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jest zasadniczymmotpvem loz\\'ojuŹycia chrześcijanina'
a jednocześnie
Świętość
jego ostateczn)mcelem. Dlate8o znajdujeona szczególnemiejscc w badaniachteo|ogji
Jej u'ielkąro1ę
orazpodmiotowejduchowości'
któIa zajmujesięniq od stronyprzedmiotowej
podkeślaSobór WatykańskiII. któIy stwierdzajej powszechność
w życiu chrześcijanina
(por.KK 40-41)'Stwjerdzenie
nad
to lv pełniuzasadniapodjęcieplacy naukowo-badawcfej
pismamiteologaXX wieku, hórym jest bł.Michał Sopoćko,wielki głosiciel miłosierdzia
Bożego.
Rozprawa doktorskaks. M' Dłutowskiegojęst ambitnq próbą przedstawieniai
przez ks. M. Sopoćko.Wiele prac ukMałosię
twólczegozestawienianauczanjao świętości
ln. in' na temat głoszonegomiłosierdziaBożego,ale do dzisiaj wielu jego czcicieli nie
przez
chrześcijanina
opis1.wanego
doczekałosię całościowego
ujęciazagadnieniaśrt'iętości
oglomna spuścizna
duchowa.a także
Autora'jak ją rozumiałi jaką doktrynęprzedstawił?
podjęcia
refleksji
były impulsern dla Doktoranta do
samo łcie Błogosłart.ionego'
przez
propono\\anej,
zwłaszcza
niego
systematycznej
nad schematemdrogi ku uśrtięceniu.
chrześcłanina'
które byłokluczowedla jego nauczaniaw kontekście
zagadnienta
świętości
miłosierdzia'
1. wykorz}'stanieźród€ ł
Z obszemegomateńałułódłowego' Autol \łybrałte. któIe dotykajq prob]emu
dziedzictwo.do któregomogq rtciqz
świętości
chrześcijańskiej.
Stanowiąone najcenniejsze
zasobem
sięgaćnowe pokolenia,szczególnieczcicieli miłosierdziaBoŹego.Najistotniejsz}'rn
konferencje,nauki
tekstow}tnwykolzystan}mw dyseńacji są książki.ańykułynauko\Ą'e'
rekolekcyjne,kazaniapasyjneoraz dziennik duchowy. Wprawdziete pisma są o różnej
gatunkoweji randze,to jednak możnaje wnać za rodzaj duchowego
przyna|eżnoścj
na tematświętości.
a takżeswoistąsumęprzemyśleń
i pouczeńBłogosławionego
testamęntu,
Autor badaneźródłapodzieliłna czterypodstawowegrupy' Pierwsząglupę stanowi
28 książek.Na szczególnąuwagę zasługujecztelotomowedzieło'.MiłosierdzieBoże w
duchowem'',zebrane ..Kazania o
dziełachJego,., ..Mikołaj Łęczycki o w1,cho.rvaniu
MiłosierdziuBożym'. i korespondencjazawańa w ksi'pce,,Dar MiłosierdziaiListy f
treścii kierunkirozwojt'l
CzamegoBoIu''' w tych pozycjachAutor pŻekazałnajislotniejsze
zrviązanef tajenmicąTrójcy Swięrej \Ą oparciu o roz\\ój cnol teologalnychi
świętości
oraz
o życiesakramentalne.
o modlitwę'o rozrvójcnotyufnościi miłosierdzia
kardyna|nych.
o duchowqwięźz Maryją'

