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ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
Wykład obejmuje dwie części. Po wprowadzeniu metodologicznym z hagiologii
(novum!) przedstawiony zostanie przedmiot badań, metody z zakresu teorii
moralności i hagiografii.
Pierwsza część poświecona jest aretologii. Tematyka cnót była obecna w refleksji
teologicznomoralnej od początku. W dużej mierze przejęta z greckiej myśli
filozoficznej, uzupełniona danymi Objawienia, przez całe wieki zajmowała
znaczące miejsce w tej refleksji. Od czasów św. Tomasza stała się nie tylko
jednym z tematów wiodących, ale podstawą dla ukazywania całego życia
moralnego. Cnota, na różne sposoby definiowana, była nie tylko centralnym
tematem w wykładzie teologii moralnej, ale także swoistym narzędziem
porządkowania całego wykładu. Soborowe wezwanie do odnowy teologii moralnej
zostało skierowane w kierunku idei „powołania chrześcijańskiego.
Ważnym – lecz nieco zapomnianym sposobem – realizacji tej idei jest osobista
formacja moralna ludzi beatyfikowanych i kanonizowanych w XX wieku.
Wykład w drugiej części skupia się na „martrologium” w XX wieku. W
szczególności treść drugiej części skupiać się będzie na znaczeniu duchowości
św. Ojca Kolbego i św. Ojca Pio. Ważne znaczenie ma także konwersja św. Edyty
Stein i jej męczeństwo.
Posoborowa reorientacja teologii moralnej każe postawić pytanie o istotę cnoty i
zarazem o miejsce aretologii we współczesnym życiu ludzi. Ramy myśli
arysotelesowskiej, stoickiej i neoplatońskiej okazują się bowiem zbyt ciasne dla
tego, co niesie ze sobą Objawienie. Męczennicy XX wieku stają się „świadkami”
nowego stylu życia „między heroizmem a bestialstwem” naszych czasów.
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1). z podstawami integralnego rozwoju człowieka;
2). z głównymi z „dramatami”, jakie niesie ze sobą historia XX stulecia.
Do literatury obowiązkowej należy zaliczyć:

1. J. Wichrowicz. Aretologia. EK T. 1. Lublin 1995 kol. 903-904;
2. D. Mongillo. Virtu. W: Nuovo dizionario di teologia rnorale. Red. F. Compagnioni, G. Piana, S. Privitera. Milano 1990

3. F. Greniuk, Aretologia katolicka na nowych drogach. W: RTK 35:1988 z. 3
s. 47-62;

4. J. Urban, Świętość w: RTK 6 (1988) s. 61-97;
5. Edyta Stein, Kreuzeswissenschaft - Wiedza Krzyża, 3 wydania. Przekład:
I.J. Adamska OCD, t. 1.
Edyta Stein, Tom 2. Byt skończony a byt wieczny, Wydawnictwo "W
drodze" Poznań oraz Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1995.
Przekład jak wyżej.
Edyta Stein, Tom 5. Kobieta. Jej zadania według natury i łaski. Wyd. I:
Tuchów 1995, wyd. II: Tczew-Pelplin 1999. Przekład: jak wyżej
Edyta Stein, Tom 7. Dzieje pewnej żydowskiej rodziny. Wydawnictwo
Karmelitów Bosych, Kraków 1982 oraz 2000. Przekład jak wyżej.

6. św. Ojciec Kolbe, Pisma, Niepokalanów, 2010, t. 1-2.
7. I. Werbińskii, Duszpasterski wymiar męczeństwa, w: AK 135 (2000), s.
217-226.

8. J. Mirewicz, Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1992;
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M.-F. Lacan, Cnoty i wady. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Leon-Dufour.
Poznań 1994 s. 160nn.

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
zaliczenie ustne
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

Obecność na wykładzie
Zaliczeniowa w formie rozmowy ustnej

kod
MF_w_1

