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

przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Zaliczenie pisemne z oceną.

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

