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Uczestnictwo na zajęciach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.
Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną trzech ocen: dwóch z
wykładów monograficznych i jednej z zajęć fakultatywnych
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ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary
Wykład skupia się wokół następujących treści:
1. Małżeństwo w zamyśle Boga Stwórcy.
2. Małżeństwo w Misterium Chrystusa.
3. Małżeństwo w Misterium Kościoła.
4. Małżeństwo w Misterium eschatycznego Przymierza.
30

20
Wiedzę na temat sakramentu małżeństwa jako źródła zaistnienia jednorazowej
komunii małżonków z Bogiem, przez zanurzenie ich oblubieńczej miłości w doskonałą
miłość Boga, posiądzie student nie tylko przez uczestnictwo w wykładach, ale także
poprzez samodzielną lekturę na ten temat, zaproponowaną przez wykładowcę.
1. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Watykan 1981.
2. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008.
3. Lubowicki K., Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2007.
4. Mariański J., Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w
świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin 2003.
5. Nosowski Z., Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Warszawa 2004.
6. Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji
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polskich, Katowice 2003.
Skreczko A., Rodzina Bogiem silna, Białystok 2004.
Wyżlic M., Czaja A. (red.), W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa,
Lublin 2010.
Fumagalli A., Mówił do nich w przypowieściach. Katechezy o małżeństwie i
rodzinie, Kraków 2007.
Góralski W., Wokół małżeństwa kanonicznego, Lublin 1993.
Jeżyna K., Zadykowicz T. (red.), Miłość, wierność i uczciwość małżeńska.
Przesłanie moralne Kościoła, Lublin 2006.
Misiurek J., Słomka W., Małżeństwo – przymierze miłości, Lublin 1995.
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Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z
socjologii, psychologii, teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin.
Warunkiem zaliczenia wykładu będzie systematyczne uczestnictwo studenta w
zajęciach oraz uzyskanie przez niego pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