Drugą grupę Źródeł stanolt'ią ańykuły naukowe ukazujące się \\' różnych
ale
czasopismach w ]atach 1936-1975' Poruszają one lviele zagadnień Z zaklesu święlości.
także uświęoającycharakter licznych naboŹeństw.zrt.łaszczado mjłosicrdzia Bożego i do
w formie masz}Ąlopisów,takż'ete.jeszcze
selca Bożego. T.zeciq grupęstanowiqkon1.erencje
nie pubiikorvane' Można powiędfieć.że stanowi4one Źródłouzupełniającegłórvrrezałożeńa
koncepcji świętości'
Czwafia grupaźródeł.zwłaszcza,,Dzienrrik''pomagazrozumieć osobisty
profil świetościAu1ora. Zawierają one myś]jteologiczno-praktyczne odnoszqce się \\'
głóunej mierze do poszczegóinych elementóu''świętości
chżeścijanina'
Ponadto u' pmcy doktorskiej \łrykorzystanoliczne opracowania i obfitą litelatulę
ponocniczq oraz dokumęnt'!Kościołai nauczanie papieskie' Autorowi bardzo dobrze udało
się usystematyzowaći pŻystępnie oraz ciekarł'ie zaprezentou'aćtleść bardfo bogatego
materiałuźIódłowego.sposób podziafu i klastfikacji nie budzi zadnych wqtpliwości.
2. Temat i treśćrozpra}r-T
Przeprowadzonebadanianad pismami bł'M' SopoćkopozwalajqAutolowi stwjerdzjć.
jest przesiąknięta re|acyjnym rrTlniarem miłosierdzia. Jest to nowatolskie
że świętość
zaprezentowanietematu świętości
wedługBłogosławionego'Tak podjęty temat domagałsię
dobńnia odpowiednjejmetody' pozwalającejAutolowi na wieme jego ukazarrie'stosowana
jest więc metodaanalityczno-s}'ntetyczna.
Temat zostałprzedstawjonyw cferech rozdziałach.które w sposób bardzo logicmy i
uporządkowany rozrt'ijajq treści z nim związane. Rozdział l jest skoncent.owany na
Niezwykle istotn},rnelementem.
teolo8icznych i antropologicaych podstawach świętości'
jest punkt wyjścia.czyli samo pojęcie świętości
lozumjane
kóry Doktorant rtyeksponorł.ał
jako zjednoczeniez Bogiem oraz doskona|oscżycia (s' 34). Śu iętośccfuześcijanjna
stanowi
Bożej' To Bóg jest Źródłem świętościi
odbicie' poniekqd jest to ..skrawek'. świętości
(s'102)-w ten stan świętości
\łplowadza sal(rament
chrześcijanina
uświęceniachrześcijanina
cbrŹu świętego'w kórym Dol1orant wyrózrria pięć skutków. Podkreśla'Źe istotq świętości
jest miłość'kóra jest naturą Boga oraz postawą człowieka wobec Nięgo. Jest to 1eż
personalistyczneujęcie świętościjako
odniesienie do innych osób (s. 41). Dlatego Autor na
Wychodzi
podstawie analizy pism Błogosławionego'omawia trynitamy w)'miar świętości'
od tajemnicy Boga ojca Miłosierdzia' $yliczając Jego pięć cech olaz trzy obowiqzki
chześcijanina jakie ma realizować: to postawa ufności, miłościi naś]adou'aniaJego
gdyż
miłosierdzia(s. 46-52)' w ten sposób Autor juz podkeśJamiłosiemyWymiar świętości'
miłosierdzie jako najwazniejszq doskonałośćBoga' mamy odwzorować w naszym
postępowaniu\łzględembliźnich' Tak rozumiane miłosierdzieBoga decyduje o osiągnięciu
świętości'S*,oją tajemnicę Bóg ojciec objawił w swoim S1nu. który przez wcielenie
dokonuje zbawienia człowieka otwierając mu ponownie drogę do zjednoczenia z Nim w
miłości. Akcentuje pośrednictwoJefusa. oddawanie czci ojcu. szczególnie podkreśla
godnośćkrólewską Jego' jako KróJa Wszechśr.r'iata
i Króla Miłosierdzia. Jego panouanie
objawia się na drzerł'ie kzyża' gdyż stąd Iozszerzył je przez mtlosierdzie' Charakterystyczne
jęst to. że miłosierdzieobjalvione rv Jezusie domaga się od człorł'iekaodpolviedzi w cz1nie,
ab-v mógł stać się święt'v.Pojau'ia się tutaj chrystocentryczny i chrystologiczny aspekt

(s. 53-ó0).Tżecią osobqiest Duch Śrł'ięty.któremuks' Sopoćkonmjejpośrłięca
świętości
uwagi.Skupiasięzasadniczona trzechskutkachJegodziałaniaw Kościelę(s. 60.62)'
So]jdne ukazanie trynitanych podstaw pozwoliło Autorolvi na lrnikliu'e
w
uzdolnieniaczłowiekana dlodze dqzącejku śuiętości'
uwzględnienienadprzytodzonego
przeciwn1tnIazie ploces ten ]nja]byw1'miarzgołanafuralny.T)irnczasemcnoty teologalne
relacji z
stanowiątr$'ałedary umiejscowionew duszyczłowieka.Ich celemjest un,]ocnienie
zwiqzekze
człowieka(s. 63)' Wiara posiadaścisły
Bogiem.co przyczyniasię do świętości
ponierva:ż
określa
ona postawęczłowiekawobecBoga i prowadzido osobowego
świętoścją'
Bożejobecności
i działania'Autor omart'iapięć skutków wia4, zwacając
doświadczenia
osobowąlelację' Podkreślarównież
ul\'agęna zawielzenieBogu' którc buduje właśnie
nauczaniaKościoła(s' 63-72)'
współdziałanie
rozumu i rł'iary'omarł'iają \\' kontekście
Ltórej pobudkqjest bezganiczne nriłosierdzie
Drugą cnotąjest nadziejanadprzyrodfona.
Boże (s' 74). Wymienia jej dziesięć skutkórt'. odlóżnja prawdziwą nadzjęjężycja
od nadzieifałszywejpochodzqcej
z ateizmrr.stwierdza'żeplalł'dziwanadzieja
chrześcijanina
przy1vlacapier$'szeństwo
Boga w sercucfłowieka(s' 72-7ó). Jednakw lozwoju świętości
jeże]ilozważamy
do Boga, która rozrvijasię intensy\łnie,
zasadnicząrolę odgrywamiłość
miłosierdzia
i wielbimynajwiększyprzymiotJego.Dlategonaf}.wajq
dziełanieskończonego
bliźniego'I tak rozumiana
..królowq\\'szystkichcnót.'(s' 78). obejmujeona równieżmiłość
jest
doskonałq,
która posiadatrzy uśrt'ięcające
skutki ( s. 77-83). Z tęgo
miłość miłościq
jest w efekcieintegrujqcymlozwojem!a jednocześnie
wzgJędudynamikarozwojuświętości
miłości'
oczyszczaniem
wymiarświętości,
bowiem
podkreśla
w tym rozdzialeantropo]ogiczny
Autor rówr)jęż
Urłzględniaprzedewszystkin człowieka
człowiekjest podmiotemprocesuuświęcającego.
jako istotęcielesno.duchową.
skutki
podkreślajqc
prymatduszynad ciałęm.oraz negat).\łne
prawdy
Autor zaznaczauwzględnienie
nad duszą(s' 83-88)'Jednakże,
dominacjicielesności
(s. 88)' DlategoDokolant
o grzechupierworodnym'powszednim,głównymi śmieltelnym
jako
wnikliwie analizujeskutki poszczególnychgrzechów'zwłaszczagrzechuśmieńelnego
utmtężycjawiecznego'w ten sposóbgrzechpowinienbyć postŻeganYdwupłaszczyznowo.
ti' od strony empirycznejoraz z uwzględnieniempielwszeństwadobra' tj' Boga' Takie
spojrzeniepozrt'oliłoukazać istotę grzechu i jego znaczeniedla ontyczn€ j i duchowej
świętości
chrześcłanina'
Procestęnza\ł'ielapotrzebęodrzuceniagrzechu(s. 83-93)'Rozdział
ten zamyka się analizq tajemnicy wcie]enia i odkupienia' Mot1.wemWcielenia było
Boże.DoktorantzwTacauwagęna jego istotęi skutki,na rolę Maryj. Jęstono
miłosięrdzie
człowiekawedługideafuJezusa(s. 94-98).wreszcie przez tajemnicę
drogqdo uświęcenia
Bóg czyninasś$ięt}mi.takjat samjestS\\ieryls. qq-l02l'
odk-upienia
RofdziałII to przedewszystkimomówieniemiłosierdziaBożegojako szczególnego
Możnapowjedzieć,żejest to głó\myproblemnajbardziejanalizowany
w1.miaruświętości.
w
przez Błogosławionego'
chrześcijanina
Albou'iem ks' Sopoćko nwaza' i.e świętość
szczegóJny sposób realizuje się dzięki miłosierdziuBożemu. gdyż ot\\'iera sję na
miłosierdzia
doś\\'iadczenie
działaniałaskiodkupienia'co pżemjeniago \ł'żywegoświadka
pośród
człowiekaijako przymiotBoga
bliźnich(s. 103).D]ategostanowionordzeńświętości
miłosierdzie
wśród różnvchdoskonałości
boskich właśnie
iest darem dla chrzęściianina'

