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Cele przedmiotu /
modułu:

Ukazanie, kim jest człowiek świecki, jaka jest jego pozycja i zadania w Kościele oraz co różni go od innych członków
Ludu Bożego.
Poznanie i przyswojenie przez studentów historii i teologii laikatu; zagadnienia samourzeczywistniania się Kościoła w
jego strukturze charyzmatycznej; zadań i sposobów realizacji przez osoby świeckie prorockiej, kapłańskiej i
królewskiej funkcji Kościoła.

Wymagania wstępne:
Znajomość treści z zakresu eklezjologii oraz teologii pastoralnej fundamentalnej; znajomość podstawowych zasad
duszpasterstwa, podstawowych funkcji Kościoła; opanowanie treści związanych z podmiotem duszpasterstwa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej K_W01EP11

zna duchowość człowieka świeckiego K_W03EP22

zna i rozumie specyfikę realizacji powołania chrześcijan świeckich i
apostolstwa K_W06EP33

umiejętności

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w odniesieniu do działalności
profetycznej, liturgicznej i diakonijnej w różnych obszarach życia
kościelnego i społecznego, zwłaszcza w rodzinie, kulturze i polityce

K_U02
K_U08EP41

kompetencje społeczne

ma świadomość specyfiki zaangażowania osoby świeckiej w duchu
chrześcijańskim w pomnażanie dobra: w rodzinie, we wspólnotach
lokalnych, w środowisku szkoły, zawodu, polityki, kultury

K_K03
K_K04EP51

Liczba godzin
TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e-
learning

Przedmiot: teologia laikatu i apostolstwa

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie człowieka świeckiego. Historia. Dyskusja przedpoborowa. Sobór Watykański II 9

12. Pojęcie apostolstwa. Specyfika apostolstwa świeckich 9

13. Podmiotowy charakter uczestnictwa świeckich w misji Kościoła. Charyzmaty 9

14. Podstawy eklezjalne apostolstwa świeckich 9
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15. Powszechne kapłaństwo wiernych. Udział świeckich w liturgii 9

16. Profetyczne zadania świeckich 9

17. Uczestnictwo w diakonii chrześcijańskiej 9

18. Zaangażowanie świeckich w konsekrację świata 9

19. Misja świeckich w życiu parafii 9

210. Realizacja powołania do świętości. Duchowość świeckich w ich misji w Kościele i świecie 9

211. Katolicy świeccy w Polsce. Formy apostolstwa zrzeszonego, Akcja Katolicka 9

wykład konwencjonalny (tradycyjny)
wykład konwersatoryjny
metody dialogowe
metody problemowe
okresowe kolokwium ustne

Metody kształcenia

Jan Paweł II (1987): Posynodalna adhortacja Christifideles laici

Przygoda W. (2000): Laikat i formy apostolstwa świeckich, w: R. Kamiński (red.), Teologia pastoralna, t. 1, s. 392-415

Sobór Watykański II (2002): Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje

Weron E. (1999): Laikat i apostolstwo

(1997): Dokument interkongregacyjny Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy osób świeckich w
ministerialnej posłudze kapłanów

Literatura podstawowa

Borutka T. (1996): Zadania społeczne laikatu

Gubała W. (1985): Misja świeckich w Kościele i świecie, "Homo Dei" 4(1985), s. 241-249

Krucina J. (1980): Rodzina - miejsce ewangelizacji, w: Ewangelizacja, s. 301-313

Lewek A. (1995): Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 1

Lipiec D. (2003): Problemy we współpracy duchowieństwa z laikatem, "Roczniki Teologiczne" 50(2003) z. 6, s. 231-235

Michalczak K. (2003): Posługi wiernych świeckich w życiu Kościoła, "Teologia Praktyczna" 2003, t. 4, s. 213-224

Nowicki W. (1993): Katolickie wspólnoty i ruchy religijne w Polsce współczesnej, "Ateneum Kapłańskie" (1993) nr 506, s. 89-
122

Skowronek A. (1989): Teologia laikatu w ujęciu pastoralnym, "W drodze" (1989) 6 (190), s. 25-34

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

14Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu kształcenia
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia zajęć (z oceną) jest zaliczenie kolokwiów wewnątrzsemestralnych oraz zdanie końcowego
sprawdzianu ustnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 9 teologia laikatu i apostolstwa Ważona

9 teologia laikatu i apostolstwa [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda
obl. oceny

Rodzaj
zaliczenia
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1Udział w egzaminie/zaliczeniu

0Przygotowanie się do zajęć

5Studiowanie literatury

1Udział w konsultacjach

2Przygotowanie projektu / eseju / itp.

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0Inne

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

3/3


