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1. Problem rozPrawy doktorskiej
Rozprawa doktolska ks' l'I1$ lic. Michała Dłutowskie8o Pt' 5?l'lfloś.
Mtclnłn Sopoćkijest PIÓbq
cltf.ścijnfiitla'stlltliu|tl ]n podslmt,icpislt błogosłn,lt,ionego
analizy fundamentalnego dla teologii duchowości Problemu świętości
całościowej
w oParciu o Pisma bł.ks. Michała sopoćki, Kerownika duchowego św'
chlześcijarrina
Siostry Faustyny Kowalskiej, który w swoim bo8atym dorobku naukowym Pozostawił
tajemnic\'Bożegolvlilosierdzia.
w kontekście
chlześcijańskiej
konkretną\^,izięśu,iętości
chrześcijanina,cz!,li dążenia do jednościz Bogiem należy do
Ploblem ś\Ą,iętości
chrzcścijańskeii obejmujecalośćPostaw ludzkich
tematów Ciuchowości
Podstai{o\^,Ych
w dqżcniu do Pcłni jeclnościz Tym, który jest Początkien i sPełnieniemwszelkich
w kontekścictajennicy
chlześcijanina
aspiracjiistolv stworzorrej.Ukazywatrie świętości
Miłosier.dziaBoźegoma szczĆgólneznaczcnie clla człowicka XXI wieku, któIy zatraca
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swoją godnośćw ,,mistelium iniquitatis,, stając się now4 sfans4 odzyskiwania
nadprzyrodronej nadziei. Zasadniczy cel rozprawy doktorskiej stanowi analiza
Autor
do świętości'
Clorobkubł.ks. Michala Sopoćki w aspekciedąźeniachrześcijanina
d)'sertacjiiest śWiadomy,że Dajważniejsz),mdzielem bł- ks. Michala soPoćki iest
Wyd' 2008).
czterotonowe clziełoMiłosietdzi.Bogn , .l:ici/l./l,/ć8o
febtat1, przez autola dyseltacji mateIiał badawczy - pozyĄe ks. soPoćki
dowcz4ce miłosierdzia i oPncowania dotyczące tajemnicy Bożego Milosierdzia w
teologii . 8waranfuje, że je8o analifY został\'dokonane na szelokim t]e literaturY
|colo8iczneji dajq podsta\Ą'ędo sformułoB'alriaogóln1'chwniosków na tenat śiĄ,iętości
teologii BożegoMilosierdzia'
w kontekście
clrrześcijanina
Należy rówrrież podkreślićodwagę Promotola lozPlayr'y doktolskiej, ks' prof.
UMK

ctr hab' starlisława Suwiriskiego, który właściwieukierunkował analizy

cloktofantai pomóg1je doPIoi\,adzićdo konstrukt,Ywnychwniosków.

2. omówienie iozplawy
st1ldilLl ]n PodstttlpiL'pisnt
.]ll':'cści|llllultl.
ALltol rozprawV tloktorskie'jpt' śrr'4'lośl.
N1tclnłnSopoćktclokonał calościou,ejanalizy Prob]emu śh'iętości
lfiogoshltt,ionego
chlześcijaninaw dorobku teologicznyn ks' Michała SoPoćki w oPalciu o ideę
MiłosierdziaBożegojako przymiotu Bo8a, ktÓIy wyPlowadza człowiekaz jego nędzy i
blaków'
Ks. \Iiclrał Dłuto\^'ski$'skazal wvlaŹnie podsta!{.Y teologiczne do analizy
problemu świętościchlześcijarrina,która jest r,l'yrrikiemPoznania tajemnicy Bo8a
bo8ategov. miłosieldzie i przyczylia się do wzlosfu miłościi zjednoczenia z Nin]'
swojc badania Autol dysertacjiosadzil \^,szelokim kontekścieteologii Powszechnego
czyli fiednoczeŃa z Bogicm. Auto! rozPrawY
PoiĄ'olaniachrześcijaninado świętości,
doktorskiej przeclstan'iłteż bogatą bibliografię przcdrniohl obejnującą prace o ks'
Michale Sopoćce i jego idei Bożego Milosierdzia w aspekcie dążeniaczłowieka do
na temat nafury i istoty życia mistycztego (S' Urbarrski,M' chmielewski, H'
śWiętości.
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cieresfko, J. Machniak, H- Wejman, 1V1.Zajkort'ska).Skonfrontował rnyśl bl. ks.
ir,liaclrala Sopoćki z

