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Świętość jest zasadniczym motpvem loz\\'oju Źycia chrześcijanina' a jednocześnie
jego ostateczn)m celem. Dlate8o znajduje ona szczególne miejscc w badaniach teo|ogji
duchowości' któIa zajmuje się niq od strony przedmiotowej oraz podmiotowej- Jej u'ielką ro1ę
w życiu chrześcijanina podkeśla Sobór Watykański II. któIy stwierdza jej powszechność
(por. KK 40-41)' Stwjerdzenie to lv pełni uzasadnia podjęcie placy naukowo-badawcfej nad
pismami teologa XX wieku, hórym jest bł. Michał Sopoćko, wielki głosiciel miłosierdzia
Bożego.

Rozprawa doktorska ks. M' Dłutowskiego jęst ambitnq próbą przedstawienia i
twólczego zestawienia nauczanja o świętości przez ks. M. Sopoćko. Wiele prac ukMało się
ln. in' na temat głoszonego miłosierdzia Bożego, ale do dzisiaj wielu jego czcicieli nie
doczekało się całościowego ujęcia zagadnienia śrt'iętości chrześcijanina opis1.wanego przez
Autora' jak ją rozumiał i jaką doktrynę przedstawił? oglomna spuścizna duchowa. a także
samo łcie Błogosłart.ionego' były impulsern dla Doktoranta do podjęcia refleksji
systematycznej nad schematem drogi ku uśrtięceniu. przez niego propono\\anej, zwłaszcza
zagadnienta świętości chrześcłanina' które było kluczowe dla jego nauczania w kontekście
miłosierdzia'

1. wykorz}'stanieźród€ł

Z obszemego mateńału łódłowego' Autol \łybrał te. któIe dotykajq prob]emu
świętości chrześcijańskiej. Stanowią one najcenniejsze dziedzictwo. do którego mogq rt ciqz
sięgać nowe pokolenia, szczególnie czcicieli miłosierdzia BoŹego. Najistotniejsz}'rn zasobem
tekstow}tn wykolzystan}m w dyseńacji są książki. ańykuły nauko\Ą'e' konferencje, nauki
rekolekcyjne, kazania pasyjne oraz dziennik duchowy. Wprawdzie te pisma są o różnej
przyna|eżnoścj gatunkowej i randze, to jednak można je wnać za rodzaj duchowego
testamęntu, a także swoistą sumę przemyśleń i pouczeń Błogosławionego na temat świętości.

Autor badane źródła podzielił na cztery podstawowe grupy' Pierwszą glupę stanowi
28 książek. Na szczególną uwagę zasługuje cztelotomowe dzieło '.Miłosierdzie Boże w
dziełach Jego,., ..Mikołaj Łęczycki o w1,cho.rvaniu duchowem'', zebrane ..Kazania o
Miłosierdziu Bożym'. i korespondencja zawańa w ksi'pce,,Dar Miłosierdzia iListy f
Czamego BoIu''' w tych pozycjach Autor pŻekazał najislotniejsze treści i kierunki rozwojt'l
świętości zrviązane f tajenmicą Trójcy Swięrej \Ą oparciu o roz\\ ój cnol teologalnych i
kardyna|nych. o życie sakramentalne. o modlitwę' o rozrvój cnoty ufności i miłosierdzia oraz
o duchowq więź z Maryją'



Drugą grupę Źródeł stanolt'ią ańykuły naukowe ukazujące się \\' różnych

czasopismach w ]atach 1936-1975' Poruszają one lviele zagadnień Z zaklesu święlości. ale

także uświęoający charakter licznych naboŹeństw. zrt.łaszcza do mjłosicrdzia Bożego i do

selca Bożego. T.zeciq grupę stanowiq kon1.erencje w formie masz}Ąlopisów, takż'e te. jeszcze

nie pubiikorvane' Można powiędfieć. że stanowi4 one Źródło uzupełniające głórvrre założeńa

koncepcji świętości' Czwafia grupa źródeł. zwłaszcza ,,Dzienrrik'' pomaga zrozumieć osobisty
profil świetości Au1ora. Zawierają one myś]j teologiczno-praktyczne odnoszqce się \\'

głóunej mierze do poszczegóinych elementóu'' świętości chżeścijanina'

Ponadto u' pmcy doktorskiej \łrykorzystano liczne opracowania i obfitą litelatulę
ponocniczq oraz dokumęnt'! Kościoła i nauczanie papieskie' Autorowi bardzo dobrze udało

się usystematyzować i pŻystępnie oraz ciekarł'ie zaprezentou'ać tleść bardfo bogatego

materiału źIódłowego. sposób podziafu i klastfikacji nie budzi zadnych wqtpliwości.

