
 

  

  PRZYJDŹ                               I                               ZOBACZ 
 

Pierwsza Sesja:  
Teologia jako dziedzina nauki i studiow 
Pierwsza sesja jest wprowadzeniem 
ogólnym do teologii jako gałęzi nauki i 
studiów. Temat przedstawia definicję 
teologi, co znaczy myśleć „teologicznie” 
oraz różne podejścia do teologii jako 
całości.   
 
Druga Sesja:  
Rola Świeckich w Kościele 
Druga sesja przedstawia rolę świeckich w 
świecie, wartość ludzkiego życia i jej 
najważniejsze zagrożenia; małżeństwo i 
jego rola oraz ogólne zasady społeczne.  
 
Sesja Trzecia:  
Struktura i Misja Kościoła 
Wprowadzenie do różnych modeli 
struktur i wizji Kościoła ze szególnym 
podkreśleniem wizji: Kościół jako 
tajemnica; rola Ducha Świętego i 
wszystkich ochrzczonych którzy tworzą 
wspólnotę Kościoła na ziemi.  
 
Sesja Czwarta:  
Jezus Jego Misja, Nauczanie i Posługa   
„Jezus Chrystus: Dlaczego Słowo stało 
się Ciałem.” W tej sesji przedstawione 
będzie przesłanie Jezusa jego misji i 
nauczania.  
  
 

Sesja Piąta: Pismo Święte 
Geneza powstania Biblii i podstawy 
studiowania i interpretowania Pisma 
Świętego.  
 
Sesja Szósta: Modlitwa  
Miejsce modlitwy w życiu wierzących; 
rodzaje i formy modlitwy indywidualnej i 
wspólnotowej. Wspólna modlitwa 
wybraną formą modlitwy wspólnotowej.  
 
Sesja Siódma: Liturgia  
Wprowadzenie ogólne do Liturgii: Rok 
Liturgiczny, Sakramenty. 
 
Sesja Ósma : Teologia Moralna                                     
Co to jest teologia moralna? Co to 
znaczy: moralność, wieźć życie moralne?  
Co to jest sumienie i jak je kształtować? 
Co to jest katolicka nauka społeczna. 
 
Sesja Dziewiąta:  
Inne Religie i Kościóly Chrześcijańskie. 
Wspólnoty Kościoła Katolickiego. 
Ogólny wizerunek innych religii i podział 
w Kościoła chrześcijanskiego (schizma i 
reformacja). Wspólnoty i ruchy 
chrześcijańskie w Kościele Katolickim.   
                
 
 
 
 

Sesja Dziesiąta:  
Rola Maryi w Kościele / Refleksja 
Teologiczna / Zakończenie  
Pismo Św. o Maryi, Dogmaty Maryjne, 
Pośredniczka do Chrystusa, objawienia 
Maryjne.  
 
· Refleksja Teologiczna  
Ważnym elementem sesji jest refleksja 
teologiczna – jest to proces zachęcający 
do  rozpoznania swojego miejsca i 
powołania do posługi duszpasterskiej w 
Kościele zwłaszcza w kontekście 
doświdczeń 10 tygodniowego progrmau.  
 
· Badania – Studiowanie Teologiczne    
Bibliografie, pomocne strony internetwe 
lub inne materiały i artykuły będą 
dostępne w czasie programu. Informacje 
na temat innych prgramów.  
 
· Uroczyste Zakończenie 
W czasie uroczystego zakończenia będą 
wręczane certyfikaty ukończenia dla 
wszytskich którzy spełnili warunki 
programu.  
 
 
 
 
 
 



 

  

I. Co powinieneś wiedzieć......  
Struktura programu:  
Każda sesja 2 godzinna zawiera:  
*  Modlitwę 
*  Aktywna część spotknia  
  – dyskusja / dzielenie się   
*  Prezentacja Akademicka  
 
II. Program ma szeroki zakres i 
przeznaczony jest dla różnych 
osób o różnych potrzebach:  
 
*  Jednym z zadań jest pomoc w większym i 
pełniejszym zaanagażowaniu się osób 
świeckich w działalnośc duszpasterską w 
Kościele;  
 
* Pogłebienie wiary i wiedzy religijnej;  
 
* Dla osób zaangażowanych w Radach 
Parafialnych i innych osób zaanagażownych 
w  podejmowanie decyzji parafialnych lub 
biorących czynny udział  w życiu parafialnym.     
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