bogata |iterafurą teologiczną dotyczqcą teologii Bożego

Poz.h'oliloto AutoroiĄ,iClvsertacji
Miłoście|dzia
i powszeclrnegoPowołaniado śiĄ.iętości'
jako udziału chlześcijaninaw fyciu
sformułowaćogólne Wnioski na temat świętości
Boga i ukazać ory8inalnośćmyśli teologicznej kierownika duchowego św' Siostry
Fau5h'nvKoIĄ'alskiej.
Problem prac1'doktolskiej ks' mgr lic' Michał DłutowskiPrzedstawiłw cztelech
roztlzialach ukazujących peu.ną clynamikę procesu świętości:od teologicznoantroPobgicznych Podstaw świętości,
Plzez zagadnienie Milosierdzia Bożc8o jako
aż po środki
.lirjiĄ,iększegoPlz\'lliofu Bo8a, Poplzez d'vnamikę lozwoju ś$'iętości
ś\Ą'iętości.
żeświętość
lĄ'ona\\'ianiu rozPrawy doktorskiejnależywięc najpier!Ą,podkreślić,
chrześcijaninaw pismaclr ks' Miclrała Sopocki wynika ze świętościBo8a' Autor
dysertacjiw rozdziale piena/szym(ss.33-102)wychodzi od nauki ks. MichałasoPocki o
Tlójcv su'iętej,lĄ'której Bóg ojciec jest źrócilemmiłosierdziaświadczonegostwolzeniu,
Jezus clrrystus jest PośrednikiemniędzY Bogiem a ludźmi, zaśDuch Święty jest
spralr'cą dzieła uś$,ięcenia'Autor dyseltaqi swoje analizy dotyczqce świętości
RozPoczyna ocl
cluześcijanina
osadza w teologiczrrejrefleksjina temat Pojęciaświętości.
życia,, (5' 34).
definicji świętościjako ,,zjednoczenie z Bogiem,, olaz ,,świętość
jcst wecllu8 autola d\.seltacjisakramentchlztu, ktÓr\' \\'szczePia
Pocz4tkien ś\^,iętości
Clla chlześcijanina,
czlo\Ą,iekaz Boga' Sakranent tcn Pl.zvnosi skutki uśrvięcające
uwalnia z mocy zła.usuwa skutki glzechu olaz \^/łqcza
ż.ycieBoż'eqca, Syna i Ducha
Świętego (ss' 46-62)' Ks' Dlutowski poclrlaje gruntownej analizie rolę cnót Boskich
wiarv, nadziei i ntlościw dążeniudo świętości
w \a/izjibl' ks' MichałasoPocki (ss.6382)' swojq refleksję na temat ś\riętościchTześci'aninaosadza rt

kontekście

antroPolo8icznejll'izji człowiekajako istoty stwolzonej na obraz i podobieństwoBoga,
który zostałdotknięty przez grzech i oc.lkupionyprzez Boga w ofielze Jezusachlysfusa
(s' 99lrrr).Na t1etyclr zjawisk teologa|nyclrDoktolant Ptezenfujeświętość
clrrześcijanina
jako odbicie śu'iętości
Boga podkleślając,żc człortiek ocl Boga rłr.chodzi i clo Boga

polĄ.raca.Akcentuie sIusznie aspekt Poz\:h'wny i ne8atywny plocesu uswięcenia
fjednoczeniaz lJogien i odcięciasię od 8rzeclru.
Dlugi

lozdziaI (ss. 103.17.1)Prezentuje podstaw}' teolo8iczne śu'iętości
chrześcijalinarv1'chodzqcod miłosierdziajako największegoPrzymiofu Boga' Autol
cl}'seltacji rĄ'skazlie, że ks. NI' soPoćko

, swoich opracowaniach doh'czącycll

Miłosier(lziaBożego,szczegó]iie w ksiqżcePt. M1losietdzie
Bognu tlziełnch
Jego,opisywal
natuję Bo8a wskazując na Jego ,,Przyntoty,,, albo ,,doskonalościwsobne,' będące
fui1damenten ontvczrYm ś$'iętościchlześcijanina:Plostota czyli

