
Ks. Prof' zw' dr hab' Ireneusz Werbiński

OCENA

rozprawy doktorskiej ks. mgr lic. Piotra Jacka Krupy MSF
pt''' Duchowość potskiej Prowincji zgromadzenia Misjonany ŚWiętej Rodziny

napisanej na WydziaIe TeoIogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
pod kierunkiem ks' dr' hab' Adama Józefa Sobczyka MSF'

roruń 2018, ss. 227 .

l . wslęp

Duchorrość każdego ]nstytt|lu. dzięki inspiracji Ducha Śrviętego, ma su'oje odbicie

zarówno w ż'vciu i działalności zakonników. jak i osób' wśród których duszpasterzLrją. Jej

zuaczenic podkr.eślili ojcowie sobororvi. zachęcajqc do o.lnoWy życja konsękrowa ego. przef

porl.lrrt do autętllycznJ'ch żlódcl drrclrotr,trści i z:.cia danego Zgronradzenia oraz

przr strlsorrania iclr do rtarunkó$ dusfpaslerst!v.l i prccy misyjnrj'

Uchltf'cenię istoty duchowości zakonnej nie jest sprawq prostą' Można tego dokonaó

poprzez jej uwairą analizę rv nauczaniu Kościoła i na podstawie świadect\ła zycia osób

zakonn''-ch. Specyficzną cecJrq dr'lc|rowości zakontrei jest. wyjąlkotvy dla niej, sposób dąŹerria

do świętości' l iozpatNjąc zagadnicnie duclrowości daDego Instyt u. Dalcży zJzncczyc. co

znakomicie rr1,jaślrił ks. Doklorant rr.swej dysertacii. że składa się ona z kilku komponentów:

duchowości ZaloŻycię|a i Zgronradzenia. Ducho*ość za|oilycie\^ obejnluje zalówno tę

osobistą Fundatora. która jest niepEekMywalna. jak i tę plzekazanq Instytutowi - duchowość

aktll faIoŹenia. będ4cą sunlą dttclrowości Zalożyciela i .jego pienr'szych uczniórt. aż do

ś ieIci ZałoŻ)'ciclil. Po śnierci Frrndatora rozptlczr'na się pl.oces recep."ji jego nauczania

pżekafanego llczniom \' tzw. doświadczcniLl założycielskim i wcielania go w życic

\vspóInoty. Tu'orzy się w ten sposób ducbowośc Zgronladzenia' adekwatna do aktualnych

potrzeb |udzi. .rvślód który'ch danej wspólnocie przyszło żyć i ewangelizować.

2' ogólne omórvienic rozpllrvy

Korp s rozprar!), doktorskiej ks. ngr lic. Piotra klupy MSF poprzedzony zostat

stronł Ę'tułorr'ą' spisem treści (str- 2.]). lyykazem skrótótv (stl.. 5-7)'

wc wstęPic (str. 8.l5) Atltor \ł.plowadza w problelnatykę srvojej rozprawy' DokonLrjc

pl.zy tytrr rv}'jaśnieuia za\\'alt),ch w 1),tule poięc' Fornrułuje zasadniczq lefę rozplawy. jak też.

shrżące.je'i rver1likacIi. hipotezr'robocze. Dołlornnt wskazuie także na stan dolychczasow)'ch



badan lr tr'm 1enacie oIaz onrau'ia podstarr'orl'c Ź|ódła- które będ4 purlktem odnicsicnia dla

dokon)'rran}'ch analiz badarvczych. U\\Z8|ędnia plz) t.\.nr lakże Źl.ódłolr,e publikacje

obcojęz1.czrre. zr\laszcza liancuskie. pisane przef 7'a|oi.'\.cie|a. co znaczrie podnosi lvalor

nittlkorv) tozptitlt.v. (Jlnartia bardzo doktadnie nlelodę jak4 poshlży się rv przeprorvadzeniu

bitdati i nakrcśla zawaflośc posfczegóh'Y. c]r r.clzclziałórł'

