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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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G. Chapman, Małżeństwo, o jakim marzysz, Warszawa 2006
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J. Grześkowiak, Misterium małżeństwa, Poznań 1996
M. Herbert, Rozwód w rodzinie, Gdańsk 2005
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J. Dobson, Miłość na całe życie, Warszawa 1993
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M. Guzewicz, Miłość i służba w małżeństwie, Poznań 2006
P.M. Kalellis, Odbudowywanie związków, Kraków 2003.
J. Pulikowski, Gdzie ci mężczyźni? O męskości dla kobiet i mężczyzn, Kraków 2012
J. Pulikowski, Warto żyć zgodnie z naturą, Poznań 2015
J. Szkodoń, Małżeństwo. Aby marzenie nie było rozczarowaniem, Kraków 2007
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A. Vazquez, szczęśliwi w małżeństwie, Warszawa 2006
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Aktywna obecność na zajęciach oraz ocena wygłoszonego referatu na temat
zadanego zagadnienia.

