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IV. NAUCZANIE RELIGIJNE 

4.1. NAUCZANIE PAPIESKIE 

„Reakcje seksualne można wyzwolić w każdym wieku, już od wczesnego dzieciństwa. 

Wcześnie rozbudzony, w niewłaściwym okresie życia, popęd seksualny może stać się źródłem 

zaburzeń nerwicowych, gdy jest w nieprawidłowy sposób tłumiony. Dlatego tak ważne jest 

wychowanie seksualne, oparte na rzetelnej informacji biologicznej. Brak informacji, a zwłaszcza 

brak formacji postaw, może spowodować różnego rodzaju aberracje (takie, jak onanizm dziecięcy 

i młodzieżowy). Jest to bardziej problem wychowawczy niż lekarski, jakkolwiek z reguły tam, 

gdzie są nieprawidłowe postawy człowieka, występuje reakcja nerwicowa jako odpowiedź 

organizmu i systemu nerwowego na ciągłe napięcie”. 

K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001, s. 253-

254. 

 

„Jako pierwsza powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonkami; na mocy 

przymierza miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety „już nie są dwoje lecz jedno ciało” (Mt 19,6; 

zob. Rdz 2,24) i powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez codzienną wierność 

małżeńskiej obietnicy obopólnego, całkowitego daru. Owa komunia małżeńska ma swoje korzenie 

w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety”. 

Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 19, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, wyd. M, 

Kraków 2006, s. 82. 

4.2. PISMO ŚWIĘTE 

„A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „ta dopiero jest kością z 

moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została 

wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 

ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali 

wobec siebie wstydu (Rdz 2,23-25)”. 

Por. Por. Rdz 19,1-29; Wj 20,14; Kpł 20,9-21; Prz 5,1-23; 6,20-35; Tb 3,11-16. 

4.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

„Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety. 

W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem i rękojmią komunii duchowej 
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(KKK 2360)”. 

Por. KKK 2361, 2351; 2353; 2354. 