Rozdzial picrrszl (s{r. l6 48) ukazujc geneze po\\,stania Zqronladzenia N'l is ionarz},

SsieIcj Rodzin)'. Plz}bliża idee Założ),ciela. ks' Jana Belthier. a następnie orrrarr'ia okres

lozk\\itu l s|\1uttl na poc7qtku XX l.ieku. skutkLljąc1'rr1.słanierl pierwszych Misjonarzy do

pl.ilcy pofa don]en] n1acic|f\'stym rv Ho]andii' ostatni paragraf tego rozdziałq w potządktt

ch('n)logiczn\n. LlkazLljt 'pi lczltki Zglonladzenia na zieniach polskiclr '  Rozdział ten kończy

się pż}'bl iŻe1 el)l okoIic7ności po\\'slaDia pr.o.Prort. incj ipolskiej \. l928 roku.

Rozdzial drugi (str. 49-8l). przedslawia dalszą err.olucję duchorr'ości polskiej

Prowinci i Z\łaszcza odjej potrstania rl l936roku. lJkazuje strat1'jakie Prorvincja ponios|a rv

czllsic II woin). śrviatorr'ej rr rvvnriaze personaln1'm. mateIial]rynr i duchou1m. Zlvraca

tlw.|!e na loznraitc t.1,s1,. icl duclrorvości' unit l izLriąc ko|eino tę. zwi. lzi ' lnq Z czasenr No.juy i

okupacji. a następnie odnorvq sobororr'q dokonr'rr'aną rv Polscc rv dobie konrrLnizmu. ostattlj

paraglaf rozpatruje ksztillo\vanie się duc|rorr,ości Prorvincji rv oparciu o dostoso\\'ane do

\')mocó\ posoboro\\.ego aggiornanento Konsl).trtcje i D),lektoriunr prowincjalne.

Rozdział trzeci (sl l . 82-12ó) slanowi centrlun pracy. z tego lylułLl iest

nljobszenric' jszy' Piel.u'sze clwa rozdzial1'doplowadzit1'do niego po]]l 'Zqz lr istoryczna ana1izę

\\]dnlzen. z kolei dul kolejne rozdzia1y stanorri4.jego kontynlrac.je w fb ,nacji duclrorr'ości

|,rottincji ijej konk|ctllci lcalizacji duszprslelskiej i rnis1jnej. Rozdzial tcn oma\Yia głó\\.ne

l..\ s) ducho\\ości polskicj l)rosilcji. sylaniajqce się z duclrorr.ości Zgromadzcnia. ale teŻ

rlclporrieclnio nroclelorr,anc wskutek \\arunkr.irv historyczno-socjologicznych naszcgo kraiu.

])|f)b]jŻ I)5 saIcnt)' l iski. r l1'plyrrając1'Zę żIódeI Zgromadzertia polvs|aIcgo na górze La

snleltc. a następnie rys nris1.jn1'. obecn1, rv Prowirrcj i od sanego pocfqtku jśj i\tnielr ia'

ostatni paragraf. pośrvięcon;' duchorvości ś\\'igtorodzinnej. przybljża t.enonren jej porrstal]ia

prod koniec XX rr'ieku. rr.skazuje na jego źtódla i ekspansje oraz wpł}'w na działalność

dt|sf pllslerską i specjaI ist).cf na \\ Prot\ilrcJi'

RozdfiaI czi lart} (st| ' l]7-1ó8) przedstarl ' ia sposoby tbln]owania nisjonarz}' tak. by

\\'zt.asia]i \\ duchowym bogactwilj I l ls lylt ltt|. a ni lslępnie szerzyl i duc)rowość InstylutU la]rl.

gdzie nieszkają- placujq i gdzic Zostaną posŁttli. Dokonuie analizy plogranru folmac;jnego

l4dącego efcktcm ptac1 rlielu pokoleń Misionarzl'. Poszczególne paragrat)' odnoszą sie

kolcjno clo l.omaqji pocfźltko\\ej. zasadIriczej iciqglei-.I.aka str.rrktura rozdziału pozrr'ala na



pruedslawienie całościoB,ego nodelu fomacii, fatwieldzonęgo i umieszczonego w

Dyręktolit|m plowincjalnym, a lea]ifowanego w całei Prowincji.

