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ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
Hermeneutyka teologii Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, cz. XII jest częścią projektu
naukowego obejmującego 12 semestrów (6 lat akademickich), od jesieni 2009 r. do
wiosny 2015 r. Każdą z tych dwunastu całostek można wysłuchać/opanować/zdać
oddzielnie – są one ze sobą merytorycznie i formalnie powiązane, ale nie tak by nie
tworzyły odrębnych jednostek wykładowych.
Część dwunasta jest fragmentem większego obszaru treści obejmującego
zagadnienia dotyczące rozumienia i interpretacji „po-Bożności” (ars vitae christianae)
w pismach J. Ratzingera/Benedykta XVI. Począwszy od cnoty cierpliwości rozumianej
jako perseverantia (parezja) poprzez modlitwę (adoratio), kwestie sumienia (jako
anamnesis i conscientia) aż do „królewskiej drogi” życia rozumianego i przezywanego
jako pasja ku Bogu i ludziom. Teologia obecna w tej refleksji jest stale dialogująca ze
współczesnością, wybitnie nachylona egzystencjalnie a zarazem osadzona głęboko w
tradycji.
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Prace Josepha Ratzingera (Benedykta XVI):
Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001
Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001
Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006 (wyd. 3)
Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowiński,
Kraków 2001
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J. Szymik, Theologia benedicta, t. I-II, Katowice 2010-2012
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znajomość wiedzy z zakresu zagadnień przedstawionych podczas wykładu
O ocenie decyduje jakość merytoryczna i formalna pracy pisemnej
Praca jest czytana i oceniana przez prowadzącego zajęcia

