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Tytuł pracy i aktualność tematu

Tytuł pfacy wskazuje, że Autor ma zatriar przedstawić kapłństwo nie w ogólności w

nauczaniu Jana Pawł a II, Iecz skońcentrowaó się na jednym aspekcie, mianowicie na

gorliwości w posłudze kapłańskiej. Jest to zatem ujęcie pastoralne, jednakZe w tekŚcie PracY

jest dużo elementów doktrynalnych na temat kapłaństwa. Trudno by było mówió o posłudze

kapłńskiej bezvkazania jego istoty czy nŃury. Praca ks. oponowicza wpisuje się w wielki

nurt publikacji na temat Jana Pawła II, a takich jest wiele w roznych krajach. Jest ona Przede

WyrźLZem dogłębnej recepcji Papieża Jana Pawła II w Polsce. Jest rzeczą oczyvistą, że tego

rodzĄu rozprawanie prezentuje jakichś nowych, dotychczas nieznanych materiałów na temat

kapłaństwa, ani też zawiera nowych koncepcji posługi kapłańskiej, których by nie było

dotychczas, caŁe bowiem nauczanie Jana Pawła II oparte jest Biblii Starego i Nowego

Testamentu, co jest Zaznaczonę w tytule placy. Wiadomo, że jest ono też mocno osadzone w

Tradycji chrześcijńskiej od czasów apostolskich aż do współczesnoŚci. JednoczeŚnie temat

rozprawjest niezwykle aktualny, bowiem od kilku lat, chyba we wszystkich krajach, w tym

w Polsce, temat kapłaństwa jest dyskutowany. Za szczrtowy punkt tej debaty można uznać

Synod Biskupów w Amazonii z udziałem Papieża Franciszka (Ż0I9). MoŻna PowiedzieĆ, Że

ks. Jarosław oponowicz staje uczestnikiem tej debaty, oczlłviście nie na poziomie

medialnym, lecz teologicznym.
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Układ pracy i treść

TematpracynienarzucawprostAutorowijejukładu'czylipozwa|anadużąswobodę.

Praca |iczy 369 stron pisanych 12_tką z malym odstępem pomiędzy liniami pisma; gdyby

zastosować odstęp 1.5, to |iczbastronznacznie by się powiększyla, Rozprawa składa się z

trzechrozdziaŁów; ich Ńład wydaje się logiczny , Zebrany materiał możnaby było podzielió

inaczej oruzinaczĄ nazwaćtytuły, ale to nie miałob y znaczenta. czyliten układ możnauznać

za odpowiedni.

RozdzialI-Motywacjabiblijno-teologalna(trynitarna).Ws]r<Łńrozdziałuwchodzi

czternaście paragrafów. Autor przeprowa dza czytelntka, w oparciu o nauczanię Jana Pawła II,

poprzez zagadnienia istotne dla tematu, sięga do powołani alzrae]ra, po czym przechodzi do

Chrystusa jako Wiecznego Kapłana i ukazuje kapłństwo chrzeŚcijańskie jako ldział w Jego

Kapłństwie(s.I4-Ż0).Rozwijawątekduchowegoojcostwakap\ana,którebędącciągle

..dzińem kapłństwie Chrystus a, rea|\zuje się w odniesieniu do Boga ojca (s. 21-22)'

sygnalizuje , że wzotemdla kapłana możebyć także św, Józef, pomimo, że rttę pełnił wprost

funkcji kapłańskich (s. ża_ż5). Jednakźe, ciągle w oparciu o wypowie dń lana Pawła II,

bardz\Ąszczegółowo omawia Doktorant związekkapłaństwa chrześcijńskiego z chrystusem

