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1. Problem rozPrawy doktorskiej

Rozprawa doktolska ks' l'I1$ lic. Michała Dłutowskie8o Pt' 5?l'lfloś.

cltf.ścijnfiitla' stlltliu|tl ]n podslmt,ic pislt błogosłn,lt,ionego Mtclnłn Sopoćki jest PIÓbq

całościowej analizy fundamentalnego dla teologii duchowości Problemu świętości

chlześcijarrina w oParciu o Pisma bł. ks. Michała sopoćki, Kerownika duchowego św'

Siostry Faustyny Kowalskiej, który w swoim bo8atym dorobku naukowym Pozostawił

konkretną \^,izię śu,iętości chlześcijańskiej w kontekście tajemnic\' Bożego lvlilosierdzia.

Ploblem ś\Ą,iętości chrześcijanina, cz!,li dążenia do jedności z Bogiem należy do

Podstai{o\^,Ych tematów Ciuchowości chrzcścijańskei i obejmuje calość Postaw ludzkich

w dqżcniu do Pcłni jeclności z Tym, który jest Początkien i sPełnieniem wszelkich

aspiracji istolv stworzorrej. Ukazywatrie świętości chlześcijanina w kontekścic tajennicy

Miłosier.dzia Boźego ma szczĆgólne znaczcnie clla człowicka XXI wieku, któIy zatraca



2

swoją godność w ,,mistelium iniquitatis,, stając się now4 sfans4 odzyskiwania

nadprzyrodronej nadziei. Zasadniczy cel rozprawy doktorskiej stanowi analiza

Clorobku bł. ks. Michala Sopoćki w aspekcie dąźenia chrześcijanina do świętości' Autor

d)'sertacji iest śWiadomy, że Dajważniejsz),m dzielem bł- ks. Michala soPoćki iest

czterotonowe clzieło Miłosietdzi. Bogn , .l:ici/l./l,/ć8o Wyd' 2008).

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

|colo8icznej i dajq podsta\Ą'ę do sformułoB'alria ogóln1'ch wniosków na tenat śiĄ,iętości

clrrześcijanina w kontekście teologii Bożego Milosierdzia'

Należy rówrrież podkreślić odwagę Promotola lozPlayr'y doktolskiej, ks' prof.

UMK ctr hab' starlisława Suwiriskiego, który właściwie ukierunkował analizy

cloktofanta i pomóg1je doPIoi\,adzić do konstrukt,Ywnych wniosków.

2. omówienie iozplawy

ALltol rozprawV tloktorskie'j pt' śrr'4'lośl. .]ll':'cści|llllultl. st1ldilLl ]n PodstttlpiL'pisnt

lfiogoshltt,ionego N1tclnłn Sopoćkt clokonał calościou,ej analizy Prob]emu śh'iętości

chlześcijanina w dorobku teologicznyn ks' Michała SoPoćki w oPalciu o ideę

Miłosierdzia Bożego jako przymiotu Bo8a, ktÓIy wyPlowadza człowieka z jego nędzy i

blaków'

Ks. \Iiclrał Dłuto\^'ski $'skazal wvlaŹnie podsta!{.Y teologiczne do analizy

problemu świętości chlześcijarrina, która jest r,l'yrrikiem Poznania tajemnicy Bo8a

bo8atego v. miłosieldzie i przyczylia się do wzlosfu miłości i zjednoczenia z Nin]'

swojc badania Autol dysertacji osadzil \^, szelokim kontekście teologii Powszechnego

PoiĄ'olania chrześcijanina do świętości, czyli fiednoczeŃa z Bogicm. Auto! rozPrawY

doktorskiej przeclstan'ił też bogatą bibliografię przcdrniohl obejnującą prace o ks'

Michale Sopoćce i jego idei Bożego Milosierdzia w aspekcie dążenia człowieka do

śWiętości. na temat nafury i istoty życia mistycztego (S' Urbarrski, M' chmielewski, H'
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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

Miłoście|dzia i powszeclrnego Powołania do śiĄ.iętości' Poz.h'olilo to AutoroiĄ,i Clvsertacji

sformułować ogólne Wnioski na temat świętości jako udziału chlześcijanina w fyciu

Boga i ukazać ory8inalność myśli teologicznej kierownika duchowego św' Siostry

Fau5h'nv KoIĄ'alskiej.

