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Liturgika: Liturgia godzin
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(PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE)
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Teologiczny, Katedra Teologii Praktycznej
Nazwa kierunku:

Teologia
Forma studiów:

Profil kształcenia:

Specjalność:

jednolite magisterskie, stacjonarne

ogólnoakademicki

Kapłańska

Rok / semestr:
5/9

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

fakultatywny

polski

Forma zajęć:

wykłady

Wymiar zajęć:

15

Koordynator
przedmiotu / modułu:

ks. dr Andrzej Krzystek

Prowadzący zajęcia:

ks. dr Andrzej Krzystek

Cel przedmiotu /
modułu:

Poznanie znaczenia modlitwy uświęcenia czasu i nakazu nieustannej modlitwy; poznanie historii, teologii
i duchowości Liturgii godzin; poznanie poszczególnych elementów składowych Liturgii godzin.

Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza teologiczno-liturgiczna, wynikająca z poprzednich lat studiów na kierunku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

1. posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie
Liturgii godzin

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H2A_W04,

K_U04

H2A_U01,
H2A_U02,
H2A_U11,

K_K02

H2A_K01,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

2. zna proces i uwarunkowania rozwoju życia modlitewnego
3. posiada umiejętność analizy i interpretacji testów
liturgicznych Liturgii godzin
Umiejętności

4. potrafi wykorzystać różne formy i elementy Liturgii godzin w
działalności ewangelizacyjnej i pastoralnej

Kompetencje społeczne

5. rozumie potrzebę permanentnej formacji duchowej, potrafi
inspirować i organizować proces formacji modlitewnej we
wspólnocie
6. ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt
życia duchowego we wspólnocie Kościoła
TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Nazwy liturgicznej modlitwy Kościoła

1

2. Modlitwa w tradycji Izraela

2

3. Modlitwa Jezusa Chrystusa

2

4. Modlitwa Kościoła na przestrzeni dziejów

2

5. Elementy składowe Liturgii godzin: psalmy, antyfony, czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, hymny,
modlitwy wstawiennicze i oracje

5

6. Teologia i duchowość Liturgii godzin

2

7. Celebracja Liturgii godzin

1

Metody kształcenia

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

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,

* kolokwium

3,4,5,6,

Zaliczenie na ocenę. Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w
trakcie semestru oraz wyniku testu pisemnego obejmującego wiedzę z wykładów oraz zadanej literatury;
warunkiem jest wcześniejsze zaliczenie kolokwiów.

Literatura podstawowa

Nadolski B. (1991): Liturgika, t. 2: Liturgia i czas.
Świerzawski W. (red.) (1984): Misterium Christi, t. 5: Liturgia uświęcenia czasu.
Sobeczko H. (red.) (2008): Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: dzieje i teologia.
Liturgia godzin. „Ateneum Kapłańskie” 75(1983), t. 100-101.
(2007): Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, w: Liturgia Godzin, t. 1.
Literatura uzupełniająca

Głowa W. (1996): Modlitwa liturgiczna. Liturgia godzin.
Solano F. (2001): Modlić się Liturgią godzin.
Nadolski B. (2006): Leksykon liturgii.
Kunzler M. (1999): Liturgia Kościoła.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

15

Udział w konsultacjach

1

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

1

Studiowanie literatury

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

25

Liczba punktów ECTS

1

