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Cel przedmiotu /
modułu:

Ukazanie misterium Eucharystii - uwzględniając aspekt historyczny, teologiczny, duszpasterski, prawny jako źródła i szczytu całego życia chrześcijańskiego.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie teologii zdobyta w ramach studiów teologicznych (biblistyka, teologia
dogmatyczna, historia Kościoła). Studiujący powinien zrealizować przedmioty "Liturgika fundamentalna"
i "Liturgika: rok liturgiczny".
EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu
historii, teologii, prawa liturgicznego i duchowości w
odniesieniu do Eucharystii
Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H2A_W04,

K_W09

H2A_W07,
S2A_W07,

K_U04

H2A_U01,
H2A_U02,
H2A_U11,

2. posiada wiedzę o roli Eucharystii w rozwoju życia duchowego
3. ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła
o Eucharystii
4. posiada umiejętność interpretacji podstawowych źródeł
liturgicznych dotyczących Eucharystii

Umiejętności

K_U08

5. posiada umiejętność analizy i interpretacji testów
liturgicznych Mszy św.

Kompetencje społeczne

6. rozumie potrzebę intelektualnej oraz religijno-duchowej
formacji eucharystycznej przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces formacji innych osób oraz samodzielnie i
krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

H2A_U05,
K_K02

H2A_K01,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

7. ma świadomość własnej, osobistej odpowiedzialności za
kształt życia eucharystycznego w wymiarze indywidualnym i
wspólnotowym
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Ostatnia Wieczerza a tradycja Paschy

2

2. Eucharystia w kontekście tekstów Starego i Nowego Testamentu

2

3. Świętowanie Eucharystii – najstarsze świadectwa

2

4. Eucharystia w rozumieniu Ojców Kościoła

2

5. Analiza anafor eucharystycznych pierwszych wieków

4

6. Jedność misterium Mszy św.

2

7. Rozwój liturgii Mszy św.

4

8. Obrzędy otwarcia

2

9. Liturgia Słowa

2

10. Liturgia eucharystyczna

4

11. Liturgia rozesłania

2

12. Kult Eucharystii poza Mszą św.

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny (metoda podająca)
wykład konwersatoryjny (metoda problemowa)
analiza tekstów z dyskusją
prezentacja multimedialna
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* egzamin pisemny

1,2,3,

* kolokwium

4,5,6,7,

Egzamin pisemny w postaci testu z pytaniami; warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie kolokwiów.

Literatura podstawowa

Nadolski B. (1992): Liturgika, t. 4: Eucharystia.
Świerzawski W. (red.) (1992): Misterium Christi, t. 3: Msza święta.
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Paprocki H. (1988): Wieczerza Mistyczna.
Literatura uzupełniająca

Nadolski B. (red.) (1989): Mszał księgą życia chrześcijańskiego.
Kunzler M. (1999): Liturgia Kościoła.
Starowieyski M. (1987): Eucharystia pierwszych chrześcijan („Ojcowie żywi” t. 7).
Nadolski B. (2005): Adoracja eucharystyczna.
Stefański J. (2002): Modlitwy eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej.
Sorrentino A. (2001): Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

16

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