Problem prac1'doktolskiej ks' mgr lic' Michał Dłutowski Przedstawił w cztelech

roztlzialach ukazujących peu.ną clynamikę procesu świętości: od teologiczno-

antroPobgicznych Podstaw świętości, Plzez zagadnienie Milosierdzia Bożc8o jako

.lirjiĄ,iększego Plz\'lliofu Bo8a, Poplzez d'vnamikę lozwoju ś$'iętości aż po środki

ś\Ą'iętości.
lĄ'ona\\'ianiu rozPrawy doktorskiej należy więc najpier!Ą, podkreślić, że świętość

chrześcijanina w pismaclr ks' Miclrała Sopocki wynika ze świętości Bo8a' Autor

dysertacji w rozdziale piena/szym (ss.33-102) wychodzi od nauki ks. Michała soPocki o

Tlójcv su'iętej, lĄ' której Bóg ojciec jest źrócilem miłosierdzia świadczonego stwolzeniu,

Jezus clrrystus jest Pośrednikiem niędzY Bogiem a ludźmi, zaś Duch Święty jest

spralr'cą dzieła uś$,ięcenia' Autor dyseltaqi swoje analizy dotyczqce świętości

cluześcijanina osadza w teologiczrrej refleksji na temat Pojęcia świętości. RozPoczyna ocl

definicji świętości jako ,,zjednoczenie z Bogiem,, olaz ,,świętość życia,, (5' 34).

Pocz4tkien ś\^,iętości jcst wecllu8 autola d\.seltacji sakrament chlztu, ktÓr\' \\'szczePia

czlo\Ą,ieka z Boga' Sakranent tcn Pl.zvnosi skutki uśrvięcające Clla chlześcijanina,

uwalnia z mocy zła. usuwa skutki glzechu olaz \^/łqcza ż.ycie Boż'e qca, Syna i Ducha

Świętego (ss' 46-62)' Ks' Dlutowski poclrlaje gruntownej analizie rolę cnót Boskich

wiarv, nadziei i ntlości w dążeniu do świętości w \a/izji bl' ks' Michała soPocki (ss.63-

82)' swojq refleksję na temat ś\riętości chTześci'anina osadza rt kontekście

antroPolo8icznej ll'izji człowieka jako istoty stwolzonej na obraz i podobieństwo Boga,

który został dotknięty przez grzech i oc.lkupiony przez Boga w ofielze Jezusa chlysfusa

(s' 99lrrr). Na t1e tyclr zjawisk teologa|nyclr Doktolant Ptezenfuje świętość 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

fjednoczenia z lJogien i odcięcia się od 8rzeclru.
Dlugi lozdziaI (ss. 103.17.1) Prezentuje podstaw}' teolo8iczne śu'iętości

chrześcijalina rv1'chodzqc od miłosierdzia jako największego Przymiofu Boga' Autol

cl}'seltacji rĄ'skazlie, że ks. NI' soPoćko , swoich opracowaniach doh'czącycll

Miłosier(lzia Bożego, szczegó]iie w ksiqżce Pt. M1losietdzie Bogn u tlziełnch Jego, opisywal

natuję Bo8a wskazując na Jego ,,Przyntoty,,, albo ,,doskonalości wsobne,' będące

fui1damenten ontvczrYm ś$'iętości chlześcijanina: Plostota czyli niezlożoność,

nieskoliczoność, wieczność i niezmienność' określają one istotf Bo8a jako b\,tu

istnieiące8o Przez same8o siebie w oclróżIrieniu od bytóu' stw'olzo|1ych, które istnieją

clzięki Bogtr. Obok closkonałości \Ą,'sobiych, za teologami rozróżniał w Bo8u ,,Przymioty,,,

a]bo,,closkorrałości odnoś11e'', któIe ujawniają się w Bożych clziełachl nrqclrość,

dobr.otliwość, oPatlzność, sPr.a\Ą'iec1liwość i fuiłosieldzie' S4 onc związane z

rve\Ą'nętrznyni władzami Boga ilvylażaj4 Jego działa e \Ą.obec czbwieka i świata. Przez

arralogię do lr'ładz człou'ieka, prz)'mioty mądlości i opatrzności mają srt,oje miejsce rl'

um.vśle Bożr'm, natomiast dobrotliwość, sPrawiedlirvość i miłosierdzie sĄ zwięar\e z

rł'olą Boga'

PrzYmiow tc okleśla ks' Michal Dłutowski w swojej dyseltacji Pojęciem cnót'

Charaktelyzują olle lela!ę Boga do człowieka' Doblotliwość Boża urlziela człowiekowi

dobla niezależnie od okoliczności. oPahalość wyraża czuwanie Boże nacl człowiekiem,

b\' mógl pIzY pomocv otlz)'nalego dobra osiągnqć wyznaczony przez Boga cel.