2. Temat i treść rozpra}r-T

Przeprowadzone badania nad pismami bł' M' Sopoćko pozwalajq Autolowi stwjerdzjć.

że świętość jest przesiąknięta re|acyjnym rrTlniarem miłosierdzia. Jest to nowatolskie
zaprezentowanie tematu świętości według Błogosławionego' Tak podjęty temat domagał się
dobńnia odpowiednjej metody' pozwalającej Autolowi na wieme jego ukazarrie' stosowana
jest więc metoda analityczno-s}'ntetyczna.

Temat został przedstawjony w cferech rozdziałach. które w sposób bardzo logicmy i

uporządkowany rozrt'ijajq treści z nim związane. Rozdział l jest skoncent.owany na

teolo8icznych i antropologicaych podstawach świętości' Niezwykle istotn},rn elementem.
kóry Doktorant rtyeksponorł.ał jest punkt wyjścia. czyli samo pojęcie świętości lozumjane
jako zjednoczenie z Bogiem oraz doskona|osc życia (s' 34). Śu iętośc cfuześcijanjna stanowi
odbicie' poniekqd jest to ..skrawek'. świętości Bożej ' To Bóg jest Źródłem świętości i

uświęcenia chrześcijanina (s'102)- w ten stan świętości chrześcijanina \łplowadza sal(rament

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
personalistyczne ujęcie świętościjako odniesienie do innych osób (s. 41). Dlatego Autor na
podstawie analizy pism Błogosławionego' omawia trynitamy w)'miar świętości' Wychodzi

od tajemnicy Boga ojca Miłosierdzia' $yliczając Jego pięć cech olaz trzy obowiqzki
chześcijanina jakie ma realizować: to postawa ufności, miłości i naś]adou'ania Jego
miłosierdzia (s. 46-52)' w ten sposób Autor juz podkeśJa miłosiemy Wymiar świętości' gdyż

miłosierdzie jako najwazniejszq doskonałość Boga' mamy odwzorować w naszym
postępowaniu \łzględem bliźnich' Tak rozumiane miłosierdzie Boga 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 pośrednictwo Jefusa. oddawanie czci ojcu. szczególnie podkreśla

godność królewską 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 miłosierdzie objalvione rv Jezusie domaga się od człorł'ieka odpolviedzi w cz1nie,

ab-v mógł stać się święt'v. Pojau'ia się tutaj chrystocentryczny i chrystologiczny aspekt



świętości (s. 53-ó0). Tżecią osobq iest Duch Śrł'ięty. któremu ks' Sopoćko nmjej pośrłięca
uwagi. Skupia się zasadniczo na trzech skutkach Jego działania w Kościelę (s. 60.62)'

So]jdne ukazanie trynitanych podstaw pozwoliło Autorolvi na lrnikliu'e
uwzględnienie nadprzytodzonego uzdolnienia człowieka na dlodze dqzącej ku śuiętości' w
przeciwn1tn Iazie ploces ten ]nja]by w1'miar zgoła nafuralny. T)irnczasem cnoty teologalne
stanowią tr$'ałe dary umiejscowione w duszy człowieka. Ich celem jest un,]ocnienie relacji z
Bogiem. co przyczynia się do świętości człowieka (s. 63)' Wiara posiada ścisły zwiqzek ze
świętoścją' ponierva:ż określa ona postawę człowieka wobec Boga i prowadzi do osobowego
doświadczenia Bożej obecności i działania' Autor omart'ia pięć skutków wia4, zwacając
ul\'agę na zawielzenie Bogu' którc buduje właśnie osobową lelację' Podkreśla również
współdziałanie rozumu i rł'iary' omarł'ia ją \\' kontekście nauczania Kościoła (s' 63-72)'
Drugą cnotą jest nadzieja nadprzyrodfona. Ltórej pobudkq jest bezganiczne nriłosierdzie
Boże (s' 74). Wymienia jej dziesięć skutkórt'. odlóżnja prawdziwą nadzjęję życja
chrześcijanina od nadziei fałszywej pochodzqcej z ateizmrr. stwierdza' że plalł'dziwa nadzieja
przy1vlaca pier$'szeństwo Boga w sercu cfłowieka (s' 72-7ó). Jednak w lozwoju świętości
zasadniczą rolę odgrywa miłość do Boga, która rozrvija się intensy\łnie, jeże]i lozważamy
dzieła nieskończonego miłosierdzia i wielbimy największy przymiot Jego. Dlatego naf}.wa jq

