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Sylabus części modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF)
Tytuł wykładu: „W służbie ubogim”. Posługa charytatywna Kościoła katolickiego w
Polsce w świadomości wiernych i duszpasterzy
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Uczestnictwo w wykładach oraz pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej.
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ks. dr hab., prof. UŚ Ireneusz Celary
Wykład zwraca uwagę na następujące zagadnienia:
1. Caritas istotnym zadaniem Kościoła jako wspólnoty oraz kapłanów i wiernych.
2. Realizacja funkcji charytatywnej Kościoła w Polsce.
3. Odnowa posługi charytatywnej w Polsce. Wnioski i postulaty pastoralne.
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20
Zdobytą w trakcie wykładów wieloaspektową wiedzę na temat funkcji charytatywnej
Kościoła oraz gotowości zaangażowania się duszpasterzy i katolików świeckich w
Polsce w konkretne formy pomocy charytatywnej, student pogłębi przez samodzielną
lekturę publikacji, zaproponowanej przez wykładowcę.
1. Cordes P. J., Niosący pomoc nie spadają z nieba, Caritas i duchowość, Kielce
2009.
2. Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium”, Częstochowa 2014.
3. Jan Paweł II, Solidarność z ubogimi. Przemówienie przed modlitwą „Anioł
Pański” (9 VI 1996), „L`Osservatore Romano” 17(1996), nr 10, s. 12.
4. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja „Kapłan, pasterz i przewodnik
wspólnoty parafialnej”, Wrocław 2002.
5. Przybył M. (red.), Refleksje nad encykliką Benedykta XVI „Deus Caritas est”,
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Poznań 2006.
Przygoda W., Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II,
Lublin 1998.
Status Caritas Polskiej, Warszawa 1990.
Świerczek A. (red.), Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką „Deus Caritas
est” Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków 2006.
Fel S., Hułas M., Raabe S. G. (red), Społeczeństwo, gospodarka, ekologia.
Perspektywy encykliki społecznej „Caritatis in veritate”, Lublin 2010.
Fenomen Caritas, „Biuletyn Infomacyjny KAI” 27.05.1999, nr 21, s. 30-31.
Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła, w: Teologia pastoralna, t. 2, red.
R. Kamiński, Lublin 2002, s. 443-505.
Wal J., Formacja charytatywna, w: Miłość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław
1985, s. 283-307.
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Student zainteresowany powyższą tematyką powinien posiadać ogólną wiedzę z
teologii pastoralnej i diakonii charytatywnej.
Warunkiem do otrzymania zaliczenia będzie systematyczna praca studenta oraz
uzyskanie pozytywnego wyniku z pracy zaliczeniowej.
Zaliczenie pisemne z oceną.

