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Uczestnictwo w zajęciach oraz kolokwium pisemne z treści omawianych na
wykładach i zadanej lektury.
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Wykład skupia się wokół następujących treści:
1. Znaczenie wspólnoty ludzkiej w społeczeństwie
2. Kościół jako Communio
3. Wymiar społeczny wspólnoty liturgicznej
4. Eucharystia epifanią komunii parafialnej
5. Znaczenie Eucharystii w małych wspólnotach parafialnych
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Wiedzę na temat godności i powagi sprawowania Eucharystii w małych wspólnotach
student posiądzie nie tylko uczestnicząc w wykładach, ale również poprzez
samodzielną lekturę zaproponowaną przez wykładowcę.
1. P. J. Cordes, Communio. Utopia czy program?, Warszawa 1996.
2. P. J. Cordes, Znaki nadziei. Ruchy i nowe rzeczywistości w życiu Kościoła w
wigilię Jubileuszu, Częstochowa 1998.
3. Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin 2005.
4. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich
w ministerialnej posłudze kapłanów, „L`Osservatore Romano” (1998) nr 12, s.
30-40.
5. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (O powołaniu i misji
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świeckich w Kościele i świcie), Watykan 1988.
6. Rada Ruchów Katolickich, Wiosna ruchów. Materiały z I Kongresu Ruchów
Katolickich (3-4.06.1994), Warszawa 1994.
1. Rada Ruchów Katolickich, Ruchy katolickie w Polsce. Informator, Warszawa
1994.
2. Trwać w sercu Kościoła, red. M. Cholewa, G. Górny, Kraków 1998.
3. Weron E., Apostolstwo katolickie, Poznań 1987.
4. Weron E., Rauchy odnowy we współczesnym Kościele, Poznań 1993.
icelary@op.pl
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Student zainteresowany powyższą tematyką, powinien posiadać ogólną wiedzę z
liturgiki, teologii pastoralnej i teologii ewangelizacji.
Warunkiem zaliczenia wykładu będzie systematyczne uczestnictwo studenta w
zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium.
Zaliczenie pisemne z oceną.

