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Jolanta Kurosz, Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. 
Teologia pastoralna fundamentalna, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział 
Teologiczny. „Biblioteka Pomocy Naukowych” 31, Poznań 2009, ss. 344, ISBN 
978-8361884-41-5;

Jolanta Kurosz, Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część druga. Teologia 
pastoralna szczegółowa – wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny. „Biblioteka Pomocy 
Naukowych” 33, Poznań 2012, ss. 333, ISBN 978-8363266-48-6.

Dwa tomy opracowania zatytułowanego Teologia pastoralna. Materiały do 
ćwiczeń, przygotowane do druku przez Jolantę Kurosz, wydane zaś przez Wy-
dział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowią 
długo oczekiwane pomoce naukowe adresowane zarówno do studentów, jak i do 
prowadzących zajęcia z teologii pastoralnej. Część pierwsza ćwiczeń dotycząca 
wybranych zagadnień z zakresu teologii pastoralnej fundamentalnej jest owocem 
poszukiwań mających na celu wypracowanie precyzyjnych pojęć i stworzenia 
pełniejszego warsztatu metodologicznego teologii pastoralnej, odpowiadającego 
zmieniającej się rzeczywistości, w której dzisiaj aktualizuje się Kościół. W planach 
pomysłodawców książka ma pomóc studentom w zgłębianiu tajników nauki o urze-
czywistnianiu się Kościoła w teraźniejszości oraz w przeprowadzaniu pierwszych 
badań naukowych, zaś nauczycielom akademickim może służyć jako inspiracja 
do przygotowania i prowadzenia ćwiczeń z teologii pastoralnej fundamentalnej 
oraz seminariów magisterskich. W zakres części pierwszej ćwiczeń wchodzą takie 
tematy, jak: Teologia pastoralna jako nauka teologiczna; Metodologia nauk pasto-
ralnych; Wykorzystanie nauk humanistycznych w teologii pastoralnej – wybrane 
zagadnienia; Teologia pastoralna – rys historyczny; Teologia pastoralna – pod-
stawy; Urzeczywistnianie się Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego w liturgii; 
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Budowanie wspólnoty w Chrystusie poprzez słowo; Diakonia i caritas w budowa-
niu wspólnoty Kościoła oraz Kairologia – teologiczna analiza aktualnej sytuacji 
działania Kościoła. Każdy temat podzielony jest na kilka albo nawet kilkanaście 
zagadnień, na które składają się odpowiednie polecenia do wykonania na podsta-
wie proponowanych tekstów, bardzo solidnie i fachowo wybranych przez autorkę 
z dokumentów Kościoła albo literatury przedmiotu. Aby umożliwić całościowy 
przegląd proponowanej literatury do analizy, na końcu danego tematu została 
podana bibliografia. 

Druga część pomocy naukowych dotyczy wybranych zagadnień z teologii pa-
storalnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Podobnie jak w części 
pierwszej mamy tutaj teksty do analizy oraz zadania do wykonania w ramach 
następujących tematów: Duszpasterstwo w misji Kościoła (Rodzaje duszpaster-
stwa, Duszpasterstwo działalnością zorganizowaną, Duszpasterstwo działalnością 
planowaną, Duszpasterstwo działalnością zespołową, Pastoralna tożsamość pre-
zbitera); Duszpasterstwo zwyczajne Kościoła (Teologiczna refleksja dotycząca 
parafii, Typologia parafii, Parafia miejscem duszpasterstwa zwyczajnego, Problemy 
współczesnej parafii, Potrzeby odnowy parafii); Duszpasterstwo nadzwyczajne 
Kościoła (Diecezja miejscem realizacji duszpasterstwa, Dekanat miejscem reali-
zacji duszpasterstwa, duszpasterstwo nadzwyczajne – specjalne, duszpasterstwo 
nadzwyczajne – specjalistyczne); Teologia laikatu i apostolstwa (Podstawowe 
pojęcia, Świeccy w Kościele na przestrzeni wieków, Apostolstwo świeckich, 
Realizacja zadań apostolskich, Prezbiterzy i świeccy we wspólnocie Kościoła). 
Proponowane tematy pokazują, jak szeroki jest zakres działalności duszpasterskiej 
Kościoła, która domaga się nie tylko poznania, ale także adekwatnego jej reali-
zowania hic et nunc. Z pewnością mogą się do tego wydatnie przyczynić pomoce 
naukowe zawarte w dwóch tomach materiałów do ćwiczeń z teologii pastoralnej.
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