niezlożoność,

nieskoliczoność,wiecznośći niezmienność'określają one istotf Bo8a jako b\,tu
istnieiące8oPrzez same8o siebie w oclróżIrieniuod bytóu' stw'olzo|1ych,które istnieją
clziękiBogtr.Obok closkonałości
\Ą,'sobiych,
za teologamirozróżniałw Bo8u ,,Przymioty,,,
a]bo,,closkorrałościodnoś11e'',
któIe ujawniają się w Bożych clziełachl nrqclrość,
dobr.otliwość,oPatlzność, sPr.a\Ą'iec1liwość
i fuiłosieldzie' S4 onc związane z
rve\Ą'nętrznyniwładzamiBoga ilvylażaj4 Jegodziała e \Ą.obec
Przez
czbwieka i świata.
arralogiędo lr'ładzczłou'ieka,prz)'mioty mądlościi opatrznościmają srt,ojemiejscerl'
um.vśle
Bożr'm,natomiast dobrotliwość,
i miłosierdziesĄ zwięar\e z
sPrawiedlirvość
rł'oląBoga'
PrzYmiow tc okleślaks' Michal Dłutowski w swojej dyseltacji Pojęciemcnót'
Charaktelyzująolle lela!ę Boga do człowieka'DoblotliwośćBożaurlziela człowiekowi
dobla niezależnieod okoliczności.
oPahalośćwyrażaczuwanie Bożenacl człowiekiem,
b\' mógl pIzY pomocv otlz)'nalego dobra osiągnqćwyznaczony przez Boga cel.
SpraB'iedli$'ość
BożaoĘmuje udzielanic dobra, lr.edfugz gófl/ ustaloncgoporządku.
N,liłosieldziejest udzielariem tlobra Przez Btrga, b1' rt1.prowaclziĆczłolĄ'iekaz jego
słabości
i blakÓ\a..Jestono doskonałości4
Boga,,'z którei jak zc źródła!Ą'ypływa.iĄ.szYstko,
co nas spotyka na ziemi, i w której Bó8 chce być wielbiony przez całqwieczność,,
(Mitosielzie Bogn,s.11).
Autor roZP).a$,Ydoktolskiej zwraca u!Ą|agęna fakt, że słorĄ'o,milosierdzie'
rozunriałks.Sopoćko,za ś1Ą'Tomaszem z Ak!Ą'inui św-August-vnem,jalo \Ą.spólczucie
i{'obec nieszczęściabMnie8o oraz Clzialanie zmierzające do ulżenia w cierpieniu'
Rozróżnial rt' nim dwa zasadnicze wymialv: ,,wauszenie zmyslo.iĄ'eczvli namiętność
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Bołn,s. 12).Miłosierdziejako wzruszeniejest
oraz ,,cnotęmoft]^ą,,(Miłosieft1zie
o'nssio),,
odruchenrPsYchiki ludzkiej, uczucieD żalu z po\4'ocluczl'je8ośnieszczęścia,Jakocnota
nolalna iest tolunul\'m i\'sPółcielPieniemi\'|aściń'\.m
tr'lko czlolr'iekorr.i,któIe \^.\.Iaża
bliŹńe8o i jest
cl-tęć
udzieleniaPonocy. U chrześcijalrina,
n łosierdzie\Ą}plywa z miłości
przejawem wolnej wo|i człowieka'Realizuje się ono w uczynkach o8amiającŃe tylko
bLiŹnicl-l,
ale lÓwnież nieprzr.jaciół'
Miłosieldzic Bo8a nie jest ani wzr.uszenicn, ani o1ot4 moralną, w sklad której
lĄ.chodzismutek w\1rikając\'zc\Ą'sPółcielpienia,
8dyż Bóg jako istota najdoskonalszanie
podlega wzruszeniu. Milosierdzie Boże jest Plz}'ftiotem Boga, a nie tylko stanem
wsPólczujące8oczy lituiące8osię umyslu. W odniesieniudo Boga, milosierdzie zakłada
Wspólczucie, którc nie .i{Tk]uczaBożej niezmierrności,
lecz jest je8o ŹrÓdłem.Na tej
podstawie tl.arlycjaLeologiczr]atwiercl?,iła,
iż milosieldzie Bożejcst nieskoliczonejako
plzymiot lricskolicfonej natuĄ| Bo8a olaf jako owoc niesko]iczonej miłościBożej'
Niesk<lticzotreMilosietdzie Boż.ewr,tazi|o się we Wcieleniu syna Bożego.Parr ]ezus stając
się czlowiekiem ukazałnanr prar,r'dę,
że milosieldzie iest absoluhie nieskończonei nie
ma granic,jeśIizcchcemr.sięŃe calkorr,icieoh1'orz\'ć'
W takim ujęcil'LN,Iiłosierdzie
Bożejai\'i 5ię jako ,,doskonalość
Jego dfialalności,
skłaniającej
się ku bytom niższymw celu wyprowadfenia ich z nędzy i uzupelnieniaich
blakói{',- jest to Jego wola czynieniadoblze wszystkim,którzy cierpiqjakieśbraki i sami
nie są w stanie iclr uzupełrrić,,
(Miłosieulzie
Bogn,s.13\. Milosierclziejako akt rł'o|iBożej