Rozdzial piąty (str ' t65-198) nakeś]a kierunki real izacji duchowości onlórt ione1 w

poprzedlrich rozdziałach' Podejmuje próbę ukazania wpĘwu duchowości świętorodzimej,

nris1'jnej i srrletyńskiej na codzienle Życie sanych Misjonarzy olaz na skuteczność ich

posh.rgi' omart.ia specyficzne cechy duchort,ości Prorł'incji, odnoszqcej się do działalności

nisyjlej or.az duszpasterskiej i specjalistycznej rt,paraliach i ośrodkach rekolekcyjnyclr rv

kraju i za granicą'

W Zakończeniu (str. 199-207) Autor formułuje Wnioski płynące Z przeprowadzonych

badań i ana]iz. Zbiera i systenatyzuje materiał przedstawiony w pracy olaz wyciąga wnioski

rvyrrikaj4cc z realizacji zanrierzonego w tytule pr.acy zadania badawczego' w ten sposób daje

pr.opozycję odpowiedzi la pytanie o ponad 90 letnie dziedzictwo duchowe' pastoralne i

misyjne polskiej Prowincji' a także zarysowuje pęrspektywy dla pogłębienia jej życia

duchowego i opa ego na tej ducho$'ości duszpasterstwa i działalności misyjnej.

Po zakoticzenirL w pracy zamicszczono Aneksy (stl. 208.212)' w których Autor

pŹybliŹa postać Założyci'ela polskiej Prowincji oraz najważniejsze \łrydalzenia z nią

związarre. poda,jąc terniny kapituł prowincjalnych oraz ]istę Generałów i Prowincjałów

Zgromadzenia.

Wykaz Bibliografii (str' 213-224), podzielony został na kilka b]oków: zródła

podstawo\\,e, literaturę pzedmiotu i pomocniczą. Wa]or tarrkowy pracy podnosi Iównięż

napisane pIzez Auto|a str.eszczenie wjęzyku |rancuskin'

3. Ocena formalna

3.1. ŹródIa badalvcze

Wykaz bibliograficzny został podzieloty na tŹy grupy' Pielwszq stanowiq Źródła' do

klórej Autor za]icza obok Pis]r]a świętego. nauczanie Kościoła otaz jqódła podstawowe' Są

nimi dzieła ojca Założycie]a oraz Konst)'tucje Zgromadzenia i Dyrekto um prowincjahe

polskiej Prowincji. Nauczanie Kościoła obejmuje głównie dokunrenty z czasów założenia

ZgJomadzęnja, zwłaszcza pisma papieża Leona xlll' Literatua przędmiotu obejnruje książki

i ańykuły na temat życia i działa]ności polskiej Prowincji' Z kolei literatua pomocnicza to

e[cyklopedie. słowliki i podręczniki porrragaj4ce wyjaśnić zagadnicnia zwiqzaDe z tematami

poruszanyl]]i w pracy.



3.2. J gz.r '| i isĘ,l rozpralry

Jezyk i st.'.l są bardzo mocną strona lozpmwy. Autol potrafi unliejętnie przedsta\'iać

róŹne aspekl)' ona\'iancgo tenratu. posługujqc się poprarvnym i klaro\vu)'tr1' it prz\ t\nt nie

nazb}.t sztucznie skonrplikorr'an]'nt i .'unaukorr'ion.r'n,'.ięz}'kierrr- co jednak \\. żaden sposób

nie Lrrnrriej sza .je'j naukowcj rzctelności iścislości rozumorvania-

3.3. struktulłrozprarvy

Autol starannie pr.zelnyślał stnrktulę swojci pracy' Podział fiatc|iału lla pięć

tetnal}'czDie dopcłniaiEcych się lozdziałów lvydaje sięjŃ naibardziej seusorłny i odporviedni.

