
1. Egzegeza, teologia i hermeneutyka ksiąg Starego i Nowego Testamentu. 
Cel realizacji zadania 
Analiza poszczególnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu w oparciu o źródła 
oryginalne w kontekście ich egzegezy, teologii i hermeneutyki. Egzegeza tekstów 
uwzględniać będzie zarówno metody analizy historyczno-krytycznej, nowe metody 
analizy literackiej (analiza retoryczna, narratywna, semiotyczna), różne podejścia do 
tekstu (kanoniczne; odwoływanie się do żydowskich tradycji interpretacji; przez 
historię oddziaływania tekstu; przez nauki humanistyczne, kontekstualne). Teologia 
czerpać będzie z najnowszych podejść do teologii biblijnej. Hermeneutyka uwzględniać 
będzie przede wszystkim współczesną hermeneutykę filozoficzną. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty badań zostaną opublikowane w postaci artykułów naukowych oraz 
monografii dotyczących szczegółowych kwestii związanych z analizą konkretnych ksiąg, 
tekstów, tematów i obrazów staro- i nowotestamentalnych. 
 
2. Portret króla oraz religia i jej przeobrażenia w Księgach Królewskich 
Cel realizacji zadania 
Narracja historyczna Ksiąg Królewskich nie dokumentuje przeszłości w sensie 
dokładnych opisów faktów i precyzyjnej chronologii, które są wymogami stawianymi 
nowożytnej, naukowej historiografii, mającej swoich prekursorów w Herodocie i 
Tukidydesie – greckich ojców pisarstwa historycznego. W swojej intertekstualnej 
konstrukcji o symbolicznej wymowie starają się raczej odsłonić mechanizmy działające 
w historii, zwłaszcza żądzę absolutu i wielkości w portretach królów. Stosując 
drobiazgową analizę retorycznych aspektów kronik królewskich, projekt ma pokazać 
procesy rozbrajania historii z ikon władzy, stając się przyczynkiem do biblijnej 
antropologii teologicznej. Obecność religii w Księgach Królewskich zaznaczona jest 
przede wszystkim w instytucji świątyni, znajdującej się pod patronatem królów. 
Odmienną postać religii, nieinstytucjonalną, prezentują epizody prorockie, zwłaszcza 
cykl opowieści, skupionych wokół proroków Eliasza i Elizeusza. Celem projektu jest 
pokazanie przeobrażeń, jakich doznaje religia w układzie fabularnym całego dzieła i 
odsłonięcie procesów, prowadzących do powstania monoteizmu biblijnego. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
1. Opracowanie nowego modelu interpretacji Ksiąg Królewskich, umożliwiającego 
wydobycie wyróżniającego charakteru historiografii biblijnej. 
2. Nowe spojrzenie na koncepcję religijności w Księgach Królewskich i jej wpływu na 
współczesne sposoby przeżyć religijnych. 
3. Publikacja w ramach szerszego projektu ‘Po-końcu. Księgi Królewskie w 
hermeneutyce końca’. 
 
3. Komentarz naukowy do Pierwszej Księgi Królewskiej 12 – 22 
Cel realizacji zadania 
Opracowanie współczesnego komentarza naukowego, uwzględniającego kontekst 
historyczny i aspekty narracyjnoretoryczne tekstu biblijnego. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
1. Komentarz skupi się nie na historycznych realiach opisywanych zdarzeń, lecz na 
interpretacji tekstu i jego teologicznej wykładni. 
2. Publikacja w ramach ‘Komentarz naukowy Pierwszej Księgi Królewskiej’. 
 
 



4. Teologia laikatu po Soborze Watykańskim II 
Cel realizacji zadania 
Celem projektu jest przedstawienie integralnej wizji miejsca i zadań świeckich w 
Kościele w świetle eklezjologii ukształtowanej przez nauczanie Soboru Watykańskiego II 
oraz dokonanie analizy recepcji teologii laikatu w praktyce duszpasterskiej Kościoła w 
różnych miejscach świata. Istotne pozostanie zbadanie rozumienia terminu ‘świeckości’ 
i prób swoistej klerykalizacji świeckich, jakie są obserwowane w wielu współczesnych 
społeczeństwach. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Efekty badań zostaną zamieszczone w monografii o laikacie, która będzie rezultatem 
podjętych badań we współpracy z naukowcami z innych ośrodków, m.in. 
amerykańskich, kanadyjskich czy europejskich (w tym Uniwersytetu Nawarry w 
Pampelunie). 
 