..królowq \\'szystkich cnót.'(s' 78). obejmuje ona również miłość bliźniego' I tak rozumiana
miłość jest miłościq doskonałq, która posiada trzy uśrt'ięcające skutki ( s. 77-83). Z tęgo
wzgJędu dynamika rozwoju świętości jest w efekcie integrujqcym lozwojem! a jednocześnie

oczyszczaniem miłości'

Autor rówr)jęż podkreśla w tym rozdziale antropo]ogiczny wymiar świętości, bowiem
człowiek jest podmiotem procesu uświęcającego. Urłzględnia przede wszystkin człowieka
jako istotę cielesno.duchową. podkreślajqc prymat duszy nad ciałęm. oraz negat).\łne skutki
dominacji cielesności nad duszą (s' 83-88)' Jednakże, Autor zaznacza uwzględnienie prawdy
o grzechu pierworodnym' powszednim, głównym i śmieltelnym (s. 88)' Dlatego Dokolant
wnikliwie analizuje skutki poszczególnych grzechów' zwłaszcza grzechu śmieńelnego jako

utmtę życja wiecznego' w ten sposób grzech powinien być postŻeganY dwupłaszczyznowo.
ti' od strony empirycznej oraz z uwzględnieniem pielwszeństwa dobra' tj' Boga' Takie
spojrzenie pozrt'oliło ukazać istotę grzechu i jego znaczenie dla ontyczn€j i duchowej
świętości chrześcłanina' Proces tęn za\ł'iela potrzebę odrzucenia grzechu (s. 83-93)' Rozdział
ten zamyka się analizq tajemnicy wcie]enia i odkupienia' Mot1.wem Wcielenia było
miłosięrdzie Boże. Doktorant zwTaca uwagę na jego istotę i skutki, na rolę Maryj. Jęst ono
drogq do uświęcenia człowieka według ideafu Jezusa (s. 94-98). wreszcie przez tajemnicę
odk-upienia Bóg czyni nas ś$ ięt} mi. tak jat sam jest S\\ iery ls. qq- l02l'

Rofdział II to przede wszystkim omówienie miłosierdzia Bożego jako szczególnego
w1.miaru świętości. Można powjedzieć, że jest to głó\my problem najbardziej analizowany
przez Błogosławionego' Albou'iem ks' Sopoćko nwaza' i.e świętość chrześcijanina w
szczegóJny sposób realizuje się dzięki miłosierdziu Bożemu. gdyż ot\\'iera sję na
doś\\'iadczenie działania łaski odkupienia' co pżemjenia go \ł'żywego świadka miłosierdzia
pośród bliźnich (s. 103). D]atego stanowi ono rdzeń świętości człowieka ijako przymiot Boga
iest darem dla chrzęściianina' wśród różnvch doskonałości boskich właśnie miłosierdzie



najpełniej charakteryzuje plan zbawczy działania Boga' czyli również samą Jego naturę (s.
|06)' Stąd też bez miłosierdzia Bożego świat przestałby istńeć. a |udzie wyniszczyliby się
nawzajem (s' ]07). Następnie Autor przedstawia relację nriędzy miłosierdziem a
sprawiedliwością, by ukazać miłosierdzie jako uświęcenie człowieka i ratunek dla ludzkości'
Te dwa prfymioty Boga nawzajem się uzupełniają. BóE przez miłosierdzie naprawia w
człowiel.u skutki braku sprawiedliwości wzg|ędem Boga' Dla pełniejszego Ńazania
sprawiedliwości Autor pisze o sprawiedliwości legalnej. zamiennej i rozdzielczej (s. l09.
l 1 l). Jednak. podkeś|a Doktorant, że miłosierdzie panuje nad sprawied|iwością' wynika to z
nauki Pisma świętego (Jk 2, 13) i z nauki św. Tomasza z Akwinu. Albowiem miłosierdzie
Boże w zetknięciu ze skruchq człowieka za popełnione gżechy zwycięŻa nad karq
wynikającq ze sprawied]iwości (s. l13)'

