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Opis działalności badawczej  

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w obszarze nauk humanistycznych w dziedzinie teologii 

 

 
 
 Tematyka badań naukowych Wydziału Teologicznego oscyluje, zgodnie z jego naturą, 
wokół zagadnień dotyczących szeroko pojętej teologii, której podstawowe sekcje wyznaczają 
zakres działań oraz zainteresowania badawcze Zakładów, tworzących strukturę Wydziału. 
Chodzi więc o teologię biblijną (Starego i Nowego Testamentu), teologię dogmatyczną, 
teologię fundamentalną, teologię moralną, teologię ekumeniczną, teologię patrystyczną. 
Rośnie znaczenie teologii praktycznej, ze wszystkimi jej dyscyplinami szczegółowymi, jakimi 
są: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, teologia duchowości, misjologia 
czy teologia religii. Z teologią praktyczną związane są też badania Zakładu Nauk o Rodzinie 
oraz Zakładu Prawa Kanonicznego. Istotną rolę odgrywają badania historyczne, zwłaszcza 
dotyczące nowożytnej historii Kościoła na Śląsku.  
 Zadania badawcze, jakie były i w najbliższych latach będą kontynuowane przez 
wszystkie wyżej wymienione sekcje teologiczno-pastoralno-historyczne, ogniskują się w 
teologii systematycznej, a prócz niej wokół czterech kręgów zadaniowo-tematycznych, 
skierowanych na badania Biblii i tekstów starochrześcijańskich, na wieloaspektowe badania 
społeczności Śląska i pogranicza, na studia liturgiczno-pastoralne, jak też na studia nad 
dialogiem międzyreligijnym i procesem ekumenicznym oraz w zakresie nauk o rodzinie. 
Wyniki prowadzonych przez Wydział Teologiczny badań publikowane są zwłaszcza w 
wydziałowych seriach wydawniczych: „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, „Biblioteka teologiczna”, „Studia Antiquitatis 
Christianae. Series Nova” i „Kościół w trzecim tysiącleciu” oraz punktowanych czasopismach 
wydziałowych: „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych” i „Studiach Pastoralnych”.  
Funkcjonuje także czasopismo „Teologia Młodych” nastawione na wspieranie działalności 
badawczej młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. Aktywność 
wydawnicza Wydziału sprzyja upowszechnianiu wyników prowadzonych na nim badań. 
 Szczegółowe tematy badań prowadzonych na Wydziale (działalność statutowa): 

1. Wychowanie ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej 
(Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej) 

2. Hermeneutyka obecnego w liturgii czynnika ludzkiego, wyrażającego się w słowie 
spisanym lub wypowiadanym (modlitwy, homilie) oraz w twórczości muzycznej 
(Zakład Liturgiki i Homiletyki) 

3. Misje w kontekście kultur i religii (Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznej) 
4. Osobowy potencjał małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych przemian 

(Zakład Nauk o Rodzinie) 
5. Biblijny paradygmat „jedności” podstawą kanonicznoprawnej identyfikacji dóbr 

małżeństwa, rodziny i całego społeczeństwa (Zakład Prawa Kanonicznego) 
6. Rozwój soteriologii biblijnej (Zakład Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu) 
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7. Możliwości dialogu teologii katolickiej ze współczesną kulturą (Zakład Teologii 

Dogmatycznej) 
8. Dialog „objawionej antropologii” ze współczesną kulturą (kontekst nowożytny i 

ponowoczesny) (Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej) 
9. Moralne konsekwencje „wiary ateistów” i „wiary chrześcijan” (Zakład Teologii 

Moralnej i Duchowości) 
10. Katolickie duszpasterstwo na terenie wschodniej Europy w XIX-XXI wieku (Zakład 

Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa)  
11. Relacje Kościół - władza - społeczeństwo w świecie starożytnym i współczesnym  

(Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła) 
 
 Wymienione zadania badawcze, jakich realizacji podejmują się pracownicy Wydziału 
Teologicznego, są zasadniczo zadaniami kontynuowanymi. Fakt ten nie jest dziełem 
przypadku, lecz stanowi element świadomie przyjętej strategii umożliwiającej długofalowe 
badania poszczególnych problematyk w ramach opracowywanych z roku na rok bardziej 
szczegółowych zagadnień badawczych.  


