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Na ocenę końcową wpłynie przede wszystkim poziom opracowania, jaki zostanie przedłożony wykładowcy
najpóźniej na przedostatnim wykładzie przez uczestników. Jeżeli ktoś będzie chciał ocenę podwyższyć, to
będzie mógł to uczynić indywidualnie na podstawie wykazania – w formie ustnej – przed wykładowcą, że
pogłębił wiedzę objętą wykładanym przedmiotem (terminy spotkania na poprawę oceny zostanie podany
studentom w stosownym czasie)
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ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ

Treść wykładu skoncentrowana będzie na następujących tematach, tworzących jego wewnętrzną strukturę:
1. Nauczanie Jezusa o nawróceniu i pojednaniu
2. Praktyka pokutna w Kościele poapostolskim
3. Pokuta w nauczaniu Ojców Kościoła i praktyce tamtych czasów
4. Rozkwit pokuty kanonicznej w Kościele
5. Praktyka pokuty prywatnej i powtarzalnej
6. Odnowiona liturgia pokuty i pojednania po Soborze Watykańskim II
7. Niektóre współczesne problemy odnoszące się do sakramentu pokuty i pojednania
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Spodziewany jest udział wymaganej liczby studentów w prowadzonym w semestrze zimowym 2013/2014 roku
wykładzie monograficznym o wskazanym wyżej tytule. Konieczną będzie rzeczą, aby każdy z uczestników wykładu
zdecydował się na jednym z pierwszych spotkań na wybór stosownej lektury w języku włoskim, by móc równolegle
do wykładu zgłębiać problematykę i na tej drodze przygotowanie niewielkiego opracowania pisemnego,
wykazującego rezultaty przeprowadzonego studium własnego nad obranym zagadnieniem
Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2001
Obrzędy pokuty: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne;
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1420–1498
Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984;
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993
S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, w: Sakrament pokuty, red. A. Skowronek,
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Katowice 1980, s. 125–205;
Posługa prezbitera w sakramencie pokuty i pojednania, w: S. Czerwik, Słudzy Chrystusa – szafarze Bożych
misteriów, Kielce 2004, s. 87–106;
Frąszczak K., Doktryna i obrzędy pokuty w "De poenitentia" Tertuliana. „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 20
(2012), s. 109-121;
Grün A., Spowiedź. Uroczystość pojednania, Kraków 2005;
LeBlanc A.M.S., Jak się spowiadać, Warszawa 2006;
Płatek J.S., Sprawowanie Sakramentu Pokuty i Pojednania, Częstochowa 2001;
Staniek E., W trosce o sumienie, Kraków 1987;
Syrek K., Rachunek sumienia dla dorosłych, Kraków 2006;
Witek S., Duszpasterstwo w konfesjonale, Poznań 1988;
Witek S., Formowanie sumienia we wspólnocie chrześcijańskiej, w: Sakrament Pojednania, Poznań 1979, s. 224234;
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Z merytorycznego punktu widzenia student będzie zobowiązany wykazać się biegłą znajomością przeżywania i
sprawowania sakramentu pokuty i pojednania na przestrzeni wieków i dziś, jak też z aktualnymi problemami
związanymi z tym sakramentem w naszych czasach
Do podstawowych kryteriów będą należeć rzetelność podejścia do przekazywanej wiedzy i wyznaczonych
sposobów jej indywidualnego pogłębienia, jak też świadectwo samodzielności w przygotowaniu podjętego
opracowania pisemnego
W początkowej fazie semestru wybór lektury i sprecyzowanie zadnienia do pisemnego opracowania; rzetelne
studium pogłębiające wiedzę w obranym obszarze problemowym; przedłożenie w wyznaczonym terminie
pisemnej pracy indywidualnej, poświadczającej rzetelność przeprowadzonego studium

