowiednie do formowania swego sumienia.” (KKK 1798) 
 

Kościół uczy nas, że niektóre uczynki zawsze pozostaną „złe same w sobie”, to znaczy 
zawsze będzie w nich brakować szacunku dla życia innych i integralności. 



 
Podajcie przykłady, w których kierowanie się przykazaniami Bożymi wydaje się niemal 
niemożliwe, lecz jest nadal prawidłowym wyborem. Spróbujcie zastanowić się nad 
konsekwencjami podążania za przykazaniami Bożymi oraz tymi, które idą za podążaniem 
naszych własnych dróg. 
 

b. Czy to automatycznie negatywne mieć złe sumienie? 
 

c. Przeczytajcie KKK o sumieniu, pkt. 1776-1802 albo YOUCAT, pkt. 286-302. 

 

ĆWICZENIE DO PKT. 68-69 

WOLNOŚĆ 

Rozmowa grupowa 

a. Dyskutujcie wspólnie pojęcie wolności. W społeczeństwie liberalnym nawołuje się często 

do prawa robienia dokładnie tego co człowiek chce. Czy z chrześcijańskiej perspektywy 

mamy do tego prawo, czy są inne aspekty, na które musimy zwracać uwagę w 

wykorzystywaniu naszej wolności? 

b. Do jakiej wolności powołuje nas Bóg? Jaką wolność mamy w małżeństwie? 

c. W jakim stopniu my, chrześcijanie, jesteśmy gotowi na to by ofiarować naszą wygodę, albo 

nawet życie, dla wiary? Dlaczego wolność sumienia jest zapisana w konstytucji FN i 

prawach człowieka? 

 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 

Do następnego spotkania na kursie ćwiczcie się w byciu całkowicie szczerymi i serdecznymi 
względem siebie nawzajem. Nie noście żadnych masek, nie używajcie niepotrzebnych tłumaczeń, 
itd. Odważcie się stać przed sobą nawzajem takimi, jakimi jesteście, z tymi opiniami, wartościami i 
stylem bycia, który jest dla was najbardziej naturalny. 
 

Jeśli wciąż jest coś, czego sobie nie opowiedzieliście, a co jest ważne dla waszej relacji, teraz jest 
czas by się tym podzielić. Jeśli jesteście niepewni czy powinno być to wypowiedziane, możecie 
poradzić się kapłana, doświadczonego małżeństwa lub kogoś innego, do kogo macie zaufanie. Nie 
wszystkie szczegóły muszą być wypowiedziane na głos i nie wszystkie sytuacje rodzinne potrzebują 
takiej uwagi. Dobre poznanie się nie oznacza wnikliwej analizy siebie nawzajem, powinniście 
natomiast mieć pewność, że ukochany lub ukochana ma wgląd w to jakie sytuacje życiowe i osoby 
miały na was wpływ. 

 

WSKAZÓWKI NA DALSZE CZYTANIE 

- YOUCAT – Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodzieży, Wydawnictwo St. Olav 2013, pkt. 
348-468. 

- Katechizm Kościoła Katolickiego, pkt. 2052-2557. 
- Jan Paweł II, Dominum et vivificantem, 1986. 
- Jan Paweł II, Veritatis Splendor, 1993. 
- Karol Wojtyła (późniejszy Jan Paweł II), Love and Responsibility, Ignatius Press, San 

Francisco 1993 (oryginalnie wydany w jęz. polskim w 1960). 


