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I. Wprowadzenie.

Podjęcie temafu o gorliwości kapłańskiej jest szczególtie aktualne w dzi-

siejszym świecie, gdy wszystko jest podporuądkowane regułom ekonomicznej

korzyści i natychmiastowej nagrody. Człowiek sapiens staje się dziś homo

consumens. Ale obok owej tendencji do konsumpcjonizmu w obszarze religii

towarzyszy drugie Ąawisko, mianowicie wyraźne przejawy sekularyzacji

w życiuludzi. Oba te Ąawiska - konsumpcjonizm i sekularyzaĄa są jednym

ze współczesnych, zasadtticzych wezwań dla kapłanów w spehrianiu ich

funkcji. Podkreślał to w wielu dokumentactł przemówieniach i homiliach Jan

Paweł II. Dlatego z luzrlalrliem przyląłem do receĘi pracę, która analizuje ten

właśnie problem. Temat pracy doktorant sformułował następująco: ,,Biblijne

i teologiczne podstawy gorliwości kapłańskiej w dokumentach papieża lana
Pawła II w 1atach1989-2005" .

II. Pt zejdźmy do ogólnej charakterystyki recenzowanej pracy.

Składa się ona z trzech rozdziałów, bibliografii, pism papieża Jana Pawła

II otaz dokumentów innychpapieży.



,, ,,.,+., .:. _, w r|oz.d,ziale I autor koncentruje się na różnych aspektach pochodzenia

kapłaństw a, w Ęm także na ojcowskich aspektach bycia kapłanem. Podkreśla

sĘl życiakapłana pozostający w ścisĘch zależnościach od biskupa, a także w

braterskiej wspólnocie ze współbraćmi w kapłaństwie.

o ile w tozdziale I dominował aspekt trynitamy, to w rozdziale II, domi-

nuje aspekt horyzontalny. Autor ukazuje tu kapłana, którego misja przebiega

w tzeczywistości Kościoła, ale także w służbie człowiekowi w róŻnYch wY-

miarach jego egzystencjł w różnych warunkach społecznych i materialnych,

Doktorant podkreśla osobistą odpowiedziaktość kapłana za własny tozwój

duchowy , ale także zawspólnotę powietzonąjego opiece.

W rozdziale III autor analizuje dwa istot. e składniki składające się na

,,formy życia i posługi kapłanskĘ". Po pierwsze - sprawowanie Eucharystii

i sakramentu poku Ę otaz posługę gowa. po drugie _ realizowanie w życiu

kapłańskim istotnych cech jego duchowej osobowości, są nimi: modlitwa, po-

kora, ubóstwo.

III. Uwagi dyskusyjne i krytyczne.

A. Istotrym składnikiem ,,Wprowa dzel:ria" w każdym opracowaniu nau_

kowym, a więc także w tozptawie doktorskiej, jest nakreŚleŃe stanu

badań nad podjętym w pracy problemem. Doktorant napisałbatdzo ob-

szerne ,,Wprowa dzeńe" , w którym przedstawia tóżne stanowiska do-

Ęczące tak tematów teologicznych, iuk i praktykl Życia kapłańskiego,

cytuje różnychautorów (kardynałów, świętych, takżeJana Pawła II), ale

zabral<ło w nim właśnie przedstawienia stanu badań nad Problemem

gorliwości kapłańskiej, problemu tak istotlrego w życia kapłana we

w sp ółczesny m/ skomplikow anym/ Iaicy zującym s ię świec ie.

Temat gorliwości kapłanskiej pojawia się w literaturze Przedmio-

tu, ale często jako wątek uboczny, dlatego bardzo dobtze, Że znalazł on

naczelne miejsce w recenzowanej ptac!l ĘIe, że należało stan badań nad



Ęm wątkiem we wprowadzeńu dokładniej opisać. Wtedy stało by się

jasne, w jakim zakresie doktorant ten problern szerzej ptzeanalizował.

B. Gdyby doktorant zechciał pracę opublikować, należałoby

sformułować ĘfuĘ niektórych punktów; w obecnym brzmieniu są one

niezrozumiałe.la, czytając ptacę, tozumiałem je, ale czytelnik ma prawo

już na podstawie sformułowania tytułu wiedzieć, o czyrn dany punkt

traktuje. Oto wybrane przykłady:

s. 35: ,,Ptzyjaciołom powierzam swoje zadanie" .

s. 84: ,,Prowadzić także indywidualnie".

s. 10],: ,,Konieczna pomoc Ducha Świętego w sytuacjach wymaga-

jących.

s. 225: ,,Korzystając z osobistego doświa dczeŃa" .

s.282:,,Istobre relacje wobec kobiet i pozostałe wnioski".

s. 285:,,Czetpiąc z relacjiBożycH' .

s. 307 :,, Ewangeliczne tozeznawanie".

s. 313: ,,Ze szczególną uwa1ąw niektórych kwestiach".

s. 354: ,,DokumenĘ otaz dokumenĘ papieży" . (Dwa razy powtó-

tzore słowo dokumenĘ: czyje te pierwsze dokumenty?).

IV. Ocena pracy.

],. Doktorant opanował w peh:ń technikę pracy naukowej. Posłużył się

przede wszystkim metodą analizy. ,,Analizuję - pisze autor- teksty

papieskie, przede wszystkim te, które odnoszą się do kapłaństwa"

(r. 3). Ale doktorant stosuje także metodę dedukcyjną, mianowicie

z tekstów papieskich dotyczących życia chrześcijańskiego wyprowa-

dzatakże wnioski doĘczące statusu teologicznego kapłana i jego gor-

liwości w sprawowaniu swej misji - to jest istobry cel badawczy auto-

ra. Takie natządzie metodologiczne pozwolilo autorowi ptzeptowa-



dzić możliwie wszechstronnie badania i na ich podstawie wyprowa-

dzić wnioski.

Doktorant wykorzystał literaturę przedmiotlJ, a także, selektywnie,

literaturę'pomocniczą. Opinie cytowanych autorów są dla doktoranta

podstawą do formułowania własnych ocen.

Autor wszechstronnie wykoruystał pisma papieża fana Pawła II otaz

dokumenty innych papieży, a to pozwoliło mu nakreślić naukę Ko-

ścioła na temat gorliwości kapłańskiej.

V. Ostateczny wniosek recenzenta.

Praca spełnia formalne i merytoryczrle wymogi niezbędne w pisaniu pra-

cy naukowej. Wniesione ptzeze mnie uwagi \<rytyczne i redakcyjne mogą być

dla doktoranta pomocne przy ewentualnej publikacji pracy. Naukowe walory

recenzowanej rozprawy pozwalają mi z pełnym przekonaniem posfulować

dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów procedury doktorskiej.

Siedlce, 19 listopada 2020 r.
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