5. Tomasz z Akwinu jako komentator Psalmów: analiza chrystologiczna 
i eklezjologiczna Super Psalmos.  
Cel realizacji zadania 
Analiza wątków chrystologicznych i eklezjologicznych w ostatnim z komentarzy 
biblijnych Akwinaty, niedokończonej expositio do Księgi Psalmów (Ps 1- 54). Sposób 
prowadzenia refleksji teologicznej w istotny sposób uzupełnia systematyczny wykład 
chrystologii w Tertia Pars „Sumy teologii”. Zostaną poddane analizie najważniejsze 
elementy scholastycznej metody egzegetycznej (m.in. divisio textus, cytacje intrabiblijne, 
exempla) oraz kwestia zależności interpretacji Akwinaty od wcześniejszych autorów 
średniowiecznych (zwł. Glossa Ordinaria czy Magna Glossatura Piotra Lombarda). 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Efekty badań zostaną zamieszczone w monografii poświęconej Księdze Psalmów w 
interpretacji Tomasza z Akwinu oraz tłumaczenia komentarza do Psalmów, która będzie 
rezultatem podjętych badań we współpracy z naukowcami z innych ośrodków, m.in. z 
ks. prof. Wiesławem Dąbrowskim z Angelicum oraz tomistami ze szkoły pampeluńskiej. 
 
6. Antropologia w kontekście ekumenicznym 
Cel realizacji zadania 
Analiza i wyodrębnienie głównych kategorii antropologicznych w dokumentach 
finalnych prowadzonych dialogów bilateralnych między Kościołami i Wspólnotami 
eklezjalnymi. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Wyniki badań zostaną wykorzystane do przygotowania publikacji, referatów na 
konferencje oraz wykładów. 
 
7. Teologiczna odpowiedź na kryzysy Europy w świetle nauczania 
J. Ratzingera/Benedykta XVI. 
Cel realizacji zadania 
Diagnoza zjawisk religijnych, kulturowych, socjologicznych i ekonomicznych na 
kontynencie Europejskim oraz ich aksjologiczna ocena stanowiąca wyzwanie dla teologii 
systematycznej i praktycznej. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Klasyfikacja wyzwań stojących przed głosicielami Ewangelii we współczesnej Europie. 
Opracowanie teologicznej odpowiedzi na kryzysowe zjawiska. Umożliwienie teologom 
świeckim i duchownym twórczego udziału w szeroko rozumianym dialogu ze światem 



współczesnym i głoszenia w nim Ewangelii nadziei. Efekty badań zostaną wykorzystana 
podczas wykładów i w publikacjach (monografia). 
 
8. Duchowość stanów życia 
Cel realizacji zadania 
Zadaniem uczelni jest przygotowywanie osób do pełnienia przyszłych funkcji w ramach 
realizowania zadań życiowych. Prowadzone zajęcia dydaktyczne pokazały, że nie ma w 
Polsce jednolitego podręcznika z zakresu teologii duchowości, który pomagałby 
studentom zgłębiać istotę życia duchowego i jego wymiary. Zadaniem niniejszego 
projektu jest przygotowanie podręcznika z zakresu duchowości chrześcijańskiej. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty badań zostaną udostępnione w monografii: Komplementarność dróg do 
świętości. 
 