(s.13.88).Przypomina'żekąłństwo,pomimojegosplendoruigodnoŚci,czasemwiążesię

trudnościami, których szczytem możę byó męczeństwo (s. 93). Na temat związku Posługi

kapłańskiej z Duchem Swiętym pisze Autor w dalszej części rozdziaŁu (s. 95-10a)' W jego

zakończenilłukazujezwiązekkapłanazMaryją(s.105-115).Wiadomo,Żetoelementwńny

w nauczaniu Jana Pawła II,

RozdziałII_Motywacjaeklezjalno-społeczna(horyzontalna).Wskładrozdziału

wchodzi sześć paragrafów. Na początku Autor wskazuje na kościół jako na wspólnotę i

odnosijądoWspolnotyTrójcySwiętej(s.117-119)'Potemprzechodzidoposzczegolnych

stref działania kapłńskiego jak pokoj (s. 139-140), sprawy współczesnYch ludzi (s, 141-142)'

praca wśród kobiet (s. 146-148), misje (s. 155-160), relacja hierarchicznego kapłaństwa do

nowychwyzwańiposługicharyzmŃylrow(s.I61.I72),Autorpodaje,zaJanemPawłemII,

wzory znakomĘchkaPłanów: 
T\r /^ lrQ\ Ton y ł VI (s. 776) oraz

trzechostatnichpapieŻy(PiusIX(s'178),JanXXIII(s.t77),Pawe

postacijako.CyprianMichałIweneTansi(s.178),kard.Stepinac(s.178),o.Pio(s.I79)'bp

Sebastian Pe.czar(s. 180), JuanNepomuceno Zegriy Moreno (s, 181), WalentynPaquay (s,

181),ArnoldJansen(s.181),PienęBońomme(s.182),RafałKalinowski(s.182),bp
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Antoni Marcin Slomsek (s. 183), kard. Van Thu6n (s. 183), Balanguer Escriva (s. 183), abP

Szczęsny Feliński (s. 184), Jan Balicki (s. 184), Gaetano Errico (s. 185), Ludovico Pavoni (s.

185), Luis Yariaru(s. 185), Pawel Peter Gojdic (s. 185), Giovanni Antonia Rarina (s. 185),

ńp Igantius Maloyan (s. 185), Alfonso Maria Fusco (s. 186), Jerzy Popiełuszko (s. 186),

Marco da Krizevci (s. 186), Melchior Grodziecki (s. 186), Stefano Pongracz (s. 186), Tomasz

Reggio (s. 186), Antonio Maria Claret (s. 187), JozefBaldo (s. 187), Adolf KolPing (s. 188),

Jan Sarkander (s. 189), Stefan Frelichowski (s. 189), Rafał Chyliński (s. 189), Guizar Rafael

(s. 190), Stanisław ze Szczepanowa (s. 190), Filip Neri (s. 190), Luigi Guissani (s. 191),

Wincenty i paulo (s. 191), Micheal Garricoits (s. 192), Franciszek Ksawery (s. 193), Alfredo

Ildefonso Schuster (s, 192), Filippo Smaldone (s. 193), Bartolomeo Maria Dal Monte (s.

193). Franciszek Salezy (s. 193). Ks. Doktorant podkreśla koniecznoŚĆ troski o nowe

powołania kapłańskie (s. 194-207), rozpoczynając od rodziny (s.ż04-205). W dziełach Jana

pawła II daje się zauważyć, że często cytuje on dawnych mistrzów, w tym Ojców KoŚcioła,

ale jako przykład stawia raczej postacie współczesne.

Rozdział III _ Formy życiai posługi kapłańskiej. W skład rozdziałuwchodzi cńęrnaŚcię

paragrafów. Na pierwszym miejscu znajduje się Eucharystia (s. 209-222); Autor eksPonuje

naukę o tym, że jest ona celebracją Kościota (stąd potrzebaszacunku dla Liturgii), ale teŻ jest

celebracja osobista (kapłan działa irr persona Christi), co wymaga czystoŚci moralnej i

duchowej (s. 211 -217). Godne podkreślenie jest to, że Autor przywołuje naukę Jana Pawta II

na temat roli Ducha Świętego sprawowaniu Eucharystii (s. 21I-żI2), o azym chYba trochę

zapomina się w potocznym nauczaniu. Doktorant sygnalizuje to, że kapłan sPrawującY

Eucharystię obejmuje swą modlitwą także wyznawców innych religii, głównie

chrześcij ńskich (s.220).

