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1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor 
rok akademicki 2013/2014 
semestr drugi 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia arytmetyczna 

informacje dodatkowe  

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

 

Nazwa kod 

Wykład 1 i ćwiczenia 1  
prowadzący ks.  prof. dr hab. Jerzy Myszor, ks. dr H. Olszar 
treści zajęć Definicja dobroczynności.  

Filantropia w cesarstwie rzymskim.  

Kościelna działalność charytatywna i społeczno-moralna w starożytności  

i średniowieczu.  

Potrzeby społeczne i ich zaspakajanie przez Kościół.  

Ubóstwo jako sposób na życie na przykładzie św. Franciszka.  

Reformacja i Sobór Trydencki wobec problemu ubóstwa.  

Domy Przymusowej Pracy.  

Zakony i zgromadzenia zakonne w służbie potrzebujących.  

Sekularyzacja opieki społecznej.  

Caritas w dobie przemian gospodarczych i ustrojowych.  

metody 
prowadzenia 
zajęć 

 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

356 

liczba godzin 
pracy własnej 

40 
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studenta 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Przygotowanie pracy pisemnej  
 

organizacja 
zajęć  

Lektura tekstów źródłowych połączona z dyskusją nad zagadnieniami związanymi z 
opieką społeczną Kościoła 

literatura 
obowiązkowa 

Chrześcijanie w cesarstwie rzymskim II i III wieku. Wybrane zagadnienia życia społecznego, 
„Studia Antiquitatis Christianae” (Series Nova), wybór i oprac. W. Myszor, T. 1, Katowice 
2012, s. 257-274; 

Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 2001;  

Kępski. Cz., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2002; 

Myszor W., Chrześcijanie wobec świata. Praca charytatywna w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 23/24: 1990-1991, s. 193-
201.  

literatura 
uzupełniająca 

Leś E., Od filantropii do pomocniczości. Studium porównawcze rozwoju i działalności 
organizacji społecznych, Warszawa 2000;  

Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX,. J. Sztetyłło, Warszawa 
1992;  

Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku. Dobroczynność i wychowanie 
młodzieży, Kraków 2011. 

Ustawa o pomocy społecznej (i rozporządzenia)  

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa kod 

wykład 2 i ćwiczenia 2  

prowadzący Ks.  dr hab. Bogdan Biela 
grupa(-y) 1 
treści zajęć Wielorakie wymiary troski Kościoła katolickiego o małżeństwo i rodzinę w ramach 

duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego w posłudze nauczania, uświęcania i 
pasterskiej ze szczególnym uwzględnieniem zadań duszpasterstwa rodzin. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

Wykład.  Na ćwiczeniach analiza tekstów źródłowych oraz wygłaszanie referatów na 
zadane uprzednio tematy 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

35 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

40 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Lektura zadanych tekstów; przygotowanie do wygłoszenia referatu 
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organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

Jan Paweł II, adhortacja Familiaris consortio; B. Biela, Parafia miejscem urzeczywistniania 
się komunii Kościoła, Katowice 2006; R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), 
Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013. 

literatura 
uzupełniająca 

R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna t. 2, Lublin 2002; W. Śmigiel, Uczestnictwo 
wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty, Lublin 2010; D. Bourgeois, 
Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001; W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu 
charytatywnego w Polsce, Lublin 2012; A.L. Szafrański (red.), Eucharystia w 
duszpasterstwie, Lublin 1977; W. Turek, J. Mariański, Kościół w służbie człowieka, Olsztyn 
1990. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

 

Nazwa:  kod 

praca pisemna  

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr Henryk Olszar 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

opracowanie zagadnienia  w formie pisemnej na podstawie źródeł 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

 

informacje 
dodatkowe  
 
 
Nazwa:  kod 

kolokwium ustne  

kod(-y) zajęć   
osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

Ks. dr hab. Bogdan Biela 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

kolokwium ustne sprawdzi znajomość wiedzy przedstawionej na wykładzie 
uzupełnionej lekturą zalecanej literatury przedmiotu. Na ćwiczeniach  ocena 
wygłoszonego referatu na temat zadanego zagadnienia.  

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 
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