Autor ukazuje miłosierdzie Boze' jako źródło uświęcające człowieka będące głównym
motywem działania trzech osób Boskich. Ale procęs uświęcenia chrześcijanina rozpoczyna
się, kiedy on poznaje miłosierdzie Boże w Jezusie. Bowiem w dziele odkupienia ludzie mogq
zobaczyć miłosierdzie Boże (s' ll5-ll6). Dlatego w plocesie uświęcenia człowieka
gzesznego Błogosławiony widzi skutki działania miłosierdzia Bożego jak:
usprawiedliwienie, podtŹymanie słabych sił człowieka i uzbrojenie grzeszrrika do walki z
pokusami (s. ll7-l20)' stąd też lozumie miłosierdzie jako szansę na ocalenie ludzkości,
uchlonienię jej przed zagrożeniami, zwłaszcza przed pych6 która prowadzi do wzgardy
miłością Boz4' do degradacji łcia duchowego i do popadnięcia w fozpacz prowadzącą
człowieka do samobójstwa (s. l20-l2l). Do zaEIożEń ludzkości ks. Sopoćko za|icza kryzys
wiary oraf nałogi czlowieka. Ratunek dla |udzkości widzi w uciekaniu się do miłosierdzia
Bożego &ogą ufności i drogq pżekaz}.\łania orędzia o miłosierdziu Bozym grzeszrrikom (s.
t2t-125).

Tak lozumiane przez ks' Sopoćko miłosierdzie Ńazuje różne postawy chrześcłanina
wobec Boga: postawa uwielbienia, szczególnie ufności, skruchy i wypraszania łask' Te trzy
postawy szeroko analizuje sopoćko (s. |26.142). uy'łaą że pielęgnowanie tych postaw może
stać się podwalin4 w rozwoju świętości chrześcijanina (s. 125). Zatem mod|itwę do
miłosierdzia Bożego Błogosławiony nazy'wa '.najskuteczniejsz}'rn aposto|stwem w Kościelę...
Ma ona szczególną moc w1araszania łask drogq miłości Boga ojca do Syna w Duchu
Świętym 1s. ]'42)' szozegó|np rysem podobieństwa do Jezusa jest naśladowanie Boga w
miłosierdziu świadczonym pŹez Chrystusa i naśladowarria Go przez uczynki miłosierdzia
względem duszy i ciała. Miłosierdzie Jezusa wobec człowieka jest skarbnicą inspiracji do
wchodzenia na drogę świętości (s. l43-l48). Zaś pęłnienie uczynków w wymiarze duchowym
uprasza człowiekowi niezliczone łaski: światło oczyszcza go z grzechów, kieruje do
sakramenfu pokuly i wybawia duszę od śmierci. cfyli potępienia wiecznego (148-153).
Rozdział zamyka paragraf o nabożeństwach do miłosierdzia Bożęgo. którę szczegółowo
analiruje Autor (s. 152- 174).

Tak dokonana analiza doprowadziła Doktoranta do ukazania rozwoju świętości w
rozdziale III' Autor ten proces ujmujejako tlójstopniowość: droga oczyszczenią oświecenia i
zjednoczenia według szkoły karmelitańskiej i ignacjanskiej. Zatem w t),rn procęsię dotykarny
mistyki chrześcijanskiej, na &odze zjednoczenia. które dokonuje się na bazie rozrtoju



miłości. Wszystko. co człolvjek doś*'iadcza na tych tŹech drogach posiada charakter
uśq'jęcająco.jednoczqcy i odsłania pragnienie pełni zjednoczenia z Bogiem' Na dlodzę
ocz'vszczenia ks. Sopoćko proponuie walkę z grzechami głównyrni i powszednimi poprzez
mchunek sumienia' umartwienie, rozu.ój cnoty religijności i rozeznawanie \ł'oli Bożej.
RównieŹ ta droga oczyszczenia dokonuie sję dzięki stosort'aniu tżech śIodków \\'Iozwoju
śwjętości: modli{wa' reko]ekcje' sakament)'' święte (s. 176-181).

Na drodze ośu'iecenia Autor ^ł'raca uwagę na lozwój modlitwy, plaktykowanię
pamięci o obecności Bożej. realizo\łanie ńd e\rangeljcznych i dośrłiadczenie oczyszczeń
biemych- Tutaj zaczyna się mistyczne przeżycje obecności Boga' które jest przyczyną
postępu duchowego omz bieme oczyszczęnię rvładz zmysłowych dusfy' To ostatnie
powoduje. że chrześcijanin w1'konujc wszystkie prace w duchu modlit\ły' z gorącym
praglieniem umiłowania Boga. Prowadzi wówczas ż'vcie ukr}te w Bogu. którc charakteryfuje
umiłowanie milczenia i samotności' Droga zjednoczenia oznacza całko\ł'ite połqcfenie
człoł'ieka z Bogiem \\' miłości. Charakteryzuie jq bieme oczyszczenie ducha. czyli noc
ducha, które Autol szeroko analizuje' wplowadza ono w stan nieustal]nej kontemplacji Boga'
Człowiek jest zatopiony u'Bogu dzięki ciqