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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Kierunek: teologia
Specjalność: kapłańska
Poziom: jednolite studia magisterskie

Nazwa przedmiotu:

KONWERSATORIUM
(Katedra Prawa kanonicznego i teologii praktycznej)

Forma zajęć: ćwiczenia
Rok studiów: III-V
Semestr: zimowy i letni
Wymiar: 15 + 15 godzin
Punkty ETCS: 1+1
Forma zaliczenia: zaliczenie
Prowadzący: ks. dr Andrzej Dudek
Koordynator sylabusa: ks. dr Andrzej Dudek

Wymagania wstępne:
brak
Cele:
Wyrobienie umiejętności krytycznej oceny czytanych tekstów oraz samodzielnego
wyprowadzania wniosków pomagających w twórczej dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami
liturgicznymi. Rozwijanie umiejętności dyskusji i wyrażania własnych opinii pomocnych w
twórczym pisaniu pracy magisterskiej.
Zapoznanie studentów z jedną księgą liturgiczną i nauczenie ich właściwej interpretacji
prawnej oraz pastoralnej zasad ogólnych z ich dostosowaniem do konkretnej sytuacji
duszpasterskiej.
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Dyskusja ma na celu ukazanie możliwości dostosowania liturgicznego rytuału biskupa
do sytuacji prezbitera.
Treści kształcenia:
T_1. Wprowadzenie historyczne dotyczące powstania i redakcji Ceremoniału biskupów (3
wykłady).
T_2. Tematy do prezentacji studentów i do dyskusji:
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Strój liturgiczny i chórowy kapłana (CE 65-67) – odniesienia i możliwe akomodacje na
podstawie: CE 56-64; 1215-1226 (o stroju biskupów i innych dostojników)
Podstawowe gesty liturgiczne kapłana względem ołtarza i tabernakulum (CE 68-73) oraz
oddawanie czci kapłanowi (CE 76-83)
Okadzenia (CE 84-98)
Znak pokoju i inne gesty rąk w liturgii (CE 99-109)
Przygotowanie do Mszy św. i obrzędy wstępne i obrzędy zakończenia (CE 119-136; 168170)
Czytanie Ewangelii w obecności biskupa i bez biskupa – jak wygląda „rytuał” (CE 74-75,
90-96; 137-144)
Wskazania do części Liturgii Eucharystycznej (CE 145-167)
Czy kapłan może przewodniczyć liturgii bez sprawowania Eucharystii? (CE 175-186).
Zachowanie w czasie Liturgii Godzin (CE 191-220)
Procesja na Ofiarowanie Pańskie (CE 241-248; 1109-1117)
Procesja w Niedzielę Palmową (CE 263-273; 1109-1117)
Msza krzyżma (CE 274-294)
Triduum Paschalne – Msza Wieczerzy Pańskiej (CE 297-311)
Triduum Paschalne – Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek (CE 312-334)
Triduum Paschalne – Wigilia Paschalna (CE 339-387)
Boże Ciało – Msza i procesja (CE 402-411)
Procesja na cmentarz z okazji Dnia Zadusznego (CE 412-420)
Sakramenty – Chrzest dzieci (CE 448-471)
Sakramenty – Bierzmowanie (CE 472-494)
Sakramenty – Święcenia kapłańskie (CE 495-499; 535-559)
Sakramenty – Święcenia diakonatu (CE 495-499; 560-580)
Sakramenty – Małżeństwo (CE 615-637)
Sakramenty – Pokuta i pojednanie (CE 638-660)
Sakramenty – Namaszczenie chorych (CE 661-683)
Ustanowienie pełniących posługi w liturgii (CE 807-837)
Pogrzeb (CE 838-855)
Poświecenie pateny i kielicha (CE 1000-1010)
Poświecenie chrzcielnicy (CE 1011-1026)
Poświecenie krzyża (CE 1027-1038)
Poświecenie dzwonów (CE 1042-1048)
Koronacja obrazów (CE 1049-1069)
Poświęcenie cmentarza (CE 1070-1085)
Publiczne przebłaganie za zbezczeszczenie kościoła (CE 1086-1108)
Wystawienie Najświętszego Sakramentu (CE 1118-1131)
Błogosławieństwa zwyczajne (CE 1132-1144)
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36. Ważne wydarzenia w życiu kapłana na zasadzie akomodacji do wskazań o biskupie (CE
1145-1184)
37. Biskup wizytuje parafię (CE 1193-1200)
38. Instalacja nowego proboszcza (CE 1201-1214)
39. Poświęcenie kościoła (CE 856-999)
40. Księgi liturgiczne i woda święcona (CE 110-118)

Efekty kształcenia:
Po zakończeniu wykładów i zaliczeniu przedmiotu student zdobywa zwiedzę i przede
wszystkim umiejętności:
E_1: potrafi scharakteryzować zasady celebracji liturgicznych (TMA_W11)
E_2: określa i wyjaśnia sens poszczególnych gestów i czynności (TMA_W03; TMA_W15)
E_3: zna aktualną strukturę liturgii poszczególnych sakramentów i sakramentaliów w liturgii
rzymskiej (TMA_W06, TMA_U15)
E_4: potrafi przygotować wytłumaczenie całej celebracji i poszczególnych elementów
(TMA_U15)
E_5: rozumie ścisły związek sprawowanej liturgii ze swoim uczestnictwem w celebracji
liturgicznej (TMA_U10; TMA_U06: TMA_K02)
E_7: potrafi publicznie zaprezentować zdobytą wiedzę w zakresie liturgii i połączyć ją z
zagadnieniami swojej pracy magisterskiej (TMA_U15; TMA_K07)
E_8: świadomie i owocnie uczestniczy w rzymskiej liturgii (TMA_K01)
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład informacyjny.
M_2. Prezentacje studentów.
M_3. Dyskusja i wspólne szukanie odpowiedzi na rodzące się pytania
Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
1. Każdy student przygotowuje jedną prezentację w semestrze na wybrane z zaproponowanej
listy zagadnienie.
2. Zaangażowanie w dyskusję.
Literatura:
Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013.
Wprowadzenia teologiczno-pastoralne zamieszczone księgach liturgicznych
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