Na drugim miejscu stawia Doktorant sakrament pojednania (s. 223-ż31) i PodkreŚla

potrzebę gorliwości w jego sprawowania, co jest ważne ze względu na zaniedbania Pod tYm

względem, przynajmniej w niektorych krajach. W tym kontekście Autor dotyka kweStii

subiektywizmu i relatywizml (s. 229-230). Ważnym zagadnieniem jest ŚwiętoŚĆ osobista

kapłana (s.23ż-ż4ż); ztym wiążą się formy wzrastania w wierze jak rekolekcje i pielgrzYmki

(s. 243-250). Ważną rolę odgrywa modlitwa osobista (s. 260-ż64) oraz modlitwa z irr:rYmi

ludźmi (s. 264-267), potrzebna jest ciągłość w dziaŁaniach formacyjnych (s. 268-278). W

pracy tego typu nie mogło zabraknąć kwestii celibatu (s. 279-284), jednakże Autor nie

zatrzymuje się zbyt długo nad tym zagadnieniem. W zakończeniu rozdzialu wskazuje na

potrzebę jedności kapłańskiej (s. ż85-293), posłuszeństwa i ubóstwa (s.294-30I), Potrzebę
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PoboŻnoŚci marYjnej (s. 302-306). co jak wiadomo cechowało Jana pawła II. Jest też paragraf

o wiemoŚci Magisterium Kościoła (s.310-317). W zakoliczeniu rozdziału Doktorant ukazuje

kapłana w jego posłudze Słona (s. 318-328).

Podsumowując wszystkie trzy rozclz,iały pocl w,zględenr układu i treści można

PowiedzieĆ, ze Doktorant dogrlębienie z,apozrlał się z nattczaniem papieża Jana pawła II na

temat kaPłaństwa. Wybrał liczne wypowiedzi na tetl temat rozsiane w wielu żrodłach, jak
homilie, katechezY, encykliki. adhortacje, co wymagało cluzo czasitrudu. Możnapowiedzieć,
Że Posługując się tak rózrrorodlrym i bogatyrn nrateriałem nakreślił obraz lub porlret

WZoIoWego kaPłana, żYjącego idziałającego i.n par,sonu Christi. Jest to obtaz o charakterze

adhortacYjnYm i Postulatywnym. Takie u.jęcie tenrattt r,lyrrikało ze słowa ,,gorliwość",.jakie
znajduje się w tYtule. JeŚli by przyrównac clzied,zictwo .Tana pawła II do znakomitego ogrodu,

to ks. Jarosław Oponowicz lłl,triósł z triego dorodrry o\Ą/oc,

Llwagi metodologiczne

RozPrawa ks. J. Oponowicza jest zredagowana zgoclne z ogólnie przyjętymi zasad,ami.

Zachowana jest proporcja pomiędzy rozdziałami (w rozdziale drugim jest mniejsza ilośc

Paragrafow niz w Pierwszym i trzecinl, ale ilość stron .iest zbliżona), Zwartajest koncepcja

PracY: odniesienie kapłaństlva do Trójcy Swiętej, a rv sposób szczegolny do Chrystusa;

szeroko ZarYSoWanY jest wynriar horyzontalrry kapłaństwa, a następnie zasygnalizowane są

Poszczególne formy pracy kapłańskie.1 oraz elernentv clirclrowości kapłańskiej. Rozprawa

napisana poprawnie pod rvzględenl .ięz,vkowylll; poszczególne wątki .iasno następują po

sobie; nie ma zdań sztucznie skonrplikowilnycIl. ani słów zaczerpniętych z języka

Potocznego. Nie ma porł,trlrzeń. Doktorant c:ytujc ntl|r,vażniejsze wypowiedzi papieża t je

komentuje w sPosób zwięzl5,; nrnie.i wazne wypowiedzi poclaje w przypisie, a do niektórych

tYlko Podaje referencje. Przy konrentor,vaniu tekstów zródłowych, jak to jest przyjęte, sięga

do opracowań.

