
 Wykłady monograficzne, teologia, rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy 
osoba prowadząca tytuł dzień godzina 

ks. dr hab. B. Biela Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Czas PRL-u i III RP – cz. I czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. I. Celary Liturgia źródłem duchowości chrześcijańskiej czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. J. Górski Kierunki w misjologii współczesnej czwartek 9.45–11.15 
ks. dr hab. J. Kempa Karl Rahner verstehen. Grundlinien seiner Theologie czwartek 9.45–11.15 
ks. dr hab. H. Olszar Niezłomni ludzie Kościoła w powojennej historii Polski czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. J. Szymik Christologia incarnata, cz. III czwartek 9.45–11.15 

ks. dr hab. S. Zieliński „Nowy humanizm” i „świecka duchowość” propozycją Luca Ferry dla 
człowieka XXI wieku. Próba oceny czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. A. Żądło Processi evolutivi nella terza edizione del Messale Romano del 2008 czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. I. Celary Neue Evangelisation in der Welt von heute czwartek 11.30–13.00 
ks. prof. dr hab. A. Drożdż Dekalog w obronie wartości rodziny czwartek 11.30–13.00 
ks. dr B. Kuźnik L'Église catholique en Françe – histoire, pratiques, défis czwartek 11.30–13.00 
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Apocalissi di Giovanni nell’arte cristiana czwartek 11.30–13.00 
ks. dr hab. L. Szewczyk, prof. UŚ Głoszenie słowa Bożego w środowisku zsekularyzowanym czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. A. Uciecha Ascetyczne ideały wczesnochrześcijańskiego monastycyzmu. Asceza 
syryjska „synów przymierza” czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. S. Zieliński La crise, une chance pour la foi czwartek 11.30–13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykłady monograficzne, teologia, rok akademicki 2017/2018, semestr letni 
osoba prowadząca tytuł dzień godzina 

ks. dr hab. B. Biela Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce. Czas PRL-u i III RP – cz. II czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. I. Celary Troska o migrantów i ich rodziny w nauczaniu papieża Franciszka czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. J. Górski Rajmund Lull – promotor dialogu i misjologii czwartek 9.45–11.15 
ks. dr hab. A. Malina, prof. UŚ Egzorcyzmy w Biblii czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. J. Słomka Duchowość ojców pustyni czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. J. Szymik Christologia incarnata, cz. IV czwartek 9.45–11.15 
ks. prof. dr hab. I. Celary Erwachsenenkatechumenat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil czwartek 11.30–13.00 
ks. prof. dr hab. A. Drożdż Siedem grzechów głównych (saligia) główną przyczyną demoralizacji czwartek 11.30–13.00 
ks. dr hab. J. Kempa Historia i znaczenie soteriologicznego modelu „Chrystus Wychowawca” czwartek 11.30–13.00 
ks. prof. dr hab. A. Reginek Górnośląscy muzycy kościelni i ich dzieła czwartek 11.30–13.00 
ks. dr hab. A. Uciecha Polemika z gnozą i manicheizmem w pismach ojców Kościoła czwartek 11.30–13.00 
dr B. Urbanek The Use of Scripture in Contemporary Christian Songs czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. S. Zieliński Znaczenie pojęcia sacramentum fidei Ecclesiae w kontekście późnej 
nowożytności i ponowożytności. Spojrzenie teologicznofundamentalne czwartek 11.30–13.00 
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