9. W jakim stopniu teologowie mogą korzystać z doświadczeń psychologii? 
Cel realizacji zadania 
Celem projektu jest przygotowanie pomocy, szczególnie duszpasterzom, do których 
zwracają się osoby wierzące spotykające się z różnymi problemami psychiczno-
duchowymi. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty badań mają ukazać się w publikacji, która będzie miała dwie części: 
w pierwszej części będzie ukazane, jak praktycznie wykorzystać osiągnięcia psychologii 
w duszpasterstwie, a w drugiej, mając na uwadze, że wiele pojęć psychologii jest obce 
teologom, będzie słownik pokazujący, jak interpretować niektóre pojęcia psychologiczne 
z punktu widzenia teologii duchowości. 
 
10. Moralność chrześcijańska: Prawo ewangeliczne 
Cel realizacji zadania 
Istotą zadania badawczego jest zbadanie formuły „wiara działa przez miłość” (fides, 
quae per caritatem operatur) wyjęta ze św. Pawła Ga 5, 6, a komentowanej przez św. 
Tomasza zdaniem z Sumy Teologii I-II, q. 108, a. 1c: principalitas legis novae est gratia 
Spiritus Sancti, quae manifestatur in fide per dilectionem operante. To treść „nowego 
prawa” Ewangelii, treść „Tory Jezusa”. 
Zadanie badawcze podejmuje się opracowania centralnej kwestii Dobrej Nowiny, 
wyjętej z serca Ewangelii. Jak należy rozumieć znaczenie łaski dla moralności 
chrześcijańskie? Dlaczego tak mało mówi się w moralności chrześcijańskiej o łasce 
Ducha Świętego, która jest dana poprzez wiarę w Chrystusa (gratia Spiritus Sancti, quae 
datur per fidem Christi). 
Dlaczego zapomina się o tym, co zdaniem Tomasza „co jest najpotężniejsze w prawie 
nowego przymierza i w czym tkwi cała jego moc” (id quod est potissimum in lege novi 
testamenti, et in quo tota virtus eius consistit). 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Przygotowanie sympozjum naukowego dla magistrantów i doktorantów oraz artykuł 
naukowy. 
 
11. Nauka o cnotach. Aktualność aretologii Tomasza z Akwinu 
Cel realizacji zadania 
Poszukiwanie właściwego zrozumienia nauki o cnotach moralnych, także w obszarze 
tzw. epistemologii cnót (cnót rozumu). 



Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Zadanie badawcze dotyczy przebadania aktualności ogólnej aretologii Tomasza z 
Akwinu, z drugiej poszczególnych cnót, zwłaszcza teologalnych i moralnych, oraz tych 
odnoszących się do intelektu, w kontekście współczesnej etyki i teologii moralnej. 
Badania przebiegać będą na dwóch poziomach: filozofii cnót i teologii cnót. Powiązanie 
natury i łaski nie jest tutaj powiązaniem sztucznym, ale w pełni wplecionym w 
dynamizm osoby, która przez wiarę w Chrystusa żyje łaską Ducha Świętego. 
Temat badawczy zostanie omówiony w formie prowadzonych ćwiczeń i seminarium. 
Efektem praktycznym będzie artykuł naukowy. 
 
12. Liturgia i metafizyka 
Cel realizacji zadania 
W badaniach zostaną przeanalizowane i opisane wzajemne relacje liturgii 
chrześcijańskiej i liturgiki (jako nauki) do metafizyki. Kwerenda dotyczyć będzie między 
innymi: zagadnienia analogii filozoficznej w teologii liturgii; pojęcia anamnezy w 
metafizyce platońskiej i we współczesnej teologii liturgii; zagadnienia materii i formy w 
metafizyce i w teologii katolickiej; problematyki metafizycznej koncepcji zła i odnośnej 
teologii oraz liturgicznej praxis w historii i obecnie (egzorcyzmy, poświęcenia, 
błogosławieństwa). 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty pracy badawczej zostaną przedstawione w publikacji książkowej. 
 
13. Duchowa światowość a ponowoczesność 
Cel realizacji zadania 
Ukazanie zagrożeń współczesnej duchowości jakimi są dążenie za tym co światowe oraz 
wykluczanie Boga ze sfery życia duchowego. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty pracy badawczej zostaną przedstawione w publikacji książkowej. 
 
