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ks. dr hab. Bogdan Biela
W ramach monografu – w kontekście plagi rozwodów w Polsce - zostaną podjęte
zagadnienia mające pomóc w właściwym budowaniu więzi w małżeństwie na podstawie
przesłanek teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Monograf powinien
wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie: jak budować szczęśliwe małżeństwo oraz na co
trzeba zwracać uwagę aby ustrzec się zdrady małżeńskiej i rozwodu. Między innymi
zostaną podjęte takie zagadnienia jak: tło problemu zdrad i rozwodów, mechanizm
zdrady, profilaktyka, fundament duchowy, co po zdradzie? jak naprawić małżeństwo?
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M. Guzewicz, Miłość i służba w małżeństwie, Poznań 2006
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Aktywna obecność na zajęciach oraz ocena wygłoszonego referatu na temat
zadanego zagadnienia.