plan zbawczy działaniaBoga' czyli równieżsamąJego naturę(s.
najpełniej
charakteryzuje
|06)' Stądteżbez miłosierdziaBożegoświatprzestałby
istńeć. a |udziewyniszczylibysię
nawzajem (s' ]07). Następnie Autor przedstawia relację nriędzy miłosierdziema
jako uświęcenie
by ukazaćmiłosierdzie
człowiekai ratunekdla ludzkości'
sprawiedliwością,
Te dwa prfymioty Boga nawzajemsię uzupełniają.
BóE przez miłosierdzienaprawiaw
człowiel.uskutki braku sprawiedliwościwzg|ędem Boga' Dla pełniejszegoŃazania
sprawiedliwości
Autor pisze o sprawiedliwości
legalnej.zamienneji rozdzielczej(s. l09.
panujenad sprawied|iwością'
l 1l). Jednak.podkeś|a
Doktorant,żemiłosierdzie
wynika to z
(Jk 2, 13) i z nauki św.Tomaszaz Akwinu. Albowiem miłosierdzie
nauki Pisma świętego
Boże w zetknięciu ze skruchq człowiekaza popełnionegżechy zwycięŻanad karq
(s. l13)'
wynikającqze sprawied]iwości
Autor ukazujemiłosierdzie
Boze' jako źródłouświęcające
człowiekabędącegłównym
motywem działaniatrzech osób Boskich. Ale procęs uświęceniachrześcijaninarozpoczyna
się,kiedy on poznajemiłosierdzie
Bożew Jezusie.Bowiemw dzieleodkupienialudziemogq
zobaczyć miłosierdzieBoże (s' ll5-ll6). Dlatego w plocesie uświęceniaczłowieka
gzesznego Błogosławiony widzi skutki działania miłosierdzia Bożego jak:
podtŹymaniesłabychsił człowiekai uzbrojeniegrzeszrrikado walki z
usprawiedliwienie,
pokusami(s. ll7-l20)' stąd też lozumie miłosierdziejako szansęna ocalenieludzkości,
uchlonienię jej przed zagrożeniami,zwłaszczaprzed pych6 która prowadzi do wzgardy
miłością
Boz4' do degradacjiłcia duchowegoi do popadnięciaw fozpacz prowadzącą
człowiekado samobójstwa(s. l20-l2l). Do zaEIożEńludzkości
ks. Sopoćkoza|iczakryzys
wiary oraf nałogiczlowieka.Ratunekdla |udzkości
widzi w uciekaniusię do miłosierdzia
(s.
Bożego&ogą ufnościi drogqpżekaz}.\łania
orędziao miłosierdziuBozym grzeszrrikom
t2t-125).
Tak lozumianeprzezks' Sopoćkomiłosierdzie
Ńazuje różnepostawychrześcłanina
wobecBoga: postawauwielbienia,szczególnieufności,
skruchyi wypraszaniałask'Te trzy
postawyszerokoanalizujesopoćko(s. |26.142).uy'łaą żepielęgnowanie
tychpostawmoże
(s. 125). Zatem mod|itwędo
stać się podwalin4 w rozwoju świętości
chrześcijanina
miłosierdzia
BożegoBłogosławiony
nazy'wa'.najskuteczniejsz}'rn
w Kościelę...
aposto|stwem
Ma ona szczególnąmoc w1araszaniałask drogq miłościBoga ojca do Syna w Duchu
Świętym 1s. ]'42)'szozegó|np rysempodobieństwado Jezusajest naśladowanie
Boga w
miłosierdziuświadczonym
pŹez Chrystusai naśladowarria
Go przez uczynki miłosierdzia
względemduszy i ciała.MiłosierdzieJezusawobec człowiekajest skarbnicąinspiracjido
wchodzeniana drogęświętości
(s. l43-l48). Zaśpęłnienie
uczynkóww wymiarzeduchowym
uprasza człowiekowiniezliczone łaski: światłooczyszcza go z grzechów, kieruje do
sakramenfupokuly i wybawia duszę od śmierci.cfyli potępieniawiecznego(148-153).
Rozdział zamyka paragraf o nabożeństwachdo miłosierdzia Bożęgo. którę szczegółowo
analirujeAutor (s. 152-174).
Tak dokonanaanalizadoprowadziła
w
Doktoranta do ukazaniarozwojuświętości
rozdzialeIII' Autor tenprocesujmujejakotlójstopniowość:
drogaoczyszczeniąoświecenia
i
zjednoczenia
wedługszkołykarmelitańskiej
Zatemw t),rnprocęsiędotykarny
i ignacjanskiej.
mistyki chrześcijanskiej,
na &odze zjednoczenia.które dokonujesię na bazie rozrtoju