14. Francuska szkoła duchowości 
Cel realizacji zadania 
Wskazanie na najważniejsze założenia i doktrynę szkoły francuskiej oraz odwołanie się 
do głównych przedstawicieli tej szkoły. Również celem będzie wykazanie aktualności 
głównych założeń szkoły. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne: przygotowanie artykułu to efekty naukowy, 
praktycznym efektem będzie powrót do korzeni szkoły francuskiej sięgającej XVI/XVII 
wieku. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Przygotowanie artykułu naukowego.  
Praktycznym efektem będzie zgłębienie korzeni francuskiej szkoły duchowości 
sięgającej XVI/XVII wieku. 
 
15. Wezwania moralne w liturgii Uroczystości Najświętszej Maryi Panny 
8 grudnia. 
Cel realizacji zadania 
Wydobycie z tekstów euchologijnych przesłania moralnego. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Przedstawiając to zagadnienie najpierw zostanie ukazana liturgia jako zarzewie 
powinności moralnej i jej aplikacja w życiu chrześcijanina. 



Publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym. 
 
16. Sumienie i Hipokrates 
Cel realizacji zadania 
Naukowa refleksja nad wybranymi zagadnieniami etyki lekarskiej, które są 
przedmiotem ożywionej dyskusji społecznej. Są to między innymi kwestie sztucznego 
zapłodnienia, transplantologii i eutanazji. Zasadniczą perspektywą podjętej refleksji 
będzie perspektywa personalistyczno-religijna. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rozwiązania etyczne dyskutowanych problemów zostaną skonfrontowane z wybranymi 
ujęciami etyki lekarskiej innych nurtów, które obecnie proponuje się lekarzom i 
studentom medycyny. 
Efekty badań przedstawione zostaną w formie artykułów naukowych. 
 
17. Miejsce i rola Świętego Józefa w tajemnicy życia Jezusa i Kościoła. 
Cel realizacji zadania 
Zgłębienie teologicznych podstaw kultu Patriarchy z Nazaretu oraz jego miejsca w 
Bożym planie zbawienia. Przez bliskość z Jezusem Święty Józef był obecny niemal we 
wszystkich tajemnicach życia Jezusa, poprzez które dokonało się dzieło zbawienia. Jest 
on pierwszym po Matce Najświętszej uczestnikiem misteriów Chrystusa, które dzięki 
obecności Ducha Świętego w Kościele, są nieustannie urzeczywistniane na sposób 
sakramentalny w jego liturgii. To prawda, że Biblia mówi o Świętym Józefie niewiele, ale 
mówi o nim liturgia, będąca uobecnieniem zbawczych czynów i słów Jezusa. W niej 
znajdujemy szeroką przestrzeń do mówienia o Świętym Józefie w sposób jak najbardziej 
teologiczny, prawdziwy i zasadny. Rzecz ma się podobnie jak z Maryją Panną. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Realizacja projektu w efekcie ma doprowadzić do pogłębienia refleksji teologicznej nad 
osobą, rolą i miejscem świętego Józefa w Bożym planie zbawienia, który został 
zrealizowany przez Chrystusa i osiągnął swój punkt szczytowy w Jego Misterium 
Paschalnym. Ma pomóc w odkryciu stopnia obecności św. Józefa w Misterium Chrystusa 
i doprowadzić do ponownego odkrycia obecności Świętego Józefa w zbawczej 
działalności Jezusa Chrystusa, która w sposób sakramentalny uobecniana jest w 
liturgicznym „dziś” Kościoła. Chodzi niejako o „obecną nieobecność” św. Józefa w 
misterium liturgii. 
Efektem praktycznym ma być rozwój kultu liturgicznego i pobożności ludowej 
ukierunkowanej na Osobę Świętego Józefa, Opiekuna Jezusa i Oblubieńca Maryi 
Dziewicy. Inspirację i kierunek badań w tym zakresie wytyczyła także ostatnia decyzja 
papieża Franciszka o wprowadzeniu do Modlitw Eucharystycznych wspomnienia 
Świętego Józefa. 
Kult Świętego Józefa w liturgii jest chrystocentryczny i mariotypiczny. 
Badania pozwolą na przygotowanie artykułów naukowych z zakresu józefologii. 
 