SpraB'iedli$'ość Boża oĘmuje udzielanic dobra, lr.edfug z gófl/ ustaloncgo porządku.

N,liłosieldzie jest udzielariem tlobra Przez Btrga, b1' rt1.prowaclziĆ człolĄ'ieka z jego

słabości i blakÓ\a.. Jest ono doskonałości4 Boga, ,'z którei jak zc źródła !Ą'ypływa .iĄ.szYstko,

co nas spotyka na ziemi, i w której Bó8 chce być wielbiony przez całq wieczność,,

(Mitosie lzie Bogn, s.11).

Autor roZP).a$,Y doktolskiej zwraca u!Ą|agę na fakt, że słorĄ'o ,milosierdzie'

rozunriał ks.Sopoćko, za ś1Ą'- Tomaszem z Ak!Ą'inu i św- August-vnem, jalo \Ą.spólczucie

i{'obec nieszczęścia bMnie8o oraz Clzialanie zmierzające do ulżenia w cierpieniu'

Rozróżnial rt' nim dwa zasadnicze wymialv: ,,wauszenie zmyslo.iĄ'e czvli namiętność
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o'nssio),, oraz ,,cnotę moft]^ą,, (Miłosieft1zie Bołn, s. 12). Miłosierdzie jako wzruszenie jest

odruchenr PsYchiki ludzkiej, uczucieD żalu z po\4'oclu czl'je8oś nieszczęścia- ,Jako cnota

nolalna iest tolunul\'m i\'sPółcielPieniem i\'|aściń'\.m tr'lko czlolr'iekorr.i, któIe \^.\.Iaża

cl-tęć udzielenia Ponocy. U chrześcijalrina, n łosierdzie \Ą}plywa z miłości bliŹńe8o i jest

przejawem wolnej wo|i człowieka' Realizuje się ono w uczynkach o8amiając Ńe tylko

bLiŹnicl-l, ale lÓwnież nieprzr.jaciół'

Miłosieldzic Bo8a nie jest ani wzr.uszenicn, ani o1ot4 moralną, w sklad której

lĄ.chodzi smutek w\1rikając\'zc \Ą'sPółcielpienia, 8dyż Bóg jako istota najdoskonalsza nie

podlega wzruszeniu. Milosierdzie Boże jest Plz}'ftiotem Boga, a nie tylko stanem

wsPólczujące8o czy lituiące8o się umyslu. W odniesieniu do Boga, milosierdzie zakłada

Wspólczucie, którc nie .i{Tk]ucza Bożej niezmierrności, lecz jest je8o ŹrÓdłem. Na tej

podstawie tl.arlycja Leologiczr]a twiercl?,iła, iż milosieldzie Boże jcst nieskoliczone jako

plzymiot lricskolicfonej natuĄ| Bo8a olaf jako owoc niesko]iczonej miłości Bożej'

Niesk<lticzotre Milosietdzie Boż.e wr,tazi|o się we Wcieleniu syna Bożego. Parr ]ezus stając

się czlowiekiem ukazał nanr prar,r'dę, że milosieldzie iest absoluhie nieskończone i nie

ma granic, jeśIi zcchcemr.się Ńe calkorr,icie oh1'orz\'ć'

W takim ujęcil'L N,Iiłosierdzie Boże jai\'i 5ię jako ,,doskonalość Jego dfialalności,

skłaniającej się ku bytom niższym w celu wyprowadfenia ich z nędzy i uzupelnienia ich

blakói{', - jest to Jego wola czynienia doblze wszystkim, którzy cierpiq jakieś braki i sami

nie są w stanie iclr uzupełrrić,, (Miłosieulzie Bogn, s.13\. Milosierclzie jako akt rł'o|i Bożej

jest noh\Ą'em każclego dzialania Bożego, które ziĄ'raca się szczególnie do czlorvieka

cierpiqcego z powodu zla, gr.zecl,tu, braku ciobra' W Bogu każdv Pojed}nczy ałt litości

utożsamia 5ię z miłosierdziem, uja\Ą'niając 5ię u, udzielaniu dobra, aby lĄ'yplowadzić

człowieka z niewoli 8r.zechu'
Autol dyseltacji podkreśla, że świę|ość chlześcijanil]a wcdlug ks' Michała soPoćki, jest

w)'nikieln zjcdnoczelria z Miłosiern)'m Bogienr w postawie misq'cznej iedności z Nin'l a

doPiero Potem istohla jest Postawa milosierdzia wobec bliźniego.

