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1. Informacje ogólne 
 

koordynator modułu ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
rok akademicki 2014/2015 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Uczestnictwo w zajęciach oraz kolokwium pisemne z  treści omawianych na 
wykładach i zadanej lektury. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa kod 
wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary 
treści zajęć Tematyka wykładów związana jest duszpasterstwem związków niesakramentalnych. Zwrócona 

w nich zostanie uwaga na potrzebę roztoczenia przez Kościół pastoralnej troski nad tymi, 
którzy z różnych powodów naruszyli normy moralne i prawo kościelne. 

opis pracy 
własnej 
studenta 

Wiedzę na temat funkcjonowania w Kościele polskim diecezjalnych duszpasterstw rodzin 
student posiądzie nie tylko uczestnicząc w wykładach, ale również poprzez samodzielną 
lekturę zaproponowaną przez wykładowcę. 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

 
30 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

 
20 

literatura 
obowiązkowa 

1. Borutka T., Kościół wobec rozwiedzionych cywilnie zaślubionych, Bielsko-Biała 
1994. 
2. Góralczyk P., Powtórne związki małżeńskie w teologicznym i etycznym świetle, 
Ząbki 1995. 
3. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 
Warszawa 2003. 
4. Konferencja Episkopatu Polski, II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 
2001. 
5. Paciuszkiewicz M., Tęsknota i głód, Warszawa 1993. 
6. Papieska Rada ds. Rodziny, Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w 
nowych związkach. Zalecenia (1997), w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego 
o małżeństwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999, s. 433-438. 
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7. Wielebski T., Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, w: 
Duszpasterstwo specjalne, red. R. Kamiński, B. Drożdż, Lublin 1998, s. 291-309. 

literatura 
uzupełniająca 

1. Grzybowski J., Czy można żyć w drugim związku po rozwodzie?, Warszawa 
1998. 
2. Jabłoński J., Rozwód jak go przeżyć, Warszawa 2008. 
3. Leonard A. M, Kościół was kocha: droga nadziei dla osób rozwiedzionych, 
żyjących w separacji i w drugim związku małżeńskim, Kraków 2008. 
4. Majkowski W., Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 
1999. 
5. Pałyga J., Niesakramentalni. Duszpasterstwo rozwiedzionych żyjących w 
nowych związkach, Częstochowa 2005. 
6. Salij J., Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne, Poznań 2000. 

adres strony 
www zajęć 

icelary@op.pl 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa kod 
kolokwium MF_w_1 

wymagania 
merytoryczne 

Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z teologii 
pastoralnej i duszpasterstwa rodzin oraz prawa kanonicznego. 

kryteria oceny Student, będący słuchaczem niniejszych wykładów, który pragnie uzyskać z nich 
zaliczenie, zobowiązany jest do udziału w zajęciach oraz w kolokwium zaliczeniowym. 
 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Zaliczenie pisemne z oceną. 

informacje 
dodatkowe 

 
 