Doktorant Posługuje się literaturą wyłącznic w, .języku polskim. opracowania

zagraniczne, głównie w języku angielskirrl, są zw_vkle lrrile widziane, ale one nie zawszę

wnoszą nadzvnYczajne treŚci. Wyrazy łacińskie i greckie, zgodnie z tradycją, napisane są
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kursywąl. Odnośniki zrobione są poprawnie, a przed wszystkim jeden system jest stosowany

w całej pracy. Jest wykaz skrótów; jest spis źródęł - są to dzięła (pisma) Jana Pawła II; jest

kilka innych dokumentów Kościoła. Jest Wkaz literatury przedmiotu oraz pfac

pomocniczych (tutaj trudno o jasne rozrożnięnie). Wstęp zawięra elementy na temat gęnezy

pracy, Źródeł, metody i założeń. W zakończeniu znajduje się podsumowanie całości.

Da się zauważyć, że w nauczaniu Jana Pawła II o kapłaństwie są elementy, które nie

znalazĘ się w rozprawie, na przyŁJad kapłaństwo w zakonie, zaangażowanie kapłanów

działania typowo społeczne (szczegóInie w Ameryce Łacińskiej) oraz postawa kapłanów w

kwestiach ekumenicznych; są też przestrogi dotyczące Liturgii. Jest rzeczą zrozumiałą, że

rozprawa naukowa nie moŻe uwzględniaĆ wszystkich szczegołow na omawiany temat i Autor

musi dokonaĆ selekcji. Wydaje się, że wybór fragmentów z dzieł JanaPawła II w pracy ks. J.

Oponowicza jest odpowiedni do przyjętego w temacie założenia. Uwzględnia ona ptzede

wszystkim to, co mieści się w ramach gorliwości w życiu i w posłudze duszpasterskiej

kapłana. Zwykle w pracach doktorskich sygnalizuje się zarys badan; w tym temacie byłoby to

niewykonalne z uwagi na wielką ilość publikacji natemat Jana Pawła II, w tym o kapłaństwie

w jego nauczaniu. Skoro słowo ,,gorliwość" jest w tytule, to mogłoby się częściej pojawiać w

tekście pracy.

Pytanie do Doktoranta: proszę wymienić kilku autorów patryst ycznych,których cytuje

Jan Paweł [I w nauczaniu o kapłaństwie; wybrać dwóch, jednego łacińskiego oraz jednego

greckiego, i powiedzieć, jakie dzieŁaĘchże autorów Papież cytuje i o co one zawierają.

Wniosek końcowy

Nie zgłaszam zasttzężeń co do treści ani metody naukowej zastosowan ej przezks. mgr

lic. Jarosława Oponowicza w rozprawie doktorskiej. Uważam, ze jest ona napisana starannie i

zgodnie z przyjętymi w Polsce wymogami dla tego typu prac. Wobec tego wnoszę wniosek

do Senatu Akadęmii Katolickiej w Warszawie o nadanie Doktorantowi stopnia naukowego

doktora nauk teol o g iczny ch.

1 Bardzo małe uchybienia : napisane jest - Pąstotres Dabo
pierwszy wyraz dużą literą, co Autor stosuje w całej pracy.
tylko pierwszy wyraz powinien by być napisany dużą literą.
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Vobis (s,225 , s.271), a zasadniczo pisze się tylko
Podobnie zwrot: Admirabile Commercium (s. 139) -


