Dane aktualne na dzień: 03-04-2020 06:04

Link do produktu: https://homodei.pl/ojcostwo-i-jego-odslony-p-480.html

Ojcostwo i jego odsłony
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

autor

ks. Janusz Mastalski, ks. Grzegorz Godawa
Katarzyna Kutek-SŁadek

format

A5

stron

232

ISBN

978-83-65939-14-2

rok wydania

2018

oprawa

miękka

Opis produktu
„Jesteśmy obecnie świadkami kryzysu ojcostwa oraz nieodłącznie związanego z nim kryzysu męskości. Stąd aby mężczyzna
mógł być dobrym mężem, ojcem (również duchowym), aby w dobie obecnych zawirowań i przemian socjokulturowych nie
zgubić własnej tożsamości, musi odpowiedzieć sobie na pytanie: co znaczy być męskim mężczyzną? W
poszukiwaniu odpowiedzi na nie niewątpliwie bardzo pomocne będzie niniejsze opracowanie, gdyż bardzo trafnie ukazuje
rzeczywistość ojcostwa fizycznego i duchowego, diagnozuje przyczyny jego obecnego kryzysu oraz podpowiada drogi jego
przezwyciężenia”.
ks. dr hab. Antoni Świerczek
„Autorzy niniejszej książki ukazują w sposób kompetentny wielorakie aspekty ojcostwa, zwracając uwagę na tak istotne
kwestie, jak spory o współczesnego ojca i modele ojcostwa, na ojcostwo wobec współczesnych trudności i zagrożeń, a nade
wszystko na zupełnie nowatorskie spojrzenie dotyczące ojcostwa duchowego”.
prof. dr hab. Marian Śnieżyński
_______________________________
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