!v trzecim Iofdziale dysertacji (ss' 175-230) ks. mgr lic. Miclrat Dluto\Ą.ski poddaje

s\'stemah'cznej analizie zagadnienic rozwoiu świętości chlfeściianina n' aspekcie

etaPóIĄ', jakie musi Plzejść na C1lodze do Bo8a. Dokonu'e ważnei anaIizy Porównawczej
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zestawiając wizję etaPów do świętości według ks' sopocki z trzcna etaparni drogi do

Boga zai\'artymi w klasycznej \Ą.ifji Reginalda Garrigou-Lagrange,a. Autol dysertacji

poddaje analizic drogi rozwoju śq'iętości $'odniesieniu do modliwy, darów Ducha

Śrr'iętego i cnÓt' Przedsta\Ą'ia d\'nan]ikę ..lrogi do zjedIroczenia z Bogiem od

ocz\.5zczenia, PfZcZ ośWiecenie rlo zjednoczcnia' Prec}'z\,inie w)'kazuje jakie są źródla

tq Ia.izji świętości octnosząc refleksję ks' Miclrała Sopocki do duchowości polskiej

jezuitów ks' Mikołaja Łęczyckiego i k5' KacPra Drużbickiego oLaz do duchowośĆi

karrrrelitariskiej ś!\'. Jana od Krzyza' św ' Teresy od Jezusa, czy ś\Ą'. Teresy od Dzieciqtka

Jezus.

Autor dYsertacji poddał analizie drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia

ukazując rolę cnót kardynalnych w drodze do świętości (ss' -190-206) otaz podkreślił,

jakie są przeszkody w dążeniu do zjectnoczenia z Bogiem (ss. 208.230)' W konkluzji

zauważy|, że clążenie do zjeclnoczenia z Bo5iicnr n, wizji k5. soPocki jest podstawowyn

porvołanienr ch|zcścijanina, zakor.zctticuvnr u,jcgo nafulze, będącej 1Ą'ynikiem ot\Ą'alcia

na Boga \Ą' urilości-

Czw,afty tozdział został poświęcon)' zagadnieniu źlódeł świętości chrześciianina

i środków, które clo niej pro.tt'aclzą: Pokuta i Eucharystia, modlitwa, umartwienie,

kielobnict$.o eluclrowe, rrabożeństwa (ss' 231-299). Putlkteln centralnyn czwa.te8o

lozclziału jest nocllihł'a, która weclług ks' Miclrała Sopoćki oclgrywa kluczową rolę w

budowaniu komunii z Bogiem. Autor dyseltacji Podkleśla, że dzięki niej człowiek może

uczestrriczvć w życiu nadpTzylodzonym Boga. sakrament Pokuty i Eucharystia są

furrdamenten żvcia duclrowego chrześciianina, a modlitwa według ks. SoPoćki

Pro$.adzi do uświęcenia czło\Ą'ieka'

Rozprart'a Lloktolska k5- 8I l ic' Mi(hala Dłutowskie8o Pt' s.t\ęlośt chfteścij ti n'

Stutthul ltn porlshlloie pisttl błogasłnloioncgo MichnLn Sopoćki stanowi niewąĘliwie

grunto$'ne studiun naucfania bł' k5. Michała Sopoćki ze szczególnym uwzględnieniem

ś\^'iętości clrrześcijańskie'' PlzeProiĄ'adzone analizv doprou'atlziłv Doktoranta do

precvzrjrrvclr h'nioskóu,, że ś\^'iętość chtześcijanina w wizji ks. soPoćki jest oparta na