na tych tŹech drogach posiada charakter
miłości.Wszystko. co człolvjekdoś*'iadcza
i odsłaniapragnieniepełni zjednoczeniaz Bogiem' Na dlodzę
uśq'jęcająco.jednoczqcy
ks. Sopoćkoproponuiewalkę z grzechamigłównyrnii powszednimipoprzez
ocz'vszczenia
mchunek sumienia' umartwienie,rozu.ój cnoty religijnościi rozeznawanie\ł'oli Bożej.
tżech śIodków\\'Iozwoju
RównieŹ ta drogaoczyszczeniadokonuiesję dzięki stosort'aniu
(s. 176-181).
modli{wa'reko]ekcje'sakament)''święte
śwjętości:
Na drodze ośu'iecenia
Autor ^ł'racauwagę na lozwój modlitwy, plaktykowanię
oczyszczeń
pamięcio obecności
Bożej.realizo\łanieńd e\rangeljcznychi dośrłiadczenie
biemych- Tutaj zaczyna się mistyczne przeżycjeobecnościBoga' które jest przyczyną
postępu duchowego omz bieme oczyszczęnięrvładz zmysłowychdusfy' To ostatnie
powoduje.że chrześcijanin
w1'konujcwszystkie prace w duchu modlit\ły' z gorącym
praglieniemumiłowania
Boga.Prowadziwówczasż'vcieukr}tew Bogu.którc charakteryfuje
połqcfenie
Droga zjednoczeniaoznacza całko\ł'ite
umiłowaniemilczenia i samotności'
człoł'iekaz Bogiem \\' miłości.Charakteryzuiejq bieme oczyszczenieducha. czyli noc
kontemplacjiBoga'
ducha,które Autol szerokoanalizuje'wplowadzaono w stannieustal]nej
patrzy na
Człowiekjest zatopionyu'Bogu dzięki ciqgłejkontemplacji,a Bóg z miłością
(s' 181-190).Rofwój tennie jest tylko dzjełemczłowieka'ale procesem,który
chześcijanina
ks' Doktoranlajest uka'zanieprocesu
dokonujesię w relacjido Boga.Dlategowielkq zasługą
mistycznegoświętości.
jest sfela momlna' czyli ksaahowarriecnót
Na drugim niejscu rozrvojuświętości
moralnych:cnót kaldynalnych'apostolskichi cnót SercaJezusa.ale Iómież we współpracyz
<Jziałającym
Duchem Świętym. W rozprawie mamy omówienie bardzo dokładne
Ks. Dłutowski
poszczególnycbcnót orM ich rtp\.\\rr na dynamikęrozwoju śrviętości.
trzy cnoty apostolskie,tŹy cnoty Serca Jezusa.Więcej
omawia cztery cnoty kaJd}Ąla]ne,
odgywa fundamenta]ne
cnocie pokory. która \' 'ozwoju świętości
uwagi Autor poś\Ą.ięca
procesu'kóry możemynafwaćdziałaniem
od
To jest pierwszaczęść
zlaczenie(s.190.207)jak pokusy.
stony poz)'1}$nej.Druga częśćto usunięcieprzeszkódw realizacjiświętości'
złe kożystaniez sakmmentówioschłości'T)rm ostatnimAutor
a]koholizm.rozrviązłość.
poświęca
więcejuwagi'ponieważosłabiajq
onerozwój modlit$f'(s.207-230).
lozu'oju
konloetnymŹródłomi środkom
RozdziałlV swojejpracy Autol poświęcił
jako
śrviętości
ochrzczonych. omawia kolejno:życie sa]camentalne. zasadniczyśrodeki
Jest to bardzo
zródło łask;mod|itwę;ascezę;kjerownictwoduchorł'eoraz nabożeństwa.
jest
na
właściwe
ujęcie.gdyżkażdyz omar'r.ianych
elementów zródłem.jakrównieżśrodkiem
jest
połączeniesakamentu pokuty i Eucharystii.
drodze świętości'Bardzo prawidłowe
(s' 231Sakramentowipokuty ks. Sopoćkoprzypisujecharakterindywidualnyi społeczn'v
.ealnejobecności
Jezusai w ten
238)'NatomiastEucharystiajestcentrainymdośu,iadczeniem
z nauki ks. sopoćki'że
Autor rt1dob}.wa
sposóbnajbardziejadekwatnymłódłem świętości.
(s'
jest to sakamentjędnoczqcejmiłości
i przemiany 240)' zatem ma charakteld).namiczny
wobec
w procesieuświęcającym.
Dlatego dalej Autor podkeśiaobo\łiqzkichrześcłanina
Eucharystiii \ryróżniaspośródnich' ażczteryobowiązki'Cerrnejest więc podjęcieanalizy
posta\ł'yuniżenia,miłości'godnegoprz'vjmowaniai adoracji'
Eucharystjju. kontekście
obecności
Jezusa' Ks'
oznacza ona pozostawaniew miłosnej'jednocząceji uświęcającej

