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KS. MAREK CHMIELEWSKI, TERESA PASZKOWSKA,
KS. JAROSAW M. POPAWSKI, STANISAW T. ZARZYCKI SAC

HABILITACJE, PRACE DOKTORSKIE I MAGISTERSKIE
OBRONIONE W INSTYTUCIE TEOLOGII DUCHOWOŚCI KUL

I. PRZEWODY HABILITACYJNE
1. DR ELZBIETA MATULEWICZ

Kolokwium habilitacyjne odbyo sie 19 II 2008 roku przed Rada Wydziau
Teologii KUL z udziaem recenzentów: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof.
KUL; ks. prof. dr hab. Jan Machniak (PAT); o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
(UKSW); bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocaw).
Dorobek naukowy dr Elzbiety Matulewicz w zakresie publikacji pod
wzgledem ilościowym obejmuje 29 pozycji, w tym 7 ksiaz
 ek (nie liczac

rozprawy habilitacyjnej) i 22 artykuy, a ponadto 26 odczytów i wykadów
wygoszonych w latach 2002-2006 (stan na dzień 19 II 2008).
A. Ksiaz
 ki. Jeśli chodzi o ksiaz
 ki w jezyku polskim, to oprócz rozprawy
habilitacyjnej, w dorobku dr Matulewicz odnotować trzeba 3 oryginalne pozycje. Chronologicznie biorac,
 pierwsza jest opracowany przez nia wybór
modlitw b. Jerzego Matulewicza pt. Modlitwy bogosawionego Jerzego Matulewicza (Warszawa 1999). Dwie pozostae to opracowania z zakresu teologii
duchowości: Teologia modlitwy wedug bogosawionego Jerzego Matulewicza
(Warszawa 2000) i Świetość chrześcijanina wedug b. Jerzego Matulewicza
(Warszawa 2002). Jest to jej rozprawa doktorska.
Dziea te zostay przeozone na jezyki obce. Wybór modlitw b. Jerzego
Matulewicza ukaza sie w wiernym tumaczeniu na jezyk portugalski pt.
Oracões do bem-aventurado Jorge Matulewicz-Matulaitis (Curitiba 2001).
Znacznie zmieniony wybór modlitw stanowi wydana po litewsku ksiaz
 ka pt.
Viešpatie! Kaip aš Tave muliu! Palaimintojo Jurgio Matulaicio maldos (Kaunas 2001). Oprócz tego dr Matulewicz wydaa w portugalskim przekadzie
druga ze swoich ksiaz
 ek pt. A teologia da oraçao segundo o bem-aventurado
Jorge Matulewicz (Curitiba 2002), zaś doktorat ukaza sie równiez po portugalsku pt. A Sanctitade do Cristão segundo o bem-aventurado Jorge Matulewicz (Curitiba 2004).
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B. Artykuy. Treść artykuów Habilitantki zasadniczo jest monotematyczna
i koncentruje sie wokó róznych aspektów duchowości mariańskiej, zwaszcza
w zwiazku

z osoba b. Jerzego Matulewicza, a takze b. Stanisawa Papczyńskiego.
Najwiecej dr Matulewicz pisze o świetości w duchowości mariańskiej
i świetości chrześcijańskiej w ogóle. W centrum zainteresowań naukowych
Habilitantki jest takze kwestia modlitwy. Mistyka mariańska w wydaniu
b. Jerzego Matulewicza Autorka zajmowaa sie w kilku artykuach. Poruszaa
takze tematyke miosierdzia Bozego. Pojedyncze artykuy dotycza ascezy
w duchowości mariańskiej, rzadko podejmowanej kwestii zycia pozagrobowego, duchowości karmelitańskiej, duchowości kobiety, jak równiez nauczania
Jana Pawa II.
W omawianych publikacjach dr Elzbieta Matulewicz reprezentuje tradycyjna,
 systematyczna teologie duchowości, a wiec zasadniczo nie podejmuje
spekulatywnej czy polemicznej refleksji, lecz skupia sie na analizie doktryny
b. Jerzego Matulewicza, a ostatnio takze b. Stanisawa Papczyńskiego.
C. Odczyty. Z uwagi na przedmiot zainteresowań dr Matulewicz ściśle
wspópracuje ze Zgromadzeniem Ksiezy Marianów i Stowarzyszeniem Pomocników Mariańskich w kraju i za granica.
 Przejawia sie to w licznych wykadach i odczytach dotyczacych

szeroko rozumianej duchowości mariańskiej.
W sumie w latach 2002-2006 Habilitantka wygosia 18 odczytów na róznych
sympozjach zagranicznych na Litwie (Mariampol, Kowno, Wilno) i w Stanach
Zjednoczonych (Putnam-Connecticut i Stockbridge-Massachussetts), goszac

swoje odczyty odpowiednio po litewsku i angielsku, a ponadto uczestniczya
w 8 krajowych sesjach naukowych (UKSW, Licheń, Góra Kalwaria, Poznań,
Warszawa).
Wiekszość tych wystapień

zostaa później opublikowana w formie omawianych wyzej artykuów.
D. Rozprawa habilitacyjna. Nosi ona tytu: Miosierdzie Boze w charyzmacie Zgromadzenia Ksiezy Marianów (Lublin 2007, ss. 427) i sytuuje sie na
linii dotychczas podejmowanej przez dr Matulewicz tematyki duchowości
mariańskiej, jednocześnie znacznie poszerzajac
 i pogebiajac
 jej zakres. Jest
to dość obszerne studium, oparte przede wszystkim na tekstach źródowych
zaozyciela marianów  b. Stanisawa Papczyńskiego i odnowiciela zgromadzenia  b. Jerzego Matulewicza, na dokumentach zakonotwórczych, a takze
na pismach innych autorów mariańskich i pozamariańskich, ale zajmujacych

sie problematyka mariańska.
 W sumie bibliografia obejmuje okoo 500 pozycji, w tym wiele w obcych jezykach (np. acińskim i angielskim). Juz samo
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to sprawia, ze dzieo nabiera wartości, jeśli chodzi o badania nad duchowościa Zgromadzenia Ksiezy Marianów, uznawanego za pierwsza i oryginalna
polska szkoe duchowości.