Piśmie ś.iĄ'iętym olaz na nauczaniu Kościoła. Autor dyseltacji Pokafał Źródla

teologiczne myślenia ks' Michała sopoćki: szkoła karmelitańska i szkoła ignacjańska. Ks'
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Michął soPoćko pIzedstawial świętość w perspektywie życia cluchowego chrześcijanina

otlvartego rra działanie łaski Bożej' Analifa pism ks' Michała Sopoćki pozwoliła

Autolowi dyseltacji stwierdzić, źe ś$'iętość chTześcijanina rozwija się wokół taiemnicy

Bożego Miłosierdzia'

3. Ocena formalno-merytoryczna pracy

Przedstawiona przez ks. mgr lic' Michała Dłutowskiego praca doktorska z

pur <fu widzeŃa formalnego zasługuje na duże uznanie, gdyż jest mono8laficznym

oplacot'aniem teologicznc8o za8adnienia ,,świętości cl-uześcijanina,, w calym dorobktt

Pisalskim ks' Michała Sopoćki' Szcze8ólnie cennynr wydaje się podjęcie tak ważnego

dla duchowości zagadnienia, jakim iest udział człowieka w życiu Boga ze szczególnym

podkreśleniem tajemnicy miłosierdzia' Rozprawa iest calościowym ukazaniem

dvnamiki ś\Ą'iętości chlześcijańskiej od rozpoznania dzialania łaski uświęcaj4cej Przez
ocz}'szczenie i ośr.ieccrric W,la.|z ducho!Ą'\'ch aż Po zje(lnoczc'nie' Zostala oParta na

nateliale źródłowym. co dało szarrsę przeprowaclzenia wnikliwych analiz i ukazania

akfuallości myśli bl' ks. Michala Sopoćki.

Bogata biblio8lafia obejmująca literafurę Źródłową, oPlacowania i litelafurę

Pomocniczq na temat doświadczenia Boga u św' Faustyny i tematu Pt.zebóstwienia
nadają pracv clrarakter solidnego oPracorĄ'ania'

struktura Placy, jasna i Plosta, wskazuie na jej wewĘtlzną zwa ość i logikę w

prowadzeniu analiz. zal<res Poszcze8ólnych Tozdziałów został Precyzinie określony na

samynr wstęPie każdego z t'ticlr i wiernie plzePlowa(lzony do końcourych wniosków'

Auto! dYsertacji bardzo często posluguje 5ię metodą ana]izy Porównawczej wykazując

się dobrą znaiomością oPracolĄ'ań teologicz|1vch.

Przy ocenie formalnej prary ks' Michała Dłutowskiego nie można pominqć

Izetelne8o war.sztatu eclytorskiego. Wszystkie Plzypisy i odnośniki zostaĘ wykonarre

Poprawnie. Solirlrrie i popratnie sporzqdzona bibliografia i sklóh' Podnoszą lĄ.altość

otacv.
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Całościowe oPlaĆowanie zagadnierria prob]emu ,,świętości chrześcijanina., w

dążeniu do zjednoczenia z Bogiem jest niera/ąĘliwie ważnym przyczynkiem w

pogłębianiu Znajomości osoby ks' Sopoćki i jego wkładu w rozwój duchowości \nr'

Polsce. Należy lównieź docenić, że autol dysertacji dokonał calościowego i

monograficznego oplacowania Problemu świętości chlześcijańskiej w kontekście

tajemnicy Boże8o Miłosierdzia w dorobku teologicznym bł' Michała Sopoćki, uadobył

ją baldzo trafnie i ukazał jego bogact\^/o.

4. Wnioski

ZaPlezentowana Pizez ks' mgr lic' Michała DIutowskiego rozplawa doktorska na

temat tajemnicy ,,świętości chrześcijalina,, w dorobku teologicznym ks' Michała

Sopoćki stanowi pod względem formalnyrn i melytorycfnym ważny Przyczynek do

zgłębiania doktryny teologicznej kielownika duchowego św' Faustyny Kowalskiej i

ważnego teologa duchowości w Polsce' Autor wykazuje dobre oPanowanie metody

naukowej, umiejętność korzystania ze źtód'eł, prowadzenia analizy i wyciqgania

logicznych wniosków' Wykorzystanie litelafury pomocniczej i opracowań Pozwala

stlvieldzić, iż temat fostał Potraktowany rriezwyk]e rzetelnie i wyczerPująco'

Wysoki walor formalny i tleściowy lozPlawy pozwala wysunąć ostateczny

wniosek, by ks. mgr lic. Michała Dłutowskiego dopuścić do dalszych etapów Plzewodu

Joktorskjego.
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