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osoba prowadząca tytuł dzień godzina 

ks. prof. dr hab. I. Celary Das katholische Profil caritativer Dienste und Einrichtungen in der pluralen 
Gesellschaft czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. J. Górski Nowe perspektywy dialogu misyjnego z islamem czwartek 9.45–11.15 

ks. dr hab. H. Olszar Blachnickiego i Machy gramatyka życia czwartek 9.45–11.15 

ks. dr hab. S. Zieliński Ateizm wyzwaniem dla antropologii chrześcijańskiej czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. A. Żądło Duchowość Eucharystii czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. I. Celary Środki społecznego przekazu w duszpasterskiej misji Kościoła czwartek 11.30–13.00 

ks. prof. dr hab. A. Drożdż Permisywizm moralny – część pierwsza czwartek 11.30–13.00 

ks. prof. dr hab. A. Malina Italia e la sua Bibbia czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. A. Pastwa, prof. UŚ Małżeństwo nierozerwalne – rodzina suwerenna czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. L. Szewczyk, prof. UŚ Głoszenie słowa Bożego żyjącym „tak, jakby Bóg nie istniał” (EE 9)  czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. A. Uciecha, prof. UŚ Les chrétiens et les juifs. Les rapports entre l’Eglise catholique et le 
judaisme dans l’antiquité, au moyen âge et aujourd’hui czwartek 11.30–13.00 
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osoba prowadząca tytuł dzień godzina 
ks. prof. dr hab. I. Celary Zusammenarbeit der Priester, Diakone und Laien im liturgischen Bereich czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. A. Drożdż Permisywizm moralny – część druga czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. J. Górski Kościół w Amazonii  czwartek 9.45–11.15 

ks. dr hab. J. Kempa Św. Anzelm z Canterbury – „drugi Augustyn”, „ojciec scholastyki”, 
inicjator współczesnych debat czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. J. Budniak Marcin Luter na nowo odczytywany. Dyskusja w kontekście obchodów 
500-lecia Reformacji czwartek 9.45–11.15 

Ks. prof. dr hab. J. Myszor Życie codzienne katolickiej rodziny na Górnym Śląsku w XIX i XX 
wieku czwartek 9.45-11.15  

ks. dr hab. S. Zieliński Teologia jako dyscyplina akademicka w spotkaniu z innymi naukami. 
Modele wzajemnych relacji czwartek 9.45–11.15 

ks. prof. dr hab. I. Celary Formacja liturgiczna we wspólnocie Kościoła czwartek 11.30–13.00 

ks. prof. dr hab. A. Malina Zmartwychwstanie Jezusa – historia i teologia czwartek 11.30–13.00 

ks. prof. dr hab. J. Słomka Evangelii gaudium, cz. 2 czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. A. Wuwer, prof. UŚ Śląsk jako problem socjologiczny – Anno Domini 2020 czwartek 11.30–13.00 

ks. dr hab. S. Zieliński 
Jésus-Christ – „l’Infini du sens” pour l’homme contemporain en quête de 
sens. L’herméneutique théologique de textes choisis de Vatican II et de 

pensée théologique postconciliaire. 
czwartek 11.30–13.00 
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