18. Camino i jego znaczenie dla religijnej edukacji młodzieży. 
Cel realizacji zadania 
Popularyzacja wśród nauczycieli religii i młodzieży idei pielgrzymowania do Grobu Św. 
Jakuba. W ramach realizacji projektu przewidziana jest ścisła współpraca między 
katedrami oraz z Pracownią Szlaku św. Jakuba. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 



Przygotowanie artykułu naukowego oraz praktycznych materiałów dla nauczycieli 
religii. 
Organizacja konkursu plastycznego dla młodzieży oraz warsztatów dla nauczycieli 
religii. 
 
19. Wychowanie do miłości na katechezie 
Cel realizacji zadania 
Poznanie wymagań Kościoła powszechnego w zakresie wychowania do miłości i 
porównanie tych wymagań z propozycjami wychowania w tym zakresie realizowanymi 
na katechezie. W roku 2010 została przyjęta przez Konferencję Episkopatu Polski nowa 
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. To może posłużyć do 
sformułowania wniosków dla praktyki katechetycznej. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Przeprowadzone badania będą podstawą do przygotowania artykułu naukowego. 
 
20. „Duszpasterstwo w nawróceniu” - Aktualne wyzwania duszpasterstwa 
w Polsce 
Cel realizacji zadania 
Ukazanie między innymi aktualnych uwarunkowań dla duszpasterstwa w Polsce oraz 
kierunków realizacji najważniejszych działań pastoralnych, realizowanych przede 
wszystkim w środowisku parafialnym w duchu nowej ewangelizacji. Skoncentrowane 
one zostaną przede wszystkim na środowisku parafialnym. Parafia bowiem w ramach 
diecezji jest lokalną wspólnotą ludu Bożego, zespalającą się wertykalnie i horyzontalnie 
z Chrystusem, tworząc wspólnotę wiary, kultu i miłości braterskiej. Jest wspólnotą 
słowa Bożego i stołu Pańskiego realizującą na co dzień miłość Pana w służbie ludzi (zob. 
KK 26; DP 5-6, DB 30). Parafia nie może jednak być traktowana jako instytucja 
konserwująca zdobyte w przeszłości prerogatywy i wzorce pracy, lecz ma być wspólnotą 
religijną, odnawiającą się adekwatnie do wyzwań czasu. W związku z jej niepodważalną 
rolą w przekazie wiary a także z soborowymi postulatami, aby stawała się coraz bardziej 
wspólnotą a także, aby pomóc jej w sytuacji licznych zagrożeń jakie niesie współczesny 
świat - niezbędne jest zadanie podjęcia pastoralnej odnowy parafii. Na potrzebę odnowy 
bardzo wyraźnie wskazał Sobór Watykański II, który ukazał nawrócenie Kościoła jako 
otwarcie na nieustanną reformę samego siebie ze względu na wierność Jezusowi 
Chrystusowi. „Wszelka odnowa Kościoła w istocie polega na wzrastaniu w wierności 
jego powołaniu. Chrystus wzywa pielgrzymujący Kościół do nieustannej reformy, której 
Kościół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje” (DE 6). Także na 
potrzebę odnowy parafii zwrócił naszą uwagę papież Franciszek w adhortacji 
apostolskiej Evangelii Gaudium – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24 XI 
2013). 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Wyniki przeprowadzonych badań staną się przedmiotem refleksji naukowej podjętej 
podczas sympozjum pastoralnego organizowanego wiosną 2015 roku oraz zostaną 
opublikowane w artykułach naukowych. 
 
21. Aretologia patrystyczna 
Cel realizacji zadania 
Analiza niektórych sprawności moralnych w okresie patrystycznym: miłość i 
miłosierdzie (jałmużna), sprawiedliwość i 



ufność. Harmonia zasad moralnych i życia: powołanie do świętości i ascezy, klasyczne 
cnoty rodzinne i chrześcijańskie. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Wykorzystanie kwerendy w wykładach monograficznych. Planowane są publikacje na 
temat sprawiedliwości, praktyki miłosierdzia chrześcijańskiego w późnej starożytności, 
biblijnych inspiracji powołania chrześcijańskiego i wezwania do doskonałości duchowej. 
 