jest noh\Ą'em każclegodzialania Bożego,które ziĄ'racasię szczególnie do czlorvieka
cierpiqcegoz powodu zla, gr.zecl,tu,
braku ciobra'W Bogu każdv Pojed}nczy ałt litości
utożsamia5ię z miłosierdziem,uja\Ą'niając
5ię u, udzielaniu dobra, aby lĄ'yplowadzić
człowiekaz niewoli 8r.zechu'
Autol dyseltacji podkreśla,żeświę|ość
wcdlug ks' MichałasoPoćki,jest
chlześcijanil]a
w)'nikieln zjcdnoczelriaz Miłosiern)'mBogienrw postawie misq'cznej iednościz Nin'l a
doPiero Potem istohla jestPostawa milosierdzia wobecbliźniego.
!v trzecim Iofdziale dysertacji(ss' 175-230)ks. mgr lic. Miclrat Dluto\Ą.skipoddaje
s\'stemah'cznejanalizie zagadnienic rozwoiu świętościchlfeściianina n' aspekcie
etaPóIĄ',jakie musi Plzejśćna C1lodzedo Bo8a. Dokonu'e ważneianaIizy Porównawczej
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wedługks' sopocki z trzcna etaparnidrogi do
zestawiającwizję etaPów do świętości
Boga zai\'artymi w klasycznej \Ą.ifji Reginalda Garrigou-Lagrange,a.Autol dysertacji
$'odniesieniu do modliwy, darów Ducha
poddaje analizic drogi rozwoju śq'iętości
Śrr'iętego i cnÓt' Przedsta\Ą'ia d\'nan]ikę ..lrogi do zjedIroczenia z Bogiem od
rlo zjednoczcnia'Prec}'z\,iniew)'kazuje jakie są źródla
ocz\.5zczenia,PfZcZ ośWiecenie
octnosząc refleksję ks' Miclrała Sopocki do duchowościpolskiej
tq Ia.izji świętości
jezuitów ks' Mikołaja Łęczyckiego i k5' KacPra Drużbickiego oLaz do duchowośĆi
Teresy od Dzieciqtka
karrrrelitariskiej
ś!\'.
Jana od Krzyza' św' Teresy od Jezusa,czy ś\Ą'.
Jezus.
Autor dYsertacjipoddał analizie drogę oczyszczenia,oświeceniai zjednoczenia
-190-206)
(ss'
otaz podkreślił,
ukazując rolę cnót kardynalnych w drodze do świętości
jakie są przeszkody w dążeniudo zjectnoczeniaz Bogiem (ss. 208.230)'W konkluzji
zauważy|,żeclążeniedo zjeclnoczeniaz Bo5iicnrn, wizji k5. soPocki jest podstawowyn
zakor.zctticuvnru,jcgo nafulze, będącej1Ą'ynikiemot\Ą'alcia
porvołanienr
ch|zcścijanina,
na Boga\Ą'urilościchrześciianina
Czw,afty tozdział zostałpoświęcon)'
zagadnieniu źlódełświętości
i środków, które clo niej pro.tt'aclzą:Pokuta i Eucharystia, modlitwa, umartwienie,
kielobnict$.o eluclrowe,rrabożeństwa(ss' 231-299).Putlkteln centralnyn czwa.te8o
lozclziałujest nocllihł'a, która weclługks' MiclrałaSopoćki oclgrywa kluczową rolę w
budowaniu komunii z Bogiem.Autor dyseltacjiPodkleśla,żedzięki niej człowiekmoże
uczestrriczvćw życiu nadpTzylodzonym Boga. sakrament Pokuty i Eucharystia są
furrdamenten żvcia duclrowego chrześciianina,a modlitwa według ks. SoPoćki
czło\Ą'ieka'
Pro$.adzi do uświęcenia
chfteścij
ti n'
Rozprart'aLloktolskak5- 8I lic' Mi(hala Dłutowskie8o
Pt' s.t\ęlośt
Stutthul ltn porlshlloiepisttl błogasłnloioncgo
MichnLn Sopoćki stanowi niewąĘliwie
grunto$'nestudiun naucfania bł' k5. MichałaSopoćkize szczególnym uwzględnieniem
ś\^'iętości
clrrześcijańskie''PlzeProiĄ'adzone analizv doprou'atlziłv Doktoranta do
precvzrjrrvclrh'nioskóu,, że ś\^'iętość
w wizji ks. soPoćki jest oparta na
chtześcijanina
Piśmie ś.iĄ'iętymolaz na nauczaniu Kościoła.Autor dyseltacji Pokafał Źródla
teologicznemyśleniaks' Michałasopoćki:szkołakarmelitańskai szkołaignacjańska.Ks'
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MichąłsoPoćko pIzedstawial świętość
w perspektywieżyciacluchowegochrześcijanina
otlvartego rra działanie łaski Bożej' Analifa pism ks' Michała Sopoćki pozwoliła
Autolowi dyseltacji stwierdzić,źeś$'iętość
chTześcijanina
rozwija się wokół taiemnicy
BożegoMiłosierdzia'