DuŹ}'m pluscl]l prac]' ułat\Yiając),m jej lęklurę i zrozunrienie są Zanrieszczonc u' każdynr

rozdziale krr.itkic rvprouadzenia i s)'ntetyczne podsumowania. Pozwala to raz jeszcze

zrekapitulo\\'ać pźeczyla ą tleść. by przeiść do kolcjnego etaplL rozpra$l,'

W l lozdziale. przedstawiollo genezę polskiei Prorvincji Zgronradzenia Misjonazy

Srviętej Rodziny' Zauważono. żc stanorvi onn kolejny etap rozwoju idei ojca Założyciela ks.

Jana Bellhier i . jego Zgronladzenia spóŹnionych powołań dla mjsi i . Na podslawie Kronik

podkcślono zaprrł księdza Antoniego Kuczcr!' _ Załoi.yciela polskicj Prowincji i jego

uczniów. odnoto\\.ano. żc sz)'bki progres Prorvincji nastqpił u' latach 3o-tych XX rvięku'

Temat]'ka la znalazla s\\'oje odzrr ierciedlcnie rr rozdziale ll d1.senacji. Podano tam. że po

unvorzcniu Pro$incii. \! 19i6 roku. Misjonarze prze_jmowali doml'zakonne, remonto\vali,

budorvali szkoł) j w)'jeżdialj na nisje zagraniczne' oprócz tego plowadzili szeroką

działalność rckolekcyiDo-misyjną. Ten szybki rozwó.j został jednak gwałtownie zahamowany

wskutek \q,bLlchLl drugiqi rvojny światowei' Duclro1vość nęczeństwa. jak się jednak późnjej

okazało. i co rr1.kazano lt, pracy- nie dotyczy,ła t1' lko okresu samei okupaci i '  objęła lakŻe

prześladoNania zc stronY \,ładz komunistyczn),ch. Po rvojŃe rv atmosfcrze separacji rvobec

Europ1'zachodniej. prz1.szło Misjonarzonr rr.Prorvincji po|skiej doczekać obrad Soboru

\\.at) kaIisk icgo lI. a Dastępnie'jego \vc7.\nanie do aggiornln?e/o \\cielać w życie zakonne i do

n sji a./g?/?/c.\.

Na podsta\\ie analiz badarvczych. w p|acy fnuwaŹono. że nauczluie sobolorve

znajduje w dokllmentacl] Zgrorrradzenia i Pr.olvincji naczelne niejscc. Wpływa rra sposób

życia duchowości4 i realizację posłannictwa Instytuttl' Pozwala jędnak na iclr odpowiedniq

akonoc.lację do *'arunkól'r spoleczno-politycf|lych i leligłnych' co też znalazło micjsce \\'

rrrdan-vm rr 1985 roku Dl rcktoriuur polskiei Prorvincji NISF.

Tlzeci rozdzial prac).. stanorviąc1'jej centrul]l. Llkazał podsta\\'o\\,e ry's}' ducho$ości

Prowincji. lch dokłitclna analiza dou.iodła. żc rt1nikają one bczpośrednio f duclrowości



Zgron]adfenia. któr.a obejurLljel |ys saletvński. nrisyjny i śrvięttlt.oclzinny' Autor doszedl do

\\niosku. Źc u. Prorvincji zitnicdbano Dieco |)'s salet),liski' a większq urvagę skupioDo na

d\\'óclr pofoslal}cl]. obec ię szczegóInie ducho\\.ość świętolodzinna. dynamizujqca pmce z

rodzinami. slano\'i prior}'tet \\ polskiej Pro\lincji Zgronradzenia. Rozwojowi ducho\\ości

chrzcściialiskiej. co zauważono w cz\\'ilt.1\'l],l rozdziale. sluży odporviednia tbulrac.ja'

