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Cel przedmiotu /
modułu:

Poznanie rzeczywistości inicjacji chrześcijańskiej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o sakramentach świętych i antropologii filozoficzno-teologicznej.
Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

1. ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z teologii moralnej

K_W05

H2A_W04,

2. ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła
katolickiego

K_W14

H2A_W06,
S2A_W04,

K_U07

H2A_U04,

Umiejętności

3. umie integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii,
odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami
chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego i wyciągać proste
wnioski w odniesieniu do życia

K_U13

S2A_U05,

K_K02

H2A_K01,

Kompetencje społeczne

4. rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego
formowania się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie i
krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o
wymiar interdyscyplinarny

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Chrzest: podstawy biblijne, rozwój teologiczny, konsekwencje dla życia moralnego

3

2. Teologalna cnota wiary – dar i zobowiązanie: powinności i wykroczenia przeciwko wierze

3

3. Cnota religijności i pobożności: pogłębianie osobistej relacji z Bogiem i grzechy

3

4. Bierzmowanie: podstawy biblijne, rozwój teologiczny i wnioski dla życia chrześcijańskiego

2

5. Cnota teologalna nadziei – wzrost więzi z Bogiem: obowiązki i wykroczenia moralne

3

6. Eucharystia – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego: dar miłości Boga do człowieka, dar wspólnoty życia z Bogiem,
życie w Bogu, wspólnota z Bogiem i ludźmi, zaangażowanie w pracę ludzką, przygotowanie przyszłego świata, życie w
duchu miłości ofiarnej

4

7. Cnota teologalna miłości: podstawy biblijne miłości Boga i bliźniego, powinności moralne i wykroczenia

4

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Wiara a życie moralne (Jeżyna K., Jedność wiary i życia moralnego w perspektywie nowej ewangelizacji, „Roczniki
Teologiczne. Teologia moralna” 3, Lublin 2001, s. 91-112)

1

2. Cnota nadziei i jej dialektyka (Pinckaers S. Th., Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z
Akwinu, Poznań 1998, s. 164-178)

1

3. Nadzieja chrześcijańska (Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Poznań 2007, nr 1-31)

1

4. Miłość jako czyn (Balthasar H. U., Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997, s. 85-96)

1

5. Wieloaspektowość miłości (Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Poznań 2005, nr 1-18)

2

6. Specyfika modlitwy chrześcijańskiej (Orationis formas. List do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych
aspektach medytacji chrześcijańskiej, w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kogrgacji Nauki Wiary 1966-1994,
Tarnów 1995, s. 337-352)

1

7. Obowiązek świętowania chrześcijańskiej niedzieli (Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini)

Metody kształcenia

1

wykład informujący
analiza tekstów z dyskusją
opracowanie projektu
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,3,

* kolokwium

2,4,

Zaliczenie na ocenę (pisemne) z treści wykładów i przestudiowanej literatury.
Zaliczenie ćwiczeń (bez oceny) na podstawie aktywnego uczestnictwa w nich.

Literatura podstawowa

Piegsa J. (2002): Człowiek – istota moralna. Religijne podstawy moralności: wiara – nadzieja – miłość, t. 2.
Qualizza M. (2002): Inicjacja chrześcijańska.
Drożdż A. (2000): Człowiek Bogu. Teologia moralna szczegółowa, cz. 1.
Ćmiel H. (2005): Teologia moralna szczegółowa.
Olejnik S. (1999): Teologia moralna życia osobistego.
Kudasiewicz J. (red.) (1981): Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Mokrzycki B. (1983): Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia.
Literatura uzupełniająca

Olejnik S. (1985): Wiara, nadzieja i miłość w kształtowaniu życia chrześcijańskiego, w: tenże, W kręgu moralności
chrześcijańskiej. s. 30-45.
Benedykt XVI (2007): Encyklika Spe salvi.
Benedykt XVI (2005): Encyklika Deus Caritas est.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

5

Studiowanie literatury

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

5

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

12

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