Sopoćkostworzyłswoiste..kompendium
chrzfu
tej praktykj,.(s.246-247)' Zaśrv sakramencie
doświadczachrześcijanin
miłosierdziaBoga. by w sakramencieEuchalystii odzyskać
utraconqgodność
i powról do zjednoczenia
z Nim ( s. 24l.246).
Kolejnym środkiem.który wydaje się być bardzo ocz}.wistymjest modlitwa.
DoktorantpŹede wszystkimomawia sposób' w jaki definiujejq Błogosławiony'Jest to
Ioznowa u Bogiern (s.247). opiemjqc się na solidnych podstawachdogmatycznych
podkeślajej charakterjednocząco-uświęcający'
i nierozdzielnyzyriązekz
nieustarmość
miłością'
zaznaczaoddawanieczci Bogu' akty dziękc4'nienia'akty prośbyo przebaczeńe.
przez Autoradyseltacji współpracyczłowiekaz Duchem
Niez\łyklecennejęst podkreślenie
Świętym w mod|itwie.który ją udoskonala.Zatęm modlitwaprzyczyniasię nie tylko do
podtrzym}Ąvania
życia duchowego.ale do skutechościdzieł aposto|skich(s. 24.7-25|).
Większą uwagę Autor poświęca natura]nym i nadprz}Todzonym cechom modlitwy.
jakq powinnabyć
omówienie tych cech stanowi,,vademecum''
wiedzy d|a chrześcijanina'
mod]itwa,aby byłaskutecma(s.25l-257). Jak stwierdzaDoktorant,ks' Sopoćkoprzyjmuje
klasyczneformymod|itwy.nadającim głębokq
lreść'
Podanewskazania,co do modlitwyi jej
rodzaju.mają na celu pomóc człowiekowiw drodze do zjednoczeniaz Bogięm (s.257).
Modlitwa ustna i myślna(s. 251-265) rnają na celu pzygotowanie chrześcijanina
do
modlitwy uczuć' która wylażadłuższezjednoczenieuczuć z Bogiem (s'266.261).z kole|
modlitwaprostotyskutkujeuproszczeniem
relacjiz Bogiem(s. 267-269),natomiastmodlitwa
jest
juŻ
proste
odpocznienia
stanem kontemplacjiwianej, która oznacza długotrwałe'
patrzeniena Boga pod Bpływemdia|ania Ducha Świętego' PonadtoAulor charakteryzuje
funtcjonowanie człowieka na erapie tej mod|itwy (s. 269-2.1'|).Dopiero modlitwa
zjednoczeniawylłżanajdoskonalszysposób relacji z Bogiem i przeksaałcaczłowiekana
podobieństwoBoże. Autor wylicza pięć skutków tej modlit$ry, podkreś|ajqc
trwałe
zjednoczeniez Bogiem.W tym stardemiędzyBogiem a dusząńe istniejqżadnetajemnice'
ponieważdwa .izyciazlewająsię w jedno (s.271.213)'Trzebapodkreślić'
że zasługujena
pruezDoktolantachześcijańskiej
uznaniewyeksponowanie
med}tacjii kontemplacji.
jest umańwienie'posiadające
Następnymśrodkiem
bezpośIednią
zależność
i związek
z nafurą czło\ł,ieka.potrzebąnawracanią a takŻe oczyszczania. Autol podkreślapotŹebę
umartwienia ze\łnętrznego,czyli zmysłów i umańwienia wewnętŹne dotyczqce pra8nień
powinnobyćotwarcieczłowiekana miłość
człowieka'Skutkiemumartwienia
Boga i ludzi (s.
273-217).
jest
Kolejnymśrodkiem
uświęceńajest
kierownictwoduchowe,któregoprzedmiotem
ksfałtowanieduszy człowieka.Jest ono potrzebnena kazdym etapie życia duchowego,
bowiem w kazdym okresie zjednoczeniaz Bogi€ m czło\'r'iekpotrzebujekogoś,kto
w}'tfumaczymu doświadczenia
drrchowe.Szczególniejego rady są polrzebnew modlitwie
kontemplacyjnej'Ks. Sopoćko uważakoncepcjękierownictwaduchowegojako metodę
wychowawcz4. Rozrnowa rłrychowawcyz uczniem, w której stosuje się kielownictwo
duchowe, stanowi zwieńczenie wszystkich metod natua|nych' ponjeważprowadzi do
(s. 277-283).ostatńmi ślodkami
świętości
sq nabożeństwa.
Dzielije
na drodzedo śB.iętości
na chrystocęntrycznę,
maryjne i ku czci świętych. Pierwsze odnosz4 się do kulfu
Najświętszego
sakramęnfu,ponieważEucharystiałączyw sobie wszystkie wspomniale

