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Cel przedmiotu /
modułu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z początkami nauki objawionej przez Jezusa Chrystusa,
Bożego Syna, głoszonej w Kościele rozwijającym się w środowisku judaistycznym i hellenistycznym.
Badania dorobku starożytnych pisarzy chrześcijańskich, nazywanych Ojcami Kościoła, mają doprowadzić
studiujących do zrozumienia, że nauka przyniesiona przez Jezusa i coraz pełniej rozumiana przez
Kościół, zachowuje swoją tożsamość.

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu historii Cesarstwa Rzymskiego, początków chrześcijaństwa i geografii, jaką
uczniowie zdobywają w szkole przed maturą, np. w ramach katechizacji czy lekcji historii i geografii.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza

Odniesienie do
efektów dla programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru

K_W05

H2A_W04,

K_U02

H2A_U02,

K_U07

H2A_U04,

K_K07

H2A_K02,
S2A_K05,

1. rozumie i wie, że proces pierwszej ewangelizacji w
środowisku żydowskim i hellenistycznym pierwszych trzech
wieków był złożony i trudny dla Kościoła
2. zna oficjalną naukę Kościoła rozwijającą się i zachowującą
kościelną tożsamość

Umiejętności

3. umie analizować teksty Ojców Apostolskich i Skład
Apostolski
4. rozróżnia błędne doktryny od kościelnej Tradycji
5. jest odpowiedzialny za kościelną poprawność wyznawanych
treści religijnych

Kompetencje społeczne

K_K10

6. przez odwoływanie się od Ojców Kościoła upowszechnia myśl
patrystyczną

H2A_K05,

TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady
1. Narodziny i rozwój patrystyki. Patrologia a teologia patrystyczna. Okresy w patrystyce. Inkulturacja
chrześcijaństwa w środowisku judaistycznym i hellenistycznym, reguła wiary. Pierwsze herezje

3

2. Ojcowie apostolscy – życie i dzieła. Najstarsze homilie (typologia). Gnoza, apokryfy

2

3. Apologeci, życie i dzieła. Początki teologii spekulatywnej w apologiach II wieku. Rozwój nauki o Trójcy Świętej

2

4. Chrystologia ojców apostolskich i apologetów

3

5. Rozwój praktyki pokutnej. Hermas, Tertulian, Pp. Zefiryn I, Pp. Kalikst I, Orygenes, Bazyli Wielki, Ojcowie
iroszkoccy

2

6. Znaczenie męczeństwa w pierwotnym Kościele. Akta męczenników, opisy męczeństw i legendy. Duchowość
monastyczna i cenobicka (początki w Egipcie w III wieku)

2

7. Eklezjologia Ojców apostolskich i apologetów („Didache”, Klemens Rzymski, Ignacy Antiocheński, Hermasa
„Pasterz”, św. Ireneusz, św. Cyprian)

2

8. Szkoły teologiczne: aleksandryjska (Klemens Aleksandryjski, Orygenes) i antiocheńska w której formowały się
poglądy Ariusza; Rzym i Afryka, Nisibis – Edessa

2

Forma zajęć: ćwiczenia
1. Odtworzenie drogi rozwoju chrzcielnych wyznań wiary w pierwotnym Kościele. Analiza Składu Apostolskiego

2

2. Analiza fragmentów „Listu do Rzymian” Ignacego Antiocheńskiego i fragmentu „Adversus haereses” III, 3, 2-3 św.
Ireneusza pod kątem znaczenia ich dla prymatu Kościoła Rzymskiego i dialogu ekumenicznego

2

3. Analiza tzw. drogi życia i śmierci w „Didache” jako przyczynek do poznania problemów życia społecznego w drugiej
połowie I wieku nowej ery

2

Metody kształcenia

wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
praca zespołowa
Nr efektu kształcenia
z sylabusa

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki
zaliczenia

* sprawdzian

1,2,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

3,

* kolokwium

4,5,6,

Ustne odpytanie obejmuje wiedzę z ćwiczeń i z literatury. Zaliczenie ćwiczeń (bez oceny) dokonuje się na
podstawie aktywnej obecności studenta i przygotowanych do nich materiałów. Warunkiem dopuszczenia
do zaliczenia wykładów (na ocenę) jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń i literatury.

Literatura podstawowa

Drączkowski F. (1999): Patrologia.
Padovese L. (1994): Wprowadzenie do teologii patrystycznej.
Pieszczoch Sz. (1994): Patrologia, t. 1 i 2.
Pietras H. (1991): By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła.
Literatura uzupełniająca

Bober A. (1965): Antologia patrystyczna.
Kelly J.N.D. (1988): Początki doktryny chrześcijańskiej.
Michalski M. (1982): Antologia literatury patrystycznej, t. 1 i 2.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

24

Udział w konsultacjach

2

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

1

Przygotowanie się do zajęć

2

Studiowanie literatury

14

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

5

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