2. DR STANISAW ZARZYCKI SAC

Kolokwium habilitacyjne odbyo sie 9 XII 2008 roku przed Rada Wydziau
Teologii KUL z udziaem recenzentów: ks. prof. dra hab. Pawa Góralczyka
(UKSW), ks. prof. dra hab. Henryka Wejmana (US), o. prof. dra hab. Jerzego
Gogoli (PAT) i ks. dra hab. Jarosawa M. Popawskiego (prof. KUL).
Dorobek naukowy dra Stanisawa Zarzyckiego SAC w zakresie publikacji
pod wzgledem ilościowym obejmuje 63 pozycje, w tym 3 ksiaz
 ki (Duchowość
pallotyńska a duchowość chrześcijańska, Apostolicum, Zabki

1996, ss. 47;
Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości
serca, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, ss. 435; Rozwój zycia duchowego i afektywność. Studium na podstawie pism św. Franciszka Salezego,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ss. 656), 49 artykuów naukowych, 7 popularnonaukowych (stan na dzień 9 XII 2008).
Bardziej szczegóowe zainteresowania ks. Zarzyckiego w ramach teologii
duchowości sytuuja sie w kilku obszarach: antropologii duchowej; teologii
charyzmatu zaozyciela i jego instytutu; teologii medytacji i kontemplacji;
teologii rozeznawania duchowego; duchowości porównawczej.
Antropologia duchowa to nurt teologii duchowości uwydatniajacy
 czowieka w jego zywej relacji do Boga, doświadczeniu duchowym zapoczatkowa
nym na chrzcie św. przyjetym z wiara w Jezusa Chrystusa i rozwijanym pod
wpywem aski Bozej (cnót i darów Ducha Świetego) ku peni zycia duchowego, tj. zjednoczeniu z Bogiem, dojrzaemu czowieczeństwu. Owa antropologie zgebia autor i ukazuje zarówno w dziele Dietricha von Hildebranda
filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca, jak i w Rozwój zycia
duchowego i afektywność. Teologia charyzmatu uprawiana przez zainteresowanego dotyczy natury zycia duchowego św. Wincentego Pallottiego pod katem

jego rozwoju, zwiazku

modlitwy z dziaaniem apostolskim, specyfiki jego
duchowości apostolskiej (praca Il superamento dell’antinomia preghiera-azione dal San Vincenzo Pallotti, napisana pod kierunkiem Charlesa A. Bernarda
w Instytucie Teologii Duchowości Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie
oraz artykuy). Broszurka Duchowość pallotyńska a duchowość chrześcijańska
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powstaa jako próba określenia specyfiki duchowości pallotyńskiej w relacji
do duchowości ogólnochrześcijańskiej.
Teologia medytacji i kontemplacji Ks. Stanisawa jest osadzona na fundamencie biblijnym, na nauczaniu i zdrowej duchowej tradycji Kościoa. Na tej
podstawie prowadzi on nastepnie rozwazania o charakterze bardziej praktycznym, jak np. rozwój medytacji i kontemplacji w ramach szeroko rozumianej
lectio divina, omawia relacje pomiedzy medytacja,
 kontemplacja a dziaaniem.
Teologiczne rozeznawanie duchowe, choć moze sie wydawać czymś zbyt
nieuchwytnym, subiektywnym, a moze nawet zbytecznym wobec ogólnie
przyjmowanych i stosowanych w chrześcijaństwie norm moralnego postepowania, odsya ku wewnetrznej sferze doświadczenia duchowego, sferze praktycznej, w której wolność ludzka spotyka sie z wola Boza lub z innymi czynnikami, siami, a serce ludzkie doświadcza pewnych poruszeń wewnetrznych
czy stanów duchowych (zwanych w duchowości ignacjańskiej pocieszeniami
czy strapieniami), których rozeznanie jest bardzo wazne dla poznania siebie
przed Bogiem, podejmowania trafnych decyzji (zwaszcza tych rzutujacych

na cae zycie), postepu duchowego za Chrystusem we wasnym stanie zycia
droga odkrytego powoania. Mozna tez powiedzieć, ze chodzi tu o zagadnienie motywacji w paszczyźnie moralno-duchowej i wpywajacych

na nia czynników.
Owocem zainteresowania duchowościa komparatystyczna Zarzyckiego sa
opracowane przez niego hasa w Leksykonie Duchowości Katolickiej (Hinduizm, Buddyzm, Zen, Joga) jak równiez haso: Medytacje wschodnie w religiach pozachrześcijańskich w Encyklopedii Katolickiej. W prowadzonych
wykadach nt. medytacji pozachrześcijańskiej i konwersatoriach z duchowości
porównawczej, ks. Zarzycki ukazuje róznice pomiedzy duchowościa chrześcijańska i pozachrześcijańskimi (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm, zen, joga,
medytacja transcendentalna) i wskazuje na wartości istniejace
 w owych religiach i systemach filozoficznych. Przestrzega tez przed bezkrytycznym przejmowaniem metod, technik spoza chrześcijaństwa mogacym

skutkować utrata
tozsamości chrześcijańskiej.
Swa refleksje nad rozwojem zycia duchowego i jego powiazaniem

z afektywnościa – w ramach rozprawy habilitacyjnej – Zarzycki umieszcza na szerokim tle tradycji duchowej i pyta o nature tego zwiazku

w myśli św. Franciszka Salezego (1567-1622), Doktora doskonaości zycia chrześcijańskiego,
Doktora miości Bozej i wielkiego humanisty, przedstawiciela humanisme
dévot nieobojetnego na wartości ludzkiej natury i jej koneksje z zyciem duchowym.
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We wstepie rozprawy stawia wiele pytań odnośnie do badanego przedmiotu: Na czym polega rozwój zycia duchowego wedug Salezego? W jakim
stopniu uwzglednia on siy natury, ich zywioowość i wacza