ofiary. uobecnienieSercaBożego.a
nabożeńst\ła
i stanowiużecz}\istnienieNaiślviętszej
gd'vżonajest
maryjneoddająJej cześć.
takżeurvielbienięmiłosierdfiaBożego.Nabożeństwa
pośredniczkq
łask, Matką Miłosierdziai wzo'enr cnót. Zaś nabożelistwado ś\\'iętych
(s.284-299).
zawierajqwzór do naśladowania
bardzo dobrze
Wskazpt'aneprzeu ks. SopoćkoŹródłaiśrodki rozwoju świętości
podjęciaBożegozaprcszeniana drogęświętości
tyJkoprzez
fakt niemożliwości
uślviadamiają
z daramiłaskiBoiej odpowiadana Jego
samegoczłowieka'Człowiekpoprzezrr'spółpracę
zaploszenjedo całkowitejkomunii z sobą, \łyrazajqceisję mistycznymzjednoczeniuz
Bogiem.
3. Merytoryczna i metodologicznaocenarozpra$y
lłedfugks' M'
PIacaIecenzowana
stanowigodnąpochwałysYntezęnauki o świętości
ilvspółczesnej
Sopoćko'Dlatego stanowi ważnywkład do historii polskiej duchorvości
duchowości
chrześcijanina'
Bez wątpienjataka rozplawajest potrzebnai $ypełnialukę w
polskiej literaturzeprzedmiotu'poniewaŹwpiŚuje się w posoborowynuń odno$T t€ o ńi
plzed soboremwatykańskimll ks'
Możnapowiedzieć.żetennuńjuż prezentował
śrvjętości.
które
sopoćko.Autolowi udałosię bardzo dobrzewskazaćna istotneelementyśwjętości.
tego ujęciaw
prowadzqchrześcijanina
do jej osiqgnięciai ukazujqjej istotę' orygjna|nośó
jej cech charakterystycznych.
które są dla
dyseńacjizawierasię w wewnętlmejspójności
A rt'ięcpraca doktorskaks. Dłutowskiego
siebie kolejn}'rniogniwamiplocesuuświęcenia'
znakomicievpisuje się w ten nult naukowęgoposzukiwaniai nożna z cŁ\m)przekonaniem
Ponadto
powiedzieć.ie będziebardzoprzydatnarv polskiej litelaturzeteologjiduchorvości.
milosiernej w sposób dynamiczny,w
wielką zasługąDoktorantajęst ukazani€ świętości
lr1óryminicjat1.wart. pełninależydo miłościBoga. Zatem możnapowiedzieć'że istota
Boga.
opańana naśladoB'aniu
Jezusaw duchumiłości
miłosiemej
świętościjest
Jak już zostałopodkeślone.mamy do czynieniaz niezwyk]ebogat}'mmatenałem
Bł. Sopoćkowielki głosicielmiłosierdziaBożego'a przedewszystkimteo]og
teo]ogiczn}.rn.
miłosierdzia'skupiadoktrynęświętości
w w1'rniarzemiłosierdziaBożego.ArralizującJego
miłosiernachrześcijanina
dolobek' moż:nastwierdzićbardzo jednoznacznie,że świętość
należy do centra]nychzagadnień'w tym celu ks. Sopoćko opiera się i odwołujedo
papieży'ojców
naturalnegoi nadprz'vrodzonego
obja\\,jenia.
bogactwanauczaniaKościoła.
j
Zatem pŹedstawionadoktrynama nie tylko chalakterteoletyczny.a]e
Kościoła świętych.
ma pewne nachy|eniei zastosowanięduszpasterskie,przede wszystkim w głoszeniu
jako drogiuświęcenia
miłosierdzia
Bożego,
człou'ieka'
Tezy i
Ks. Doktolantpoprawniesformułował
anonso melodziei stlukturzerozpraw1'.
twieldzenia'uwiarygodnioneprzypisami_ dokonanymipoprawnie.dowodząrzetelności
naukowej,warcztatowej.
a takżeznaczącejerudycjiAutola' Potrafion w sposób doskonały
integrowaćw syntetycznewnioski zróżnicowanewątki indukcyjne.scalaćrt'miarę dobrze
ks. Doktoranta,ldóIy
materiałz różnegorodzaju zródeł' Podkeślićnależypracowjtość
przeanalizou.ał
ogronlnq ilośćmateriafuźródłort'ego.w szczególny sposób należy z
rtydobyciez lóżnegorcdzajuźfódeł.treścidotyczqcych
uznaniemzauważyćsystematyczne
miłosiemejw wymiażerozwojumiłości
miłosiemejBoga iczłowieka.ażdo
istotyświętości