3. Ocena formalno-merytorycznapracy
Przedstawiona przez ks. mgr lic' Michała Dłutowskiego praca doktorska z
pur <fu widzeŃa formalnego zasługujena duże uznanie, gdyż jest mono8laficznym
oplacot'aniem teologicznc8oza8adnienia ,,świętości
w calym dorobktt
cl-uześcijanina,,
Pisalskim ks' Michała Sopoćki' Szcze8ólnie cennynr wydaje się podjęcie tak ważnego
dla duchowościzagadnienia,jakim iest udział człowiekaw życiu Boga ze szczególnym
podkreśleniem tajemnicy miłosierdzia' Rozprawa iest calościowym ukazaniem
dvnamiki ś\Ą'iętości
chlześcijańskiej
od rozpoznania dzialania łaski uświęcaj4cej
Przez
ocz}'szczeniei ośr.ieccrricW,la.|zducho!Ą'\'chaż Po zje(lnoczc'nie'Zostala oParta na
nateliale źródłowym.co dało szarrsęprzeprowaclzeniawnikliwych analiz i ukazania
akfuallościmyślibl' ks. Michala Sopoćki.
Bogata biblio8lafia obejmującaliterafurę Źródłową, oPlacowania i litelafurę
Pomocniczq na temat doświadczeniaBoga u św' Faustyny i tematu Pt.zebóstwienia
nadająpracv clraraktersolidnego oPracorĄ'ania'
struktura Placy, jasna i Plosta, wskazuie na jej wewĘtlzną zwa ośći logikę w
prowadzeniu analiz. zal<resPoszcze8ólnychTozdziałówzostałPrecyzinie określonyna
samynr wstęPie każdegoz t'ticlri wiernie plzePlowa(lzony do końcourych wniosków'
Auto! dYsertacjibardzo często posluguje5ię metodą ana]izy Porównawczej wykazując
się dobrą znaiomością
oPracolĄ'ańteologicz|1vch.
Przy ocenie formalnej prary ks' Michała Dłutowskiego nie można pominqć
Izetelne8owar.sztatueclytorskiego.Wszystkie Plzypisy i odnośnikizostaĘ wykonarre
Poprawnie. Solirlrrie i popratnie sporzqdzona bibliografia i sklóh' Podnoszą lĄ.altość
otacv.
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chrześcijanina.,
CałościoweoPlaĆowanie zagadnierriaprob]emu ,,świętości
dążeniu do zjednoczenia z Bogiem jest niera/ąĘliwie ważnym przyczynkiem w
pogłębianiuZnajomościosoby ks' Sopoćki i jego wkładu w rozwój duchowości\nr'
Polsce. Należy lównieź docenić, że autol dysertacji dokonał calościowegoi
monograficznego oplacowania Problemu świętościchlześcijańskiejw kontekście
tajemnicyBoże8oMiłosierdzia w dorobku teologicznym bł' Michała Sopoćki,uadobył
ją baldzo trafnie i ukazałjego bogact\^/o.

4. Wnioski
ZaPlezentowanaPizez ks' mgr lic' MichałaDIutowskiegorozplawa doktorskana
chrześcijalina,,w dorobku teologicznym ks' Michała
temat tajemnicy ,,świętości
Sopoćki stanowi pod względem formalnyrn i melytorycfnym ważny Przyczynek do
zgłębianiadoktryny teologicznej kielownika duchowego św' Faustyny Kowalskiej i
ważnegoteologa duchowościw Polsce' Autor wykazuje dobre oPanowanie metody
naukowej, umiejętnośćkorzystania ze źtód'eł,prowadzenia analizy i wyciqgania
logicznych wniosków' Wykorzystanie litelafury pomocniczej i opracowań Pozwala
stlvieldzić,iż tematfostałPotraktowanyrriezwyk]erzetelniei wyczerPująco'
Wysoki walor formalny i tleściowy lozPlawy pozwala wysunąć ostateczny
wniosek,by ks. mgr lic. MichałaDłutowskiegodopuścićdo dalszych etapów Plzewodu
Joktorskjego.
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