22. Specyfika chrześcijaństwa w późnoantycznej Kapadocji 
Cel realizacji zadania 
Popularyzacja pamiątek chrześcijańskich na terenie Kapadocji w dzisiejszej Turcji. 
Ukazanie relacji pomiędzy środowiskiem kapadockim a monastycyzmem palestyńskim. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Owocem prowadzonych badań będzie artykuł popularyzatorski i publikacja naukowa 
w języku włoskim o relacjach Kapadocji i Palestyny. 
 
23. Iussu Constantini. Miejsca święte Palestyny w epoce przełomu 
Konstantyńskiego 
Cel realizacji zadania 
Ukazanie, że przewrót konstantyński sprawił, iż Jerozolima zaczęła odzyskiwać dawną 
sławę i nabierać coraz większego znaczenia. Na podstawie świadectw literackich i 
pozostałości materialnych widać zmianę w świadomości chrześcijan, dla których Ziemia 
Święta stawała się pierwszoplanowym ośrodkiem pobożności i duchowości. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Wyniki badań zostaną przedstawione w przygotowywanej monografii. 
 
24. Rodzina wobec współczesnych wyzwań kulturowych 
Cel realizacji zadania 
Podejmowany projekt jest badaniem (diagnozą) tożsamości, wkładu myśli Jana Pawła II 
oraz współczesnej transformacji w obszarze małżeństwa i rodziny. Podejmuje kwestie 
wizji małżeństwa u narzeczonych o różnej dojrzałości osobowej. Podjęta zostanie próba 
określenia uwarunkowań współczesnych rodzin w oparciu o dane socjologiczne oraz 
nauczanie Kościoła. Badanie będzie opisem funkcjonujących obecnie modeli i tendencji 
kulturowych oraz przewidywaniem możliwych następstw. Projekt uwzględnia 
odniesienie badanej rzeczywistości do wymiaru biblijnego i teologicznego, podejmuje 
kwestię duchowości małżeńskiej, jak również paradygmatu pedagogicznospołecznego, 
który z kolei zakłada deskryptywny, eksplanacyjny i predykatywny charakter badania. 
Uwzględnione zostaną problemy współczesnych rodzin i podjęte poszukiwanie ich 
rozwiązania. Zwrócona zostanie uwaga na relacje zachodzące między wieloaspektowo 
rozumianą dojrzałością osobowościową człowieka a trwałością i szczęśliwością 
małżonków. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Przewiduje się wydanie kilku publikacji oraz udział w konferencjach naukowych 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zdobyta wiedza będzie również udostępniona 
studentom w ramach studiów magisterskich podyplomowych i doktoranckich oraz 
instytucjom zajmującym się problematyką małżeństwa i rodziny. 
 
 
 
 



25. Teologia polityczna Benedykta XVI 
Cel realizacji zadania 
Rekonstrukcja koncepcji teologii politycznej Benedykta XVI. Wskazanie na 
chrześcijańską koncepcję państwa jako model kontrastowy wobec tendencji 
indywidualizujących w społeczności globalnej. 
Realizowane prace: 
1. Kwerenda dokumentów papieskich i opracowań z katolickiej nauki społecznej 
dotyczących państwa. 
2. Staż zagraniczny na Uniwersytecie w Wuerzburgu (Niemcy). 
3. Redakcja monografii: przygotowanie tekstu do druku (marzec-kwiecień 2015). 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Monografia naukowa. 
Cykl wykładów z zakresu współczesnej teologii politycznej. 
 
26. Motywacja osób bezdomnych przebywających w placówkach stacjonarnych 
do zmiany swojej sytuacji życiowej 
Cel realizacji zadania 
Na podstawie wizyt studyjnych w ośrodkach stacjonarnych wskazanie korelacji 
pomiędzy warunkami panującymi w ośrodkach a jakością i trwałością motywacji 
podopiecznych do podjęcia prób usamodzielnienia się. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Artykuł naukowy. 
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w kształceniu studentów. 
 