osiqgnięciamistycmego.pełnegozjednoczeniaz miłosiemymBogiem. Ró*njeż Autor,
lkazany przez Błogosławionego,
wspięrabogatouwzg|ędnioną
literaturą
rozwój świętości
pomocnlczą.
Nowościąi zarazemoryginalnością
rozprawy ks. Dłutowskiegojest ukazanie.że
mi|oŚierdzieŚtanowi rdzeń świętości
cf|owicka i jako prz},miotBogajest daremdla niego,
obowiązkiemwzględemdrugiegoczłowieka'Tak rozumianemiłosierdzie
a jędnocfeśnie
jest bardzoważnew rozwoju
decydujeo osiągnięciuświętości.
Dlategojego doświadczenie
życia duchowego. PoniewaŹ miłosierdziejest etapem Procesu powstawanianowego
człowiekai pełnifunkcję oczyszczającą.
DlategoBłogosławiony
uczyniłmiłość
miłosiemą
myślqprzewodniącałejkoncepcjiświętości.
aż do mistycmegozjednoczeniaz Bogiem w
najwyższej
formiezaś|ubin
duchowych'Ukazałto wszystko'co składasię na praktykowalie
świętości;
na tę rzeczywistość,
w której człowiekjednoczy się z Bogiem. Ukazanie
duchowego aspekru miłosierdźaprzenosi refleksję o świętości
w samo centrum
ewangelicznegoorędzia o zbawieńu. w tym świetleżycie mi|osierdziemjawi się jako
całościowy
wymiarczłowiekai jako świadczenie
milościosobiemajdujqcejsię w potrzebie.
jęst
ale przedewszystkim
odbicięmświęlości
Boga (DM l3). a tym samymrelacji Boga do
człowiekaopanej na miłościmiłosiernej.Dlatego wszelka relacja Boga ze stworzeniem
opierasię na miłosierdziuoraf wszelkalelacja człowiekaz Bogiefi wyfuiA się w postawie
miłosierdziawobec innych. obie te relacje zawielającesposób i zakes przejawianiasię
(DM
pełnięi autentycznq
miłości
nazywanej,,miłosierdziem'',
wyra:żają
realizacjęświętości
3). I o to chodzi Jezusowi oraz św.Faustynie.aby ukazaćrea|izacjęmiłosierdzia'jako
prawidłorłq
drogęwiodqcqdo świętości'
Chneścijaninrea|izującymiłosierdzieuczestniczyw miłosierdziuBożym,bowiem
jest podstawowymsposobemnie ty|egłoszenia
świadectwo
życjamiłosierdziem
miłosierdzia
Boże8o,ale rozwojuświętości'
Bogaty w miłosierdfieBóg stajesię dla człowiekazródłem
świętości,
o ile człowiekpoprzez wiarę otwięrasię na Niego. Kto zechce zachowaćtę
wlaściwq
relacjędo Boga.stajesię święty.
w tensposóbmiłosierdzie
Boga dotykacałyświat
jego
w
wyniarze grzechu, po to, aby doprowadfić ludzi do pełni zbawienia. Gdy
pozwoli siebie przemienićBożej miłości,promieniujeją na zewnątŹ, w
chrześcijanin
zaieżności
od stopniazjednoczenia
miłosnego
z Jęzusem.wiemośćzaśJemunakazujedawać
świadectwo'
Zatem w osobachiyjących miłosierdziemKrólestwo Boże przybliza się do
podejmowanieświętości
świata.
Jednocześnie
woli Bożęj'
wymagapełnegoposłuszęństwa
jako
posłuszeństwo
Dlategow świętości
rozumianej
wo|i BoŹejwyrażasię miłosierdzie.
I tak
teżrozumiejąśw.Faustynajakoowoc MiłościMiłosiemejBoga.
A więc w kontekście
świętości
możnaaozumiećsensi rolę miłosierdiaBożego.zaś
w atmosfeŹe milosierdzia zrozumieć możtla rozwój świętości.
Nieś\łr'iadomość
tego
wzajemnegoprocesu sprowadza istotę miłosierdziado zewnętrznegogłoszenia,bez
osobistęgodoświadczęnia
miłosierdziaBożego,czyli bez osiągnięciaświętości.
Nie można
głosićmiłosierdzianie będąc świętym i odwrotnie'Dlatego świętość
miłosięmanie
sprowadzasię do pobożności
zewnęrrzrrej
życia'
czlowieka'ale głębokotkwi w świętości
go inn}'m.aby uwierzyliw
które owocujedoświadczeniem
Jegomiłosierdzia
i przekazaniem
miłość
Boga.z4rłającz gŹechem.