je w duchowe
urzeczywistnienie sie czowieka? Kiedy afektywność ma wpyw negatywny
a kiedy pozytywny na zycie duchowe i od czego to zalezy? Jaka role moze
odegrać ona w poszczególnych fazach rozwoju? Jakiego rodzaju asceze poleca
Salezy, czyli na jakiej drodze dokonuje sie, jak mówiono dawniej, wychowanie uczuć, a dziś – ich integracja?
Rozprawa, która skada sie z sześciu rozdziaów, ma charakter dwucześciowy. W pierwszej cześci Autor traktuje o podstawach antropologii teologicznej
Salezego i o jego nauce o afektywności w świetle psychologicznym i teologicznym. Osadza kwestie rozwoju zycia duchowego w teologii obrazu Bozego
i jego postulowanym rozwinieciu, a nastepnie sytuuje takze afektywność
w wymiarze antropologicznym, psychologicznym i teologicznym oraz pokazuje jej zozona strukture (rodzaje i poziomy uczuć oraz ich zwiazek

z miościa
jako gównym uczuciem i afektem) i szeroka rozpietość.
W drugiej cześci, tj. w rozdz. od IV do VI, autor analizuje cay proces
rozwoju zycia duchowego i jego koneksje z afektywnościa.
 Rozdzia III ukazuje dar zycia duchowego, uprzedzajace
 dziaanie aski Bozej w duszy ludzkiej i konieczność wspódziaania z nia,
 jako warunek postepu droga cnót
teologalnych i odnowy serca przez skruche i pokute za grzechy. Waściwa
analize podjetej w temacie rozprawy kwestii znajdujemy w rozdz. IV, V i VI.
„Doskonaość chrześcijańskiego zycia duchowego polega na miości, gdyz
Bóg «nie chcia czowieka, jak tylko dla jego duszy, jego duszy dla jego
woli, jego woli jedynie dla miości», w której moze sie urzeczywistnić cel
zycia ludzkiego, zjednoczenie z Bogiem. Do osiagnie
  cia tego celu powoani
sa wszyscy chrześcijanie i wszyscy tez sa wezwani do wstepowania po stopniach miości Bozej wyznaczajacych

droge rozwoju zycia duchowego”
(s. 343). Jednocześnie widoczne jest praktyczne ukierunkowanie tejze doskonaości, czyli pobozność jako trzeci stopień miości polegajacej
 na „czestym,
starannym i ochotnym penieniu dobrych uczynków”. Ukazana jest ona jako
zadanie dla kazdego chrześcijanina, w tym równiez dla świeckich.
Urzeczywistnienie zycia duchowego zaczyna sie w sferze wewnetrznych
pragnień, które trzeba rozeznać, oczyścić i ukierunkować na Boga. Istotny
wysiek w kwestii postepu duchowego poczatkuj

acych

i w ukierunkowaniu
afektywności na Boga zostaje podjety w medytacji polegajacej

na wzbudzaniu – w otwarciu sie na dziaanie Ducha Świetego  afektów woli i postanowień skutkujacych

„rozszerzeniem serca” i wewnetrznym oczyszczeniem
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z grzechów ciezkich i z przywiazań

do grzechów lekkich. Suzy temu polecana przez Salezego metoda porzadkowania

namietności. Docenia on wartość
pocieszeń duchowych w celu uzyskania „smaku” zycia duchowego, pocieszeń
mogacych

mieć oddźwiek takze w uczuciach nizszych. W przezywaniu sakramentu pokuty Salezy uwydatnia wartość oczyszczajac
 a zalu za grzechy,
a w Eucharystii intensywne przygotowanie do niej, polegajace
 na oczyszczeniu wadz duszy i rozpaleniu afektów woli ukierunkowanych na zjednoczenie
z Jezusem eucharystycznym. Umartwienie nie ma nic wspólnego z ascetyzmem, przesadnymi ćwiczeniami zewnetrznymi, lecz wyraza sie w wysiku
wadz duchowych zmierzajacym

do zdobycia panowania nad ciaem i zmysami. Akty dziaania zostaja objete waściwa intencja moralna i osadzone
w modlitwie, w zyciu teologalnym bedacym

podstawa dla ich integracji.
Postep duchowy polega gównie na praktyce miości afektywnej i efektywnej zawierajacej

w sobie, wedug Salezego, wszystkie cnoty. Ta pierwsza
miość praktykowana jest wobec Boga w „modlitwie serca” (ćwiczenie sie
w samotności duchowej, aktach strzelistych, rozwazaniu meki Pańskiej w duchu miości wspóczujacej),

gebiej niz wcześniej przezywanej Mszy św.,
w stosunku zaś do bliźniego gównie w przyjaźni. Przez rozpalenie tej miości
afektywność wyzsza zostaje wzmocniona w czowieku, dzieki czemu moze
on bardziej panować nad swymi nieuporzadkowanymi

uczuciami dajacymi

jeszcze o sobie znać na tym etapie. Miość efektywna wzrasta w duszy
w miare, jak czowiek coraz bardziej przyjmuje wole Boza wyrazona w przykazaniach, radach ewangelicznych i natchnieniach niebieskich, jak równiez
wole Bozego upodobania dajac
 a sie rozpoznać w róznych przeciwnościach
i utrapieniach zycia. Interioryzacja jednej i drugiej woli Bozej w czynnej
postawie owocuje bogactwem cnót. Niektóre spośród nich zdobywa sie
w oschości i coraz wiekszym wyrzeczeniu sie siebie.
Takze droga zjednoczenia z Bogiem w Salezego wykadni zycia duchowego aczy

sie ściśle z ta sama dwojaka miościa.
 Zjednoczenie z Bogiem w miości afektywnej dokonuje sie w kontemplacji i aczy

sie ze zjawiskami nadzwyczajnymi (ekstazy i porywy, rana miości, stygmaty, śmierć miujacych

