39.

Sakrament małżeństwa –
dwoje staje się jedno

Cele lekcji – wymagania ogólne
♦♦ w
 yjaśnienie znaczenia sakramentu małżeństwa w życiu kobiety i mężczyzny;
♦♦ odrzucenie wszelkich ideologii podważających świętość i nierozerwalność
małżeństwa.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
♦♦ poprawnie interpretuje fragment Ewangelii Mk 10, 6-9;
♦♦ wymienia i wyjaśnia poszczególne elementy przysięgi małżeńskiej;
♦♦ tłumaczy, dlaczego kapłan jest tylko urzędowym świadkiem Kościoła w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę i mężczyznę.

Wartości
♦♦ przekonanie o wartości sakramentu małżeństwa;
♦♦ wiara w to, że małżeństwo jest nierozerwalne aż do śmierci;
♦♦ modlitwa o trwałość i świętość małżeństw.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie
Uczniowie na podstawie fragmentu Mk 10, 6-9 formułują definicję małżeństwa.
Odpowiedź zapisują na tablicy.
Podsumowanie: Bóg zaprasza kobietę i mężczyznę do podjęcia jednego z najpiękniejszych i najtrudniejszych zadań: do małżeństwa chrześcijańskiego. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, gdzie dwoje stają się jednym ciałem, na zawsze.

Rozwinięcie tematu
Metoda – praca z tekstem. Uczniowie w parach, na podstawie tekstów z podręcznika, określają cechy małżeństwa i przebieg ceremonii ślubnej w kościele.
Swoje odpowiedzi wybrani uczniowie zapisują na tablicy.
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Metoda – skojarzenia. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Uczniowie na
kartkach wypisują skojarzenia i wyjaśniają poszczególne elementy przysięgi małżeńskiej: miłość, wierność, uczciwość małżeńska, nierozerwalność małżeństwa.
Następnie na forum prezentują wyniki swojej pracy.
Podsumowanie: od samego początku Bóg troszczył się o małżeństwo i dlatego
wyznaczył podstawowe zasady rozwoju, by uczynić je silnym i trwałym związkiem dwojga ludzi. Małżeństwo stanowiło dla Boga priorytet. W sakramencie
małżeństwa Bóg obdarowuje łaską, która pomaga małżonkom wypełniać słowa
przysięgi małżeńskiej.

Zakończenie
Nauczyciel odczytuje fragment homilii św. Jana Pawła II z beatyfikacji małżonków Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchi:
„Małżonkowie ci w świetle Ewangelii i z wielkim ludzkim zaangażowaniem
przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną odpowiedzialnością
podjęli zadanie współpracy z Bogiem w przekazywaniu życia i poświęcili się wielkodusznie dzieciom, wychowując je i kierując ich drogami, by doprowadzić je do
odkrycia Bożego planu miłości wobec nich. Z tej żyznej gleby duchowej wyrosły
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ukazujące, jak głęboko łączą
się ze sobą i wzajemnie oświecają małżeństwo i dziewictwo, wspólnie zakorzenione w oblubieńczej miłości Boga.
Inspirowani słowem Bożym i świadectwem świętych, ci błogosławieni małżonkowie przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Wśród radości i trosk normalnej rodziny potrafili wieść życie o niezwykłym bogactwie
ducha. Jego ośrodkiem była codzienna Eucharystia, z którą łączyło się dziecięce
oddanie Najświętszej Maryi Pannie, wzywanej w modlitwie różańcowej odmawianej co wieczór. Szukali też rad u światłych kierowników duchowych. Dzięki
temu potrafili towarzyszyć dzieciom w wyborze powołania, ucząc je oceniania
każdej sprawy zgodnie z miarą «od dachu w górę», jak często powtarzali.
Bogactwo wiary i miłości małżonków Alojzego i Marii Beltrame Quattrocchi jest żywym przykładem tego, co Sobór Watykański II mówi o powołaniu
wszystkich wiernych do świętości, precyzując, że małżonkowie osiągają ten cel
«propriam viam sequentes» — «idąc własną drogą» (por. Lumen gentium 41)
W ich życiu, podobnie jak w życiu wielu innych małżonków, którzy z zaangażowaniem codziennie wywiązują się ze swoich rodzicielskich zadań, dostrzec
można sakramentalny wyraz miłości Chrystusa do Kościoła. Małżonkowie, bowiem «wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne,
przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja całe ich życie wiarą, nadzieją
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i miłością, zbliżają się […] coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości
i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga» (Gaudium et spes 49)”.
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/bquattrocchi_21102001.html
(dostęp: 19.12.2020)

Podsumowanie: małżeństwo to największy dar Stwórcy dla kobiety i mężczyzny, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Małżonkowie, przyjmując
ten dar, zobowiązują się go jak najlepiej wypełnić.

Notatka
KKK 1601
„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą
wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do
zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione
przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Korelacja z edukacją szkolną
♦♦ filozofia – kryteria rzetelnej dyskusji w sprawach światopoglądowych;
♦♦ wychowanie do życia w rodzinie – małżeństwo, konstytucyjnie chronione
wartości związane z funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie.
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