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Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski
WT UK.SW

Warszawa, dn. 22.09.2022

Opinia o pracy ks. Mgr lic. Mateusza Grzegorza Kielarskiego

Otrzymałem we wrześniu 2022 z Akademii Katolickiej w Warszawie trzy dokumenty:

1) Oświadczenie od J.E. Bpa Rafała Markowskiego, że publikacja pt. „Celebracja Mszy 

świętej połączonej z obrzędem beatyfikacji Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety 

Róży Czackiej” została przygotowana przez ks. M.G. Kielarskiego i posłużyła w celebracji 

uroczystości beatyfikacyjnej. Teksu tej publikacji nie otrzymałem.

2) Artykuł w wydruku komputerowym na papierze pt. „Krzyż Chrystusa podwójnie 

czczony w celebracji eucharystycznej roku liturgicznego na podstawie Mszału rzymskiego” (33 

strony).

3) Artykuł w PDF wydruku komputerowego pt. „Ofiarniczy charakter eschatologii okresu 

zwykłego z Mszale rzymskim dla diecezji polskich” (15 stron).

W rozmowie telefonicznej dowiedziałem się, że ks. Kielarski jest doktorantem, ale jego 

życiorysu, ani dorobku naukowego nie otrzymałem. Wnioskuję, że chodzi o doktorat z teologii 

w zakresie liturgii.

Ocena artykułu
„Krzyż Chrystusa podwójnie czczony w celebracji eucharystycznej roku 

liturgicznego na podstawie Mszału rzymskiego”.
A. Czytania biblijne z dwóch uroczystości:

1) z Liturgii Wielkiego Piątku : Iz 52, 13-53); Ps. 31, Hbr 4, 14-15; przed Ewang. Flp 2, 8-9; 

Męka Pańska J 18, 1-19.

2) ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego: Lb 21- 4-9; Ps 78; Flp 2, 6-11; przed Ewang. 

aluzja do Ga 6, 4: J, 3 -13-17.

B. Teksty euchologicze (modlitwy, oracje):

1) z Liturgii Wielkiego Piątku: modlitwa wstępna; wielka modlitwa wiernych, modlitwa po 

komunii.

2) ze Święta Podwyższenia Świętego Krzyża: kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po 

komunii.

Teksty modlitw podane są po polsku i po łacinie; są aluzje do Sakramentarza 

Gelazjańskiego
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Uwagi. Artykuł nie ma charakteru przyczynkowego. Autor nie zamierza odkrywać w 

tekstach biblijnych i euchologicznych czegoś, czego by przedtem nikt nie zauważył. Dokonuje 

indywidualnej ich interpretacji, pozostając w chrześcijańskiej tradycji. W takim przypadku 

kwerenda bibliograficzna nie wchodzi w rachubę. Styl językowy jest poprawny. Treść artykułu 

ma charakter bardziej formacyjny niż informacyjny. Autor mówi o sprawach, które w ogólności 

są znane ludziom praktykującym, wszak fragmenty Pisma Świętego, które omawia, są czytane 

i komentowane w kościele przynajmniej raz w roku. Nieco lepiej mogą je znać osoby zajmujące 

się naukami kościelnymi, a szczególnie katecheci. Sposób referowania jest odpowiedni do 

treści, nacechowany wiarą i szacunkiem do tego, o czym jest mowa; jest to styl medytacyjny i 

taki, jaki stosowany jest w homiliach, katechezie, w publikacjach religijnych. Z odczytanych 

tekstów Autor wydobywa treści ascetyczne, moralne, duchowe, ogólnie mówiąc 

duszpasterskie. Eksponuje dzieło zbawienia w Chrystusie. W tego rodzaju publikacjach nie 

byłoby rzeczą stosowną wdawanie się w szczegółową analizę poszczególnych słów (po 

hebrajsku, grecku i po łacinie), ani też w omawianie kontekstu historycznego poszczególnych 

zdań. Jednakże w swej narracji Autor odwołuje się dyskretnie do dokumentów Kościoła, do 

opracowań teologicznych i liturgicznych i do komentarzy biblijnych, co zaznacza w przypisach. 