Boga), zjednoczenie zaś w miości efektywnej „jest czymś wyzszym na normalnej drodze świetości, pena ulegościa Duchowi Świetemu i dziaaniem na
mode nadludzka,
 moca uaktywnionych w sobie Jego darów” (s. 616). Pierwsze aczy

sie z gebokim uszcześliwieniem, a wiec z najwznioślejsza afektywnościa,
 „boskimi uczuciami” udzielajacymi

mistykowi wiele si. Drugie ma
miejsce „po dugim procesie aktywnego, a nastepnie biernego oczyszczenia
i ogoocenia woli z resztek grzesznych skonności, korzeni za i miości was-
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nej, która winna umrzeć w woli Bozej pod wpywem pochaniajacego

ognia
miości Bozej. Wraz z ta mistyczna śmiercia winna umrzeć afektywność
«starego czowieka», a nawet jego skazone niedoskonaościa «ja», bo tylko
w ten sposób moze sie zrodzić nowe, mistyczne «ja», kochajace
 czysta miościa,
 «nowy czowiek»” (s. 616-617). Uzyskana na tym etapie gorliwość miości jako wyraz miości efektywnej „pomaga zintegrować w postawie duszy
i w itinerarium duchowym afektywność nizsza,
 zmysowa,
 tzn. waczyć

ja
w ruch [tejze] miości i w suzbe jej transcendentnym celom” (s. 610).
Autor, śledzac
 myśl św. Franciszka Salezego, jednego z najwiekszych
propagatorów humanizmu chrześcijańskiego, stara sie ukazać w swej pracy,
w jaki sposób to, co ludzkie, a wiec: wiedza, wolność, uczucie, ciao, zycie
mazeńskie, przyjaźń i inne wartości acz
 a sie z tym, co boskie (aska Boza,
miość Boza) i zostaja przez ten drugi czynnik uszlachetnione w trakcie rozwoju zycia duchowego w duszy ludzkiej.

II. KATEDRA
TEOLOGII DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ
PRACE MAGISTERSKIE (2008)

Promotor: ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL
Anna BARANIECKA (Sieradz), Radość w zyciu i pismach św. Urszuli
Ledóchowskiej; Marta CHAZAN (Piszczac), Kobieta a patriotyzm. Studium
teologiczno-duchowe na przykadzie wybranych powieści Marii Rodziewiczówny (1864-1944); Joanna Teresa OSTASZ (Mircze), Kobieta w mazeństwie
i w rodzinie wedug Jana Pawa II; Danuta Katarzyna RAPACZ (Skawa),
Wpyw mass mediów na zycie duchowe czowieka; Magorzata STASZCZUK
(Mircze), Świetość w pismach duszpasterskich ks. Jana Twardowskiego;
Agnieszka STOLARCZYK (Potworów), Wiara, nadzieja i miość podstawa
chrześcijańskiego zycia duchowego. Studium na podstawie przemówień Jana
Pawa II podczas pielgrzymek do Ojczyzny; Ewelina WAWRO-GOSPODAREK (Dys-Lublin), Miość w zyciu św. Joanny Beretty Molla.
Promotor: dr Stanisaw T. Zarzycki SAC
S. Anna BALCERZAK FSSCC (Lublin), Istota charyzmatu Sióstr Nauczycielek od św. Doroty Córek Najświetszych Serc i sposób jego realizacji dzisiaj; M. Urszula MAJCHER (Sieniawa), Rola pokory na drodze do zjedno-

SPRAWOZDANIA

247

czenia z Bogiem wedug pism S. Roberty Zofii Babiak; Tadeusza Viktoria
TSYMBOROVYCH CST (Ukraina), Rola miości w zyciu chrześcijańskim.
Studium na podstawie pism biskupa Adolfa Szelaz
 ka.

III. KATEDRA HISTORII DUCHOWOŚCI
1. PRACE DOKTORSKIE (2008-2009)

Promotor: ks. dr hab. Jarosaw M. Popawski, prof. KUL
Andrzej PAKUA MIC, Duchowość zakonna wedug Stanisawa Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Ksiezy Marianów, Lublin 2008,
ss. 301.
„Gównym celem pracy, jak czytamy na 25 stronie, jest takie odczytanie
źróde mariańskich, aby wydobyć z nich zasadnicze zreby duchowości zakonnej, zawarte w analizowanych źródach”.
I tak w rozdziale pierwszym ks. Pakua opisuje najpierw idee i znaczenie
miości nadprzyrodzonej, by nastepnie przejść do ukazania „dróg” wzrastania
w miości w oparciu o wypracowany juz w starozytności chrześcijańskiej
i przyjety takze w czasach późniejszych trójstopniowy schemat duchowego
wzrostu na zasadzie drogi (etapów) oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia
(przyjaźni z Bogiem). Dopenieniem podjetych rozwazań jest ukazanie miości
jako „istoty zycia wspólnego i zasady organizacji wspólnoty zakonnej”.
„Trynitarny kontekst duchowości”, to kolejna cześć rozprawy. Autor próbuje w tym miejscu odczytać duchowość zakonna w odniesieniu do Trójcy
Świetej. Czyni to na podstawie lektury dzie b. Stanisawa, choć jak sam
zauwaza, w bogatym dorobku piśmienniczym Zaozyciela nie ma systematycznego opracowania podjetej refleksji dotyczacej