Szczególnie \\ ' lnstYtucic żrcia konsckrorvancgo.icst to zadanie wrżl]e i w-Ylnagaiącc stałcj

atcncji' \\' pr.ac}' podkreślotro. że $ polskiej Prou,incji istnicjq odport'iednie ptogranry

fbrn]ac]jne zgodne z duclrenr Zgromadzenia i uMyczlr.r'nri Stolicy apostolskiej. a na bicżqco

doslosorwrr'ane do rvspólczesnych t1zrrań spolecznyclr. i lristoIyczno-kLlltulo\rych.

Ostatni r.ozdziaI plac)' przedstawił kierunki realizacji duchowości Prolvincji polskiej

Misjouorz).Śrviętej Rodzinv. Zostały one wyznaczone pŹez chalyznat i posłannictwo

Zgr.onradzenia oraz d1'nanlizLrjącq . ic duchowość' W przypadku polskiej Prowinci i chodzi

głi)\\nie o duszpastetst\\o parafialne. pro\\'adzonc rr'kraju i za granicq. a także dzialalność

nrisln4 plo\vi]dzoną rr kraju przez ekipę lekolckc):jno-nrisyjnq, a za granicą prze7 \\'ielll

nrisjounlz!. pracujących Da n]isiach dd gcnlls, Tr7'ccim todzitjetlr pmkt),cznei tealifacji

drrcho*'oścj Pr.ollirrcji .jest specjalistyczna placa z rodzirrami \v centrach duchou'ości

ś\\ ichl'odfinllej. plo\\'adzon\,ch pżez \4isionarz),na terenie calcgo kaju. we \\'sz)'s1kich

l)ch kierunkach. co podkrcślono rv pracy. pos|uga Misjonarzy pl.olvadzona jęst \\ duchu

Zgromadzenia.

:l. ocena men,toĘ'czna

Rozprala ks. urgr Piolra Krupy MSF miala na celut ..dokonanie aralizy badawczej

duchtxrości polskiej Prorrinc|i rr'oparciu o nraterial}' źródlo\\,e i prace nauko\\.e czlonkó\Y

Plorvincji i Zgromadzeniil' Pomifuo tego- że rrie było to zadanic latwe. gdyż do tei por).. choć

mini1l pritrr ie rviek obecności MSF na ziemii ich po]skich. oplacowanie takic nie zosta]o

.icszczc pŁ}.golo\!'ane. a Zeblanie IitcfatuD.na tcn tcllat \r-YEagllo i[tensywnej i dłLrgolrrvalej

k\\'crcr)d! r\ bibliolekach i archi\,ach pror\incjalnl'm i generalnym Zgromadzcnia" (str. 9). to

jedDak tĘcba prz)'znać. ie Doktorant rr'lpelnilje bardzo rvnik|iwie. rzetelnie i bardzo dobrze

pod rvzględcnr mctodologiczl]) 'n.

Zadajqc p}.tanic o Zasadność podięcja brrclurl i  sposób ich |c l i fa(j i należ),podklcślic.

Źe istotl)ie do tej por)'napisano kilkanaścic opraco\Ą'ali dotyczqcyclr historii Zgromadzenia i

polski!'i l'|o\incji. ale nie po\\'stała praca zbicrająca je u. ca|ość i proponująco peu'ien

komplenlcntarny nodel duclro\\'ości oparty o lris|orię i dośtviadczenie osóbją tworzących'



Poc1jęcie tego tellla1u slano\\'i pierrł'szą próbę calościolvego opr.acou'anja dziedzictwa

hismlvczno-duchorvego Prowincji polskiej Zgromaclzenia. t.-ie ma jednak tylko wynliarlr

l is!o.) 'czncgo. l le pclsiada takŹc waloI tbr. lnac}jno-edrrkac1jrrY' stanowi doskonał}'n1aleriłł

fbr.rlac)jrr1. dIa \4isjonarz). nclrv)'ch liandt'datórv olaz osób śrvieckich zrvi4zan}'c]r z

lnst)"tutem.