Są też (małe) aluzje do Ojców Kościoła. Dzięki temu artykuł posiada charakter akademicki. 

Autor wykazuje znajomość teologii, a przede wszystkim zrozumienie istoty Liturgii. Dziedzina, 

którą reprezentuje może być określona jako teologia liturgii.

Ocena artykułu

„Ofiarniczy charakter eschatologii okresu zwykłego z Mszale rzymskim dla diecezji 
polskich”.

Uwagi. Ten artykuł, podobnie jak poprzedni, nie ma charakteru przyczynkowego. Autor 

dokonuje indywidualnej ich interpretacji, pozostając w chrześcijańskiej. Kwerenda 

bibliograficzna nie wchodzi w rachubę. Ten artykuł można określić jako studium na temat 

zbawienia w Chrystusie; realizuje się ono w Kościele poprzez Liturgię, a szczególnie 

Eucharystię. Artykuł składa się z czterech części (paragrafów). W takich zagadnieniach układ 

jest dowolny, dlatego każda koncepcja książki czy artykułu może być uznana za dobrą. W 

odróżnieniu od poprzedniego artykułu ta praca utkana jest obficie cytatami z dzieł teologów 

dawnych i współczesnych. Nie wnoszą one nic nadzwyczajnego do tajemnicy zbawienia, wszak 

w tej sprawie liczy się tylko to, co powiedział Chrystus, ale dzieła teologów mają bardzo duże 

znaczenie: ukazują ciągłość wiary od czasów apostolskich aż do współczesnych; ukazują 

wysiłek w kierunku głębszego zrozumienia tajemnicy zbawienia w Chrystusie; wypowiedzi
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szczególnie Ojców Kościoła i wielkich świętych okresu późniejszego wyrażają mistyczne 

ujęcie eschatologii; można tam znaleźć poetyckie (retoryczne) ujęcie tego zagadnienia. Bogata 

literatura w tym zakresie świadczy o dogłębnej asymilacji nauki Chrystusa oraz o tym, że ludzie 

piszący na te tematy brali naukę o życiu wiecznym poważnie. Dlatego duża ilość cytatów 

sytuuje czytelnika w wielkiej Wspólnocie, jaką jest Kościół ze swą długą tradycją. Cenne jest 

powiązanie dzieła zbawienia z Eucharystią. To zaś jest zagadnieniem nie tylko ważnym od 

strony dogmatycznej oraz historycznej, ale jest to kwestia wprost „paląca” w naszych czasach, 

gdzie obserwuje się tendencję, aby niejako oddalić celebrację Eucharystii od dzieła zbawienia, 

a „ożywić ją” przez wprowadzanie elementów ludycznych. Autor reprezentuje tradycję 

chrześcijańską zakresie wiary, gdy wypowiada się na temat eschatologii; w taki sposób 

podchodzi też do cytowanych dzieł. Sięganie do literatury teologicznej jest też wyrazem 

erudycji Autora w zakresie liturgiki i sytuuje artykuł w kręgu prac naukowych.

Uwagi ogólne

Ks. Kielarski jawi się jako dobry liturgista w tym sensie, że wykazuje znajomość zagadnień 

liturgicznych oraz - jak wynika z pisma Biskupa Markowskiego - działa jako liturgista na 

poziomie diecezjalnymi i nie tylko. W tym sensie zapowiada się dobrze. Do dzieł Ojców 

Kościoła nie podchodzi jako zwykły badacz określonych tekstów (jako historyk, lingwista, 

religioznawca), lecz poszukuje w nich treści duchowych i teologicznych. Nie przywiązuje wagi 

do kwestii edytorskich i może dlatego cytuje dzieła patrystyczne sposób nieprawidłowy 

(spotykany czasem w publikacjach popularno-naukowych). Nie umniejsza to wartości 

omawianego artykułu, ale może sugerować, że Autorowi brakuje profesjonalizmu w zakresie 

tekstów źródłowych, a tego można uniknąć. Dlatego do druku należałoby wprowadzić ogólnie 

przyjęty sposób cytowania dzieł patrystycznych.

Oba artykuły oceniam jako odpowiednie dla tego, kto jest na etapie przygotowania 

rozprawy doktorskiej.


