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koBietą i mężczyzną  
StWorzył icH

Cele lekcji – wymagania ogólne
	● prezentacja nauczania Kościoła na temat homoseksualizmu, gender, LGBT+;
	● kształtowanie umiejętności właściwej oceny moralnej homoseksualizmu, 

gender i LGBT+.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Uczeń:
	● definiuje pojęcia: „homoseksualizm”, „gender”, „LGBT+”;
	● przedstawia i uzasadnia naukę Kościoła na temat homoseksualizmu, gender 

i LGBT+;
	● wymienia skutki ideologii gender.

Wartości
	● pozytywne relacje z bliźnimi;
	● inspirowanie innych do zachowania czystości;
	● zrozumienie wobec osób deklarujących się jako homoseksualne.

Propozycja realizacji
Wprowadzenie 
Metoda – zdania niedokończone. Nauczyciel zapisuje na tablicy następują-
ce zdania niedokończone: „Każdy człowiek jest naszym bliźnim, ponieważ…”, 
„Chrześcijanin powinien szanować każdego człowieka, niezależnie od orientacji 
seksualnej, ponieważ…”. Następnie prosi uczniów o przepisanie do zeszytu i do-
kończenie tych zdań. Po zakończonej pracy chętni uczniowie czytają swoje zapisy.

Podsumowanie: Kościół katolicki z szacunkiem odnosi się do każdego człowie-
ka, wskazując przy tym, że każdy został stworzony na obraz i podobieństwo 
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Boże. Z szacunkiem i delikatnością podchodzi do osób deklarujących się jako 
homoseksualne, ale jednocześnie stoi na straży moralności i jednoznacznie oce-
nia czyny, które wykraczają przeciw Bożemu prawu. Dotyczy to wszystkich bez 
wyjątku. 

Rozwinięcie tematu
Metoda – problemowa. Nauczyciel cytuje wypowiedź papieża Francisz-
ka (podręcznik, s. 311) i na tej podstawie stawia problem: LGBT+ a Kościół. 
Może dodatkowo postawić pytanie: „Jak połączyć katolicyzm z hasłami gło-
szonymi przez środowiska LGBT+?”. Uczniowie zapoznają się z wiadomościami 
z podręcznika i w oparciu o nie formułują definicję: homoseksualizmu, gender, 
LGBT+ i omawiają nauczanie Kościoła. 

Podsumowanie: Kościół wierzy, że zgodnie z porządkiem stworzenia mężczyzna 
i kobieta mają tworzyć relację opartą na wzajemności oraz uzupełnianiu po-
trzeb, żeby móc przekazać życie. Dlatego praktyki homoseksualne nie mogą być 
zaakceptowane przez Kościół. Chrześcijanie powinni jednak szanować i kochać 
wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji seksualnej, gdyż wszyscy ludzie są 
szanowani i kochani przez Boga (Youcat 65).

Kościół bez zastrzeżeń akceptuje ludzi, którzy czują się homoseksualni. Nie po-
winni być z tego powodu dyskryminowani. Jednocześnie odnośnie do wszelkich 
form kontaktów seksualnych osób tej samej płci, Kościół mówi, że są niezgodne 
z porządkiem stworzenia (Youcat 415).

Zakończenie
Modlitwa za odrzuconych:
Dobry Boże, dałeś mi odwagę, bym wierzył w to, że Ty przyjmiesz mnie takiego, 
jakim jestem. Daj mi siłę, żebym kochał wszystkich odrzuconych, jak Ty kochasz 
i akceptujesz mnie. Ty wiesz, Panie, że odrzuceni są najbiedniejszymi pośród bied-
nych. Bogaci mogą być równie odrzuceni jak biedni na tej małej ziemi, którą nam 
dałeś. Pozwól nam wszystkim mieć udział w bogactwie Twojej miłości, wtedy 
wszyscy przyjmiemy siebie nawzajem w twoim królestwie na ziemi. Amen 
(Św. Matka Teresa – Youcat – Modlitewnik młodych, Częstochowa 2012 s. 133).
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Notatka
Katechizm Kościoła Katolickiego w trzech punktach kompletnie ujmuje naucza-
nie Kościoła o osobach homoseksualnych:

2357   Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami 
odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący, do osób tej 
samej płci. […] Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawia-
jącym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że „akty 
homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporząd-
kowane”. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu 
płciowego dar życia. […] W żadnym wypadku nie będą mogły zostać 
zaaprobowane.

2358   Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności 
homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla 
większości z nich stanowi ona trudne doświadczenie. Powinno się trak-
tować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno 
się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. 
Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli 
są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie 
mogą napotykać z powodu swojej kondycji.

2359   Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom pa-
nowania nad sobą, które uczą wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki 
wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę sakramen-
talną, mogą i powinny przybliżać się one – stopniowo i zdecydowanie 
– do doskonałości chrześcijańskiej.

Korelacja z edukacją szkolną
	● język polski – pojęcia: manipulacja, dezinformacja, stereotyp;
	● wiedza o społeczeństwie – spory światopoglądowe (np. temat LGBT+, 

związków partnerskich);
	● wychowanie do życia w rodzinie – odpowiedzialność w przeżywaniu 

własnej płciowości, przedmiotowe traktowanie człowieka w dziedzinie 
seksualnej.


