
Uniwersytet Śląski w Katowicach  str. 1 
Wydział  
 

Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie 

Sylabus części modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF) 

Tytuł wykładu: Małżeństwo. Aby marzenie nie było rozczarowaniem – część I 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu ks. dr hab. Bogdan Biela 
rok akademicki 2016/2017 
semestr zimowy 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
części modułu 

Obecność na wykładzie oraz referat 

informacje 
dodatkowe 

 

 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład MF_fs_1 

prowadzący ks. dr hab. Bogdan Biela 
treści zajęć Gdy coś jest piękne, to bardzo często jest też delikatne. A to co piękne i delikatne, 

bardzo łatwo można uszkodzić lub zniszczyć. Małżeństwo mężczyzny i kobiety jest 
czymś najpiękniejszym, dlatego niewiele trzeba, aby doznało uszczerbku czy w ogóle 
zostało unicestwione. Dlatego też na wykładzie – w kontekście plagi rozwodów w 
Polsce -  zostaną  podjęte  zagadnienia mające pomóc w właściwym budowaniu więzi 
w małżeństwie na podstawie przesłanek teologicznych, psychologicznych i 
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co po zdradzie? jak naprawić małżeństwo? 
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