trynitarnych podstaw duchowości zakonnej. Ks. Pakua, bazujac
 na wskazówkach Bogosawionego, wydoby z nich cenne jego rady, które wskazuja na niezwyke obdarowanie
zakonnika licznymi askami przez Boga Ojca, czego wyraźnym przejawem
jest „usynowienie”. Najwiekszym zaś Jego darem jest Osoba Jezusa Chrystusa; to On jest wzorem postepowania dla zakonnika. Od Niego takze nalezy
sie uczyć budowania autentycznej relacji z Ojcem, m.in. poprzez naśladowanie Jego cnót i próbe „upodobnienia sie do Chrystusa”. Z kolei rola Ducha
Świetego wskazuje na charyzmatyczny charakter Zgromadzenia Ksiezy Marianów.
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Trzeci rozdzia nosi tytu „Immakulistyczny charakter duchowości”. Autor
dysertacji ukaza tu teologicznoduchowe podstawy „obecności” Maryi w nowo
powstaym Zgromadzeniu, która jawi sie jako Matka, a której ewangeliczna
postawe Papczyński stawia jako wazny wzór do naśladowania. Przejawem
„mariańskiej maryjności” jest szerzenie kultu i nabozeństwa maryjnego, zwaszcza zaś czci Niepokalanego Poczecia.
„Środki formacji duchowej”, to z kolei tytu czwartego rozdziau. Wydaje
sie, iz zamierzeniem ks. Pakuy byo ukazanie w nim, zgodnie z tytuem
rozdziau, praktycznych wskazań, których zadaniem jest pomoc w duchowym
wzroście. Oprócz modlitwy i umartwienia, Autor opracowania, za Bogosawionym, wskazuje takze na zycie sakramentalne (ze szczególnym zaakcentowaniem sakramentu pokuty i Eucharystii) oraz śluby zakonne.
Piaty,

ostatni rozdzia dysertacji, nosi tytu „Eklezjalny wymiar duchowości zakonnej”. I tak, najpierw podjeto próbe „odczytania” obrazu Kościoa,
tak jak „opisa” go w swoich dzieach Papczyński, akcentujac,
 iz od tego
w wydatnym stopniu zalezy równiez i owocność prowadzonej przez Zgromadzenie misji, zarówno tej dla dobra caego Kościoa, jak i poszczególnych
jego czonków. Istotnym przejawem eklezjalności Marianów bya suzba
wzgledem prostego ludu, jak i troska o zbawienie, czego przejawem jest m.in.
modlitewna pamieć o zmarych.
Dokonania ks. Pakuy wydaja sie być niezwykle wazne i doniose tak dla
dobra samych Marianów, jak i polskiej teologii duchowości.
Ks. Piotr BARANIEWICZ, Miość jako zasadniczy rys duchowości jedności wedug Chiary Lubich (Lublin 2009, ss. 323).
Caość rozprawy pragnie ukazać miość jako fundament zycia duchowego,
tak jak rozumiaa go Chiara Lubich. Jednak dla penego obrazu dokonań
Chiary ukazano najpierw zagadnienie genezy i rozwoju Dziea Maryi (rozdz.
I). Autor, powoujac
 sie na nauke Soboru Watykańskiego II dotyczac
 a obecności charyzmatów w Kościele, wskazuje na charyzmat jedności, którym
zostaa obdarowana Chiara Lubich. Stanowi on wyraz penego otwarcia sie
 sie
na dziaanie Ducha Świetego. Szczególne miejsce w zyciu nowo rodzacej
wspólnoty zajmoway sowa z Ewangelii św. Jana: „To jest moje przykazanie,
abyście sie wzajemnie miowali, tak jak Ja was umiowaem” oraz „Nikt nie
ma wiekszej miości od tej, gdy ktoś zycie swoje oddaje za przyjació
swoich” (J 15, 12-13).
W drugim rozdziale dysertacji zostay omówione fundamentalne treści
spuścizny epistolarnej Chiary Lubich. Autor podejmuje tu próbe ukazania
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podstawowych zaozeń duchowości jedności w ujeciu Chiary Lubich. Pierwszym źródem sa listy, które ukazuja Chiare jako osobe cakowicie zatopiona
w Bogu, który jest dla niej Miościa,
 Pieknem i Dobrem. Doświadczenie
cierpienia i jego weryfikacja w świetle cierpienia Jezusa prowadzi takze do
stwierdzenia, ze miość, która otrzymaa od Boga, nie moze być przezyta
w sposób bierny. Jezus opuszczony staje sie nauczycielem miości do końca.
Dzieki takiej postawie – jak zaznacza Autor – mozna budować jedność miedzy ludźmi. Mozna tego dokonać poprzez śmierć zadawana wasnym pragnieniom. W ten sposób rodzi sie wolność duchowa, która jeszcze bardziej otwiera na Boga i bliźniego.
W trzecim rozdziale pracy zostaa omówiona teologia miości Bozej. Autor
wskazuje tu, ze doświadczenie Miości Trynitarnej w zyciu czowieka owocuje zyciem Trójcy Świetej w rzeczywistości ziemskiej. Nastepnie zwraca sie
uwage na obecność Maryi. Ona zostaje ukazana jako Ta, która „przyniosa
Boga na ziemie”. Zatem miość do Maryi, jak susznie podkreśla Autor, jest
ściśle zwiazana

z miościa do Jezusa. Duchowość jedności zakada przebycie
„drogi Maryi”. Na tej drodze czowiek uczy sie wzrastać w wierności, az do
chwili doświadczenia krzyza – jest to pielgrzymka wiary.
Czwarty rozdzia podejmuje zagadnienie dialogalno-spoecznego wymiaru
miości chrześcijańskiej. Jako pierwszy jej wymiar ks. Piotr wskazuje na
dziaalność ekumeniczna.
 Dla Chiary Lubich jedność jest znakiem czasu,
który przyczynia sie do wprowadzenia ducha pojednania. W Ruchu Fokolari
wymienia sie cztery formy dialogu, jako uprzywilejowanej drogi budowania
jedności. Sa nimi: dialog komunii i jedności wewnatrzkościelnej,

dialog
z Kościoami chrześcijańskimi, dialog miedzyreligijny oraz dialog z ludźmi
dobrej woli.
Rozprawa doktorska ks. Piotra Baraniewicza stanowi wazny przyczynek
dla duchowości chrześcijańskiej. Jest ona wynikiem gebokiej refleksji nad
duchowościa jedności Chiary Lubich. Autor wykaza sie dobra znajomościa
podejmowanych zagadnień. Wyrazem tego jest umiejetne zestawienie pism
Chiary Lubich z nauka Kościoa.
Ks. Rafa BARCIŃSKI, Misterium przebóstwienia czowieka wedug świetej Faustyny Kowalskiej. Lublin 2009.
Praca skoncentrowana jest na analizie rzeczywistości przebóstwienia, misterium uczestnictwa czowieka w zyciu Bozym. Na przykadzie doświadczenia
św. Faustyny Kowalskiej Autor przeprowadza wnikliwe badania procesu,
który dokonuje sie na drodze duchowego rozwoju kazdego wierzacego.