27. Kształtowanie dojrzałości psychoseksualnej u osób z syndromem DDA/DDD 
i jej wpływ na funkcjonowanie w zakładanych przez nie rodzinach 
Cel realizacji zadania 
Określenie, jak dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym lub inną poważną 
dysfunkcją wpływa na dojrzałość psychoseksualną dzieci i jak przekłada się na 
tworzone przez nich później rodziny. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Artykuł naukowy. 
Wykorzystanie wyników badań podczas zajęć ze studentami. 
 
28. Wpływ mediów na wychowanie w rodzinie 
Cel realizacji zadania 
Przeanalizowanie wpływu wybranych mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych, na 
wychowanie w rodzinie i na budowanie tożsamości i poczucia kompetencji jej członków. 
W ramach badań uwzględniony zostanie także wpływ gier komputerowych i 
konsolowych nie tylko w zakresie MMO (Massively Multiplayer Online games), ale także 
w trybach gry jednoosobowej. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Artykuł naukowy. 
Wykorzystanie wyników badań podczas zajęć ze studentami. 
 
 
 
 
 



29. Filozofia rodziny u Jana Pawła II 
Cel realizacji zadania 
Rekonstrukcja wątku ojcostwa w twórczości Karola Wojtyły i problematyka tożsamości 
płciowej a osobowej w ujęciu JPII. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Artykuły naukowe, w których zostaną otrzymane przedstawione wyniki. 
 
30. Antropologiczne założenia i inklinacje komunitaryzmu (A. MacItyre, Ch. 
Taylor, M. Walzer, M. Sandel), liberalizmu (S.J. Miill, J. Gray, P. Singer, J. Rawls) 
oraz personalizmu (J. Maritain, K. Wojtyła) 
Cel realizacji zadania 
Uchwycenia antropologicznych założeń przyjmowanych przez głównych przedstawicieli 
komunitaryzmu, liberalizmu i personalizmu. Badania przeprowadzone na tekstach 
źródłowych oraz komentarzach mają również ukazać ewentualną zgodność (bądź nie) 
przyjmowanych przez autorów założeń z konsekwencjami społecznymi. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Rezultaty pracy badawczej zostaną udostępnione w ramach wykładów (wykład 
ogólnouniwersytecki). 
Planowana jest publikacja naukowa. 
 
31. Uzależnienie od masturbacji a zdolność konsensualna przedmiotowa 
Cel realizacji zadania 
Ukazanie spojrzenia antropologii chrześcijańskiej na ludzką seksualność i wskazanie 
fundamentów, które stanowią Pismo Święte i Tradycja. Ukazanie podstawy antropologii 
chrześcijańskiej w konfrontacji z kierunkami psychologicznymi, biologicznymi, 
filozoficznymi i społeczno-kulturowymi seksualności. Ukazanie seksualności ludzkiej 
w wymiarze personalnym i w perspektywie powołania do małżeństwa i czystości. 
Przejście w oparciu o literaturę przedmiotu do dynamizmu uzależnienia psychicznego 
i funkcjonalnego u mężczyzny i kobiety od masturbacji i ich kompletarności 
w małżeństwie. W oparciu o literaturę doktrynalną i orzeczenia jurysprudencji Roty 
Rzymskiej i trybunałów kościelnych ukazanie, w jakim szczegółowym zakresie 
uzależnienie od masturbacji powoduje niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków 
małżeńskich i stworzenia wspólnoty życia małżeńskiego w wymiarze przyjęcia 
i przekazu. 
Planowane efekty naukowe i praktyczne 
Zbiorowa monografia pomocna w sądownictwie kościelnym, duszpasterstwie - 
zwłaszcza rodzin. Może stanowić pomocny przyczynek do pomocy uzależnionym 
w wymiarze etyki chrześcijańskiej. 


