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1. Lektury podstawowe
Sobór Watykański II:
Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Dekret o apostolstwie świeckich
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Wierzę w święty Kościół powszechny (nn. 748 - 945)
Wspólnota ludzka (nn. 1877-1948)
II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001
Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III tysiąclecia
chrześcijaństwa
Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi
Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Christifideles laici
Teologia pastoralna, pod red. ks. Ryszarda Kamińskiego, t. 1. Teologia
pastoralna fundamentalna, Lublin 2000.
2. Wykaz tematów wykładów z teologii pastoralnej
Przy tytule wykładu podano numer, pod którym można znaleźć materiały pomocnicze do tegoż
wykładu zamieszczone na stronie internetowej www.pastoralna.pl
DZIAŁALNOŚĆ PASTORALNA I JEJ TEOLOGICZNE PODSTAWY
c.d.
039 Prakseologia duszpasterstwa
040 Planowanie duszpasterskie
041 Organizacja duszpasterstwa
SPOŁECZNOŚCI ZORGANIZOWANE, RUCHY I WSPÓLNOTY RELIGIJNODUSZPASTERSKIE
122 Małe grupy religijne w życiu Kościoła
123 Klasyfikacja katolickich zrzeszeń ich status i zadania (stowarzyszenia, ruchy odnowy,
wspólnoty duszpasterskie, bractwa)
124 Eklezjalny charakter zrzeszeń

APOSTOLSTWO W KOŚCIELE / APOSTOLSTWO ŚWIECKICH
100 Apostolstwo świeckich - definicja, teologiczne źródła
101 Cele, dziedziny, formy apostolstwa świeckich
102 Zadania świeckich w porządku doczesnym
103 Apostolstwo na polu pracy i życia gospodarczego
104 Apostolstwo na polu wolnego czasu
105 Apostolstwo wobec „Dnia Pańskiego”
106 Apostolstwo na polu życia kulturalnego i tradycji
107 Apostolstwo na polu polityki
108 Życie konsekrowane w Kościele
109. Formacja apostolska
Tematy nie zrealizowane w bieżącym semestrze będą kontynuowane w roku akademickim
2018/2019

3. Ćwiczenie
Każdy z kleryków wykonuje opis wybranego duszpasterstwa, stowarzyszenia lub kościelnego
ruchu. Zbiera informacje w postaci teczki duszpasterskiej.
Co powinien zawierać ww. opis
1. Cel - dokąd zmierza, co chce osiągnąć? Jak chce służyć Kościołowi ?
2. Duchowość - co ? Jakie prawdy przekazuje? Na jakie elementy kładzie nacisk w formacji ?
Jakie postawy formuje ?
3. Metody pracy - jak ? Jakimi sposobami osiąga swe cele formacyjne, apostolskie ?
4. Struktury organizacyjne. W jaki sposób jest zorganizowana.
5. Bibliografia (minimum 2 pozycje dotyczące danej formy)
Do teczki dołączy zebrane materiały, np. ksera artykułu nt. danej formy, regulamin, foldery,
informatory, zdjęcia, schematy itp.
Na pierwszych zajęciach po Wielkanocy każdy zaprezentuje wyniki swojej pracy (max 10
minut). Dla ilustracji należy wykonać krótką prezentację w formie Power Point.