Prze-
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bóstwienie (gr. theosis, theopoiesis, ac. divinisatio, deificatio) jest doktryna
goszac
 a prawde, ze przeznaczeniem ludzkiego rodzaju jest uczestniczenie
w Boskim zyciu, w „stawaniu sie Bogiem”, chociaz raczej przez aske niz
z natury. To „stawanie sie Bogiem”, jak wykazuje Autor, to swoista Boza
ekonomia, dzieki której czowiek z aski Bozej i wspópracujac
 z nia realizuje
swoje powoanie. Aktualizacja przebóstwienia zaczyna sie bowiem, gdy realizuje sie powoanie, a to dokonuje sie w odpowiedzi czowieka, by być na
wzór Chrystusa. W przebóstwieniu uczestniczy cay czowiek – dusza w jej
substancji i wadzach, a takze ciao. Czowiek moze „stać sie Bogiem” jednak
jedynie przez analogie i uczestnictwo.
Zasadnicze tezy i pytania, jakie Autor stawia na poczatku

dysertacji, dotycza gównie sposobu, w jaki dokonuje sie przebóstwienie w czowieku, oraz
skutków, które ono ze soba przynosi, na ile jest ono stanem, a na ile procesem. Praca próbuje poruszyć i rozjaśnić nastepujace
 kwestie: jakie istotne
tematy dotyczace
 rzeczywistości przebóstwienia powtarzay sie w zyciu i pismach św. Faustyny; jakim jezykiem posugiwaa sie Mistyczka, by wyrazić
trudne prawdy; na ile czowiek moze wyprosić czy wypracować coś, co jest
darem darmo danym? Ponadto Autor ma nadzieje, ze synteza analizowanych
materiaów pomoze przezwyciezyć wspóczesna krytyke dotyczac
 a zasadności
stosowania terminu „przebóstwienie” i refleksji na ten temat.
Praca zawiera cztery rozdziay. Pierwszy skupia sie na ukazaniu dojrzewania świetej Faustyny w konkretnych warunkach spoeczno-historycznych i religijnych. Celem tego rozdziau byo prześledzenie procesu duchowego rozwoju Faustyny na podstawie faktów z jej zycia. Jest to wiec pewnego rodzaju
opis historyczny.
Rozdziay od drugiego do czwartego skupiy sie na analizie poszczególnych wymiarów czy stron jednej rzeczywistości, jaka jest przebóstwienie.
W drugim rozdziale zostay przedstawione teologiczne przesanki, fundamenty
caej rzeczywistości przebóstwienia, które mozna znaleźć w pismach Faustyny. Rozdziay trzeci i czwarty tworza jak gdyby druga odsone pracy i zasadniczo zatrzymuja sie nad formalna strona przebóstwienia, to znaczy, w jaki
sposób i jakimi środkami jest ten stan osiagany,

jak sie do niego dorasta, na
ile w procesie przebóstwienia czowiek jest aktywny. I tak podjete zostay
tematy: ascezy, modlitwy, sakramentów, cnót, aski i szczególnych darów
mistycznych.
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Ks. Jaroslav BARTA, Duchowość kapańska w zyciu i nauczaniu Sugi
Bozego biskupa Jána Vojtaššáka. Lublin 2009.
Biskup Ján Vojtaššák zy w czasie wielkich zmian polityczno-spoecznych.
Swoje dzieciństwo i modość przezy w monarchii austro-wegierskiej. Później
jako kapan i biskup dziaa w Republice Czechosowackiej i Państwie Sowackim. Pracowa w niepewnych czasach I i II wojny światowej, bardzo
mocno doświadczy prześladowań ze strony rezimu komunistycznego.
Praca pokazuje w jaki sposób biskup Vojtaššák realizowa swoje kapańskie powoanie, najbardziej wyraźne elementy duchowości kapańskiej i nauczania. Dysertacja skada sie z czterech rozdziaów. Pierwszy opisuje zycie
Sugi Bozego, jego dzieciństwo, czas studiów oraz przede wszystkim okres
kapańskiej i biskupiej posugi. Sygnalizuje spoeczne, polityczne, kulturowe
i inne okoliczności, którym biskup stawia czoo w swojej posudze. Na
przedstawionym tle historycznym uwidacznia sie sia osobowości biskupa
Vojtaššáka oraz wyraźne cechy jego kapańskiej duchowości, które zostay
przedstawione w nastepnych rozdziaach.
Drugi rozdzia ukazuje, w jaki sposób biskup Vojtaššák realizowa radykalizm ewangeliczny i zycie wedug cnót chrześcijańskich. Opisuje trzy rady
ewangeliczne – ubóstwo, posuszeństwo i czystość, a takze teologalne i moralne cnoty biskupa.
Uczestnictwo prezbitera w potrójnej misji Chrystusa Kapana, Proroka
i Króla jest tematem rozdziau trzeciego. W kapańskiej funkcji zosta zawarty
sakramentalny i modlitewny wymiar duchowości kapańskiej. Goszenie sowa
Bozego i demaskowanie za jest treścia proroczej funkcji. W misji królewskiej swoje miejsce znajduje wymiar pastoralny omawianej duchowości oraz
podstawowe przejawy troski duszpasterskiej biskupa Vojtaššáka.
Rozdzia czwarty skupia sie na eklezjalno-maryjnym wymiarze duchowości
kapańskiej. Zostaa w nim ukazana relacja biskupa Vojtaššáka do Kościoa,
kapanów oraz jego troska o budowanie wspólnoty kościelnej. Ksiadz
 Biskup
swoje posugiwanie powierzy obronie Anioa stróza. Dlatego rozdzia ten
kończy sie spojrzeniem na ten aspekt jego duchowości.
W podsumowaniu dokonano streszczenia przeprowadzonych badań. Próbowano takze udzielić odpowiedzi na pytania zawarte we wstepie dysertacji.
Omawiana praca przedstawia doświadczenie duchowe Sugi Bozego, które
i dzisiaj moze być wykorzystane dla rozwoju duchowego i odnowy kapanów
Diecezji Spišskej. W rozprawie sa zawarte rózne elementy i wymiary duchowości oraz dziaalności duszpasterskiej biskupa Jána Vojtaššáka, które i dziś
moga zostać uzyte dla przygotowania planu duszpasterskiego diecezji.
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Ks. Pawe SYNOŚ, Trójca Świeta w zyciu duchowym s. Roberty Babiak
(†1945). Lublin 2008.
Wspóczesne poszukiwania duchowe wielu ludzi prowadza do ponownego
zainteresowania mistyka katolicka.
 Dziedzictwo pozostawione przez mistyków
jest wciaz
 znakomita inspiracja do szukania autentyzmu w ksztatowaniu
relacji z Bogiem. W swej istocie mistyka jawi sie jako bezpośrednie zjednoczenie Boga z chrześcijaninem, które dokonuje sie w jego najgebszej istocie.
Jedna z charakterystycznych cech mistyki chrześcijańskiej jest jej trynitarny
wymiar. Stad
 gównym przedmiotem doświadczenia mistycznego jest Bóg
Trójjedyny, który daje sie poznać jako Ojciec, Syn i Duch Świety.
Praca Trójca Świeta w zyciu duchowym s. Roberty Babiak (†1945) zostaa
poświecona waśnie takiemu doświadczeniu Boga, obecnemu w zyciu duchowym polskiej mistyczki pierwszej poowy XX wieku, która bya siostra Roberta Babiak (1905-1945). Wychowana w katolickiej rodzinie, w 24 roku
zycia wstapia