Dla1egowielkq zasługąAutora jest ukazanie \ł}miaru dynamicznegoświętości
mi|osierdziadokonującegosię nieustannieprzez prorr'adzeniewspólprac"vz milosiernym
Bogiem.
pe\me.nieznacznepoplawkiw przypisach'np' na s. 35. !Ą prz)'pisie
Proponou,ałbym
2. wyrzucićsłowopod. w przypisie3 rvstawićsłowopor; na s. 49' rt'pr4pisie 58 podaćdz'
z
c)4.;podobniena s. 50 w plz}Tisie59. s' 207 prrypis 146 oraf tytułdziełasłomkowskiego
maŁfchljterdalszesłowa;na s' 8l w przypisiel88 wslawićpor:na s. 86 rt,przypisie207.rł'
tyule: Pogadankiobowiqzki, jest wsla\iany przecinek.myślnik'lub bez nich. KtóIa
dz. c;'t':podobniena s. 98 w
pisowniajest poprawna?Na s. 95' w przypisze245 umieścić
prz1pisie2ó4; podobniena s' 100 w prz1pisie274;podobniena s. 106 w pr4?isie 14;na s'
162 rt'przypisie228 nie potrzebnepol na początku.a powirurobyć po źródle:na s. 173 w
przypisie269 brakłopor: podobniena s. 203 w prz}pisjel30; na s. 294 w vzwlsię 251
brakujepor.
Recenzjawymagapostawieniaks' Doktorantowikilka p)'tń' które nasunęłysię w
wedługks. Sopoćko ma wymiar
trakcie sludiowaniarozprarty' Czy Iozwój śwjętości
i czy pŹeważaw Jegonauczaniu?czy koncepcjaświętoścj
mistyczny(drogazjednoczenia)
od strcny fornacyjnej miłościmiłosiemej'czy
u,jmowanajest przez Błogosławionego
koncepcjamiłosiemejświętości
bardfiejw aspekcieapostolstwa?wlęszcię,czy ta wspaniała
jest możli\\'a
w rea]ifowaniuprzezwspółczesnego
czło\\'ieka?
i metodologicznq
dyseflacji.należystwierdzić,żemamy
Kończącocenęmer}'toryczną
i baldzo
kóIego Autor $ykazałsię teologicznq\łTażli\ł'ością
do czynieniaz oplacowanien']'
pfacy'
zostałypfzęz
dobrymwarsztatemnaukowym.Cele. które postawiłsobiena początku
jest pracąciekawąi bogatąu'
Niego osiqgnięte.Rozprawadoktorskaks. M' Dłutowskiego
problematykę.
4. wnioŚek końcow}'
pracadoktorskaks. M- Dłutowskiego
legitymujesię zarórvnoz punktu
Przedstawiona
widzenia oceny forma|nej'jak i meĄ'torycznejjako dzieło wysokiej rangi naukowej.
o |ormęi
odznacza się ona nie tylko w1óitnym walorempoznawczym,ale takżedbałością
język' PodkeśIićnależyadekwatnydo tematupodziałpracy na cŹely bloki problemo\łe'
na paragrafyi pun|'ty.Strukturaprzedstawionej
Dotyczy to takżepodziałuszczegółowego
analizy. opańę na
Przeprowadzone
rozpraw-ł'jestpżejrzysla,kohercntnai rtryczerpująca.
bogatej |itelaturzełódłowej. wzbogacone litelatuą pomocniczą. cechuje \łJ\ aiona
wykładu'
argumentacj
a. logikaijasność
Niniejsza placa jest pierwszymcałościowym,
nauko'"[Tnoplacowaniemkoncepcji
wedługks' M' Sopoćko'zalwdŻarny futaj ukauanieniezrłykledynamicznego
świętości
charakterumiłości
miłosiernej'Zatemjest to pracaodkrywcza'twórcza i pionierska.Dzięki
rozpra*.ieks' Doktolanta teologia duchowościotŹymałanie tylko zasadne.naukort'e.
całościowe
studium.ale też systematyczneukazanie niez*yk]e aktualnegozagadnienia
q'
świętości kontekście
miłosierdziaBożego. Należyteżza]lwazyć,ż.ęposiadaono jeszcze

jeden bardzowazny atrybut,ta' prezenfujerealnąkoncepcjężyciaświętego
w kontekścię
jest
wyzwańwspółczęsnych,
w którychmiłosierdzie rafunkiemd|aludzi.
jesl niewątpliwiesumiennai zasfugujena uznanie.
Przepro*adzonaana|izaźródłowa
Zatem Autor wykafał się umiejętnością
samodzielnegoidogłębnegoprowadzeniabadań
naukowych.D|ategojest to rozprawanowatolskaw kontekście
polskiejrefleksjiteologicznej
prezentowanejpŹęz ks. M. Sopoćko. Pod względemmetodologicznymrozprawa ma
szcz€ g ólną wańośćw aspekcieodwołaniasię do oryginalnychź,ródeł
i wydobyciaz nich
całegobogactwa świętości
miłosiemej.Zaś poprzez szczegołowąana|izęobszemego
mateńafu żódłowego,Autor w sposób analityczno.syntetycznytworzy bardzo dobre dzieło,
któIęcharakteryzuje
sięŹetelnościq
badań'logicznymw1prowadzaniem
wniosków.
BioĘc pod uwagę całokształt
rozprawy doktorskiejks. M. Dłutowskiego'jego
fachowość
oraz solidność
dzieła,końcowy wniosek brzni: rozpmwaks. M. Dłutowskiego
spełniawszystkie w1mogi metodo|ogiczne'merloryczne i formalne, stawiane przed
dyseńacjądokto$ką' Autor w pełnizasługujena to. by dopuścić
go do dalszychetapów
przewodu doktorskiegoi taki wniosek przedkładamRadzi€ wydziału Teologicznego
UniweTs},lefu
MikołajaKopemikaw Toruniu.

wafszawą 25 lut€ g o 20l9loku

Ks. prof. dr hab. stanisławUrbariski

Tezy do egzaminudoktorskiego:
l'

Ufność
w miłosierdzie
Bożeszczególnymuzdolnieniemdo walki duchowej'

2.

Tr}Tri1amycharakterświętości.

3.

Grzechjako przeszkodaw drodze do świętości
chrześcijanina.

4.

UdziałMatki Bożejw uświęceniu
człowieka.

5.

Duchowość
eucharystyczna
w pismachbł.Michałasopoćki.
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