Atltor.nie tv]ko rvnikl irr ' ie ztr irr la} l i ler.alur.ę źrtidlorvą. ale róu'nież poznał dLlchowc

r.1sr laloz1ciela. jego plerrr.sz1clr uczniórr ' olaz l\\ 'órcó\\. s\\.ei rrr ltcjerz)'stei PIo\\' iDcji '

DokorlaI tego \\. sposób nauko\\'}'. uniliając sLlbiektyrvrr)'ch ko entalzy. enrocjonalnego

Zarngażo\l'ania czy niepotrzebn1'clr apę]at)'\ł11}'ch s|olmułowali' Krytycyzm pozna\vcf!'

Zostal Zaten zachowany t, sposób ptofćsjonalny. jŃ przysttli na historyka i badacza

dL|ch.l\\ości Zakonnej'

Praca.jest lIelodologicZnic poprau,na' l lozdZiał\' dol]rze ze sobll korcspolrdL|j i l '  Widać

clobr.ze przeln'vś|anq i skons1luo\\,aną strukturę prrcv' Bardzo dokładnie i .iasno opisana

Została nlctocia plac)'. .jasrro splec\lzo\lane: p|zednio1 fbfinalny i mateIiaLny' opis

bibljograflczny.jest bogaty i lr.łaścirve podzielon]. Silną stroną pracyjest dobrze zledasow,ane

zakończenie. gdzie Autor dokładnie podsunorrurje srt 'ojc analiz- ' ' .  bada\\.cze (stI. 199-207)'

Cz)r.rjąc pr.ace InoŻ|la 7all\\aż)'ć. że Doktolant odzrracza siq dLrża rviedzq i

doś\\i i]dcfelrjeIn rr ' badaunr lenracie. Umiciętl l ie ukazuje pr.aktyczne wa1ory pracy' W

przcprrxr'adzolt1''ch alralizaclr rv1'kazrtje' ie nrodel duc]rorr.ości Prort,incji jest już realizort.any

rv Źyciu san}'ch zakonnikórt i jest noŹiiu,w do real izacji c1la wśpółczesnego człorvicka rv.jego

konkrclne j s)'tuacj i ż}.ciowej'

Jt 'd1.n]nl br.akien. jaki n]ożlla zaurvaŻlć. jes1 poll inięcie pcrspekt1'rv duchowości

polskici Pro\.incji' N'{oŹ|la bylo je Lrrrrieścić rr' 6 rozdziale pńc!'. choć' z dlugiej strony.

analiza tbnllacj i ikier.rrnkórv rcal izacji ducho\Ą'ości Prorvirrcj i . sama rt 'sobie kleuje \\]Z\\3njr

iper.spekL'r l ly rra przyszłość. Stąd moje pytanie; j ikie ks. Doktorant rvidzi możIiwości

pr{kt)'cfncgo \l ').korzystanii i  rozp|.opagorrxnia rlrrchorvości polskiej Prorrincji }lS!.

olrrz jrr l i  ocenia jej znacZcnic \l. pIocesie odnorl1' rr 'spólczesncj rodzin], kłtol ickiej?

5. wniosek końcowy

i{oz]]rau'a doktorska ks' t,t,tgt Iic. Piotr.a Jacka Klupy MsF jest niewqtpli\\'ie pracą

dojrzal4. a iej tleść isposólr prorvadzenia algutncntacji rvskazują na konpetencię Doktolanta

r zaklesie * I brancj ternalrki.

Rozplar'''a jest \ie]oNątkouJa. doblze udokunlcntorvaDa i zarówno netodologicznie.
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