do Zgromadzenia Sióstr Suzebniczek Najświetszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczetej w Starej Wsi. Przez wiekszość zycia zakonnego
naznaczona bya cierpieniem, spowodowanym przewleka choroba – gruźlica
kości. Po przejściu siedmioletniego okresu oczyszczenia wewnetrznego (19331940), cieszya sie bardzo bogatym zyciem duchowym. Na polecenie kierownika duchowego przez pieć lat mistyczka pisaa Dziennik duchowy, w którym
pozostawia zapis swoich przezyć. Dowiadujemy sie z niego, ze Bóg by dla
niej nie tylko przedmiotem wiary, ale takze źródem bezpośredniego doświadczenia mistycznego, w którym poznawaa Osoby Boze. Szczególnie doniosym
momentem w zyciu s. Roberty by akt jej mistycznych zaślubin z Chrystusem, jako Mazonkiem jej duszy, który mia miejsce pod koniec lipca 1941 r.
Siostra dostapia

tez aski mistycznego zjednoczenia przemieniajacego.

Dla ukazania misterium Trójcy Świetej w zyciu siostry Roberty praca
zostaa podzielona na cztery rozdziay. W pierwszym Autor analizuje te teksty pism Mistyczki, które odnosza sie do Trójcy Świetej pojetej integralnie.
Stad
 podjecie takich zagadnień, jak: ukazujace
 jedność natury i rózność Osób
Boskich odwieczne zycie Trójcy Świetej, zaangazowanie Trójcy Świetej
w dziea stworzenia i odkupienia świata oraz wreszcie zamieszkanie Osób
Boskich w czowieku. Piszac
 o zamieszkaniu Trójcy Świetej w czowieku,
Autor porusza miedzy innymi kwestie stworzenia czowieka na obraz i podobieństwo Boze, roli cnót teologalnych oraz sakramentu Eucharystii w zyciu
duchowym, a takze przebóstwienia czowieka. Rozdzia drugi poświecony
zosta Osobie Ojca. Znajdziemy w nim opracowanie tych przezyć Mistyczki,
których przedmiotem by Bóg Ojciec. Zostay tu poruszone zagadnienia Boze-
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go pochodzenia świata, rozumienia i przezywania woli Bozej oraz chway
Bozej. Najobszerniejszy, trzeci rozdzia bada te teksty, które odnosza sie do
Osoby Jezusa Chrystusa. Wśród nich znajduja sie tematy poświecone Wcieleniu Syna Bozego oraz dzieu Odkupienia, a takze zagadnienia ukazujace

oblubieńczy wymiar relacji Mistyczki z Jezusem. Tutaj takze znalazo sie
opracowanie pouczeń, udzielonych jej przez Jezusa, dotyczacych

w szczególności konieczności zachowania przykazania miości Boga i bliźniego w zyciu
chrześcijańskim. Czwarty rozdzia zawiera analize tekstów odnoszacych

sie
do Osoby Ducha Świetego. Daje on odpowiedź na pytanie – kim dla siostry
Roberty by Duch Świety oraz jak pojmowaa ona Jego dziaanie w Kościele
i w duszy poszczególnego wierzacego.

Przeprowadzone studium przedstawio wielkie bogactwo zycia duchowego
s. Roberty Babiak, która śmiao mozna zaliczyć do jednej z ciekawszych
postaci duchowości polskiej dwudziestego wieku. Wykazao takze poprawność
doktrynalna jej pism oraz pewne podobieństwo do przezyć innych mistyków
katolickich. Równocześnie doświadczenie duchowe naszej Autorki jest znakomita ilustracja prawdy o trynitarnym wymiarze zycia chrześcijańskiego, które
w swej istocie jest uczestnictwem w dialogu miości z Ojcem, Synem i Duchem Świetym.

2. PRACE MAGISTERSKIE (2008/2009)

Krzysztof Daniel HAWRO (diec. zamojsko-lubaczowska), Dojrzewanie do
meczeństwa w zyciu i nauczaniu Sugi Bozego ksiedza Jerzego Popieuszki;
Mirosaw Dariusz KARPIŃSKI (diec. zamojsko-lubaczowska), Modlitwa
w islamie – studium teologicznoduchowe; Yury KULAI OCD (Biaoruś),
Tajemnica Chrystusa Ukrzyzowanego w świetle wybranych pism św. Benedykty od Krzyza (Edyty Stein); Magdalena KUSIOR OP, Poznanie siebie
i Boga na podstawie wybranych pism św. Katarzyny ze Sieny; Agnieszka
OSTROWSKA OCPA, Naśladowanie Jezusa Chrystusa w Zakonie Mniszek
Klarysek od Wieczystej Adoracji w świetle wskazań Zaozycieli; Vital PAZNIAK (Pińsk, Biaoruś), Tajemnica Miosierdzia Bozego w świetle pism
wybranych św. Cyryla Turowskiego; Tomasz ROGALIŃSKI OFMCap, Zycie
jako dar. Studium na podstawie myśli pneumatologicznej Raniero Cantalamessy OFMCap.; Ks. Pavel STVOL (Biaoruś, praca magistersko-licencjacka),
Opatrzność Boza w zyciu i nauczaniu ksiedza Tadeusza Fedorowicza; Marcin
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TUROWSKI (archidiec. lubelska), Maryjny rys duchowości chrześcijańskiej
na przykadzie pism św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

IV. KATEDRA DUCHOWOŚCI ZYCIA KONSEKROWANEGO

1. PRACE DOKTORSKIE (2008)

Promotor: dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL
O. Marek Sykua OFMConv, Testamentum sancti Francisci a Testamentum
sanctae Clarae – implikacje teologicznoduchowe, Lublin 2008, ss. 360.
Rozprawa stanowi dojrzay namys naukowy nad treścia i duchowym przesaniem dwu tekstów o charakterze testamentów – św. Franciszka z Asyzu
i św. Klary. Autor rozprawy odby wcześniej (l. 1994-1997) studia licencjackie z zakresu duchowości w Papieskim Ateneum „Antonianum” w Rzymie.
Wnikliwość umysu Autora poaczona

z dobra znajomościa franciszkanizmu
zaowocoway solidnym studium analityczno-krytycznym, które przedstawi do
oceny. Opracowanie ma charakter nowatorski, z pewnościa bedzie inspiracja
do dalszych badań naukowych nad duchowościa franciszkańska i klariańska,

jak tez znajdzie zastosowanie w praktyce zycia duchowego naśladowców
obojga świetych Asyzan.
Materia źródowy stanowia dwa objetościowo niewielkie teksty Testamentum sancti Francisci (ww. 41) i Testamentum sanctae Clarae (ww. 79) dopenione Testamentum Senis factum (ww. 5) i Ultima voluntas sanctae Clarae
scripts (ww. 2) – zob. Wstep, s. 15. Skonfrontowane z innymi pismami Świetych, ich najstarszymi hagiografiami i licznymi opracowaniami poświeconymi
duchowości franciszkańskiej i klariańskiej, uzyskay w efekcie rozmiar
i ksztat rozbudowanej rozprawy.
Autor dokona bardzo rzetelnej analizy dokumentów źródowych uwzgledniajac
 rózne rodzaje analiz: struktury wewnetrznej tekstów; treści obu testamentów; filologiczno-porównawczej analizy Test i TestCl. Wydoby tez teologiczno-duchowe przesania w postaci wniosków, które moga być zaaplikowane
we wspólnotach odwoujacych

sie do charyzmatu obojga asyskich zakonodawców. Nalezy podkreślić u Autora imponujac
 a znajomość jezyków obcych, udokumentowana duza ilościa literatury wosko-, niemiecko- i fracuskojezycznej.
Zwaszcza znajomość aciny jest na tyle gruntowna, ze pozwala na sugestie
korekt w polskich tumaczeniach tekstów stanowiacych

źródo rozprawy.
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Strukture dysertacji tworzy: Wykaz skrótów; Wstep (11-19); rozdz. I.
Ogólna charakterystyka Test i TestCl (19-64); rozdz. II. Analiza szczegóowa
Test (65-148); rozdz. III. Analiza szczegóowa TestCl (149-202); rozdz. IV.
Analiza filologiczno-porównawcza Test i TestCl (203-222); rozdz. V. Przesanie teologicznoduchowe Test i TesCl (223-305); Zakończenie (306-310);
Bibliografia (311-331); Aneksy (332-360): 1) najstarszy zachowany tekst
Testamentu św. Franciszka, kodeks AS 338, po. XIII w. Biblioteka Sacro
Convento Asyz; 2) edycja krytyczna Testamentu św. Franciszka; 3) Testament św. Franciszka, t. polskie K. Kościelniaka z korektami M. Sykuy;
4) bulla Quo elongati pap. Grzegorza IX, z dn. 28.09.1230 r., pierwsza oficjalna wypowiedź Stolicy Apostolskiej na temat Testamentu św. Franciszka;
5) edycja krytyczna Testamentu św. Klary; 6) Testament św. Klary, t. polskie
K. Ambrozkiewicza z korektami M. Sykuy; 7) mapa: klasztory klarysek
reformowanych, w których znaleziono rekopisy zawierajace
 Testament św.
Klary z ok. po. XV wieku.
Wnioski Marka Sykuy OFMConv, sformuowane na podstawie przeprowadzonych analiz, maja charakter praktyczny dla duchowości franciszkańsko-klariańskiej, ujawniaja duze doświadczenie Autora w pracy formacyjnej,
zaangazowanie jako wykadowcy i prelegenta, jak tez autora kilku znaczacych

opracowań szczegóowych zagadnień z zakresu duchowości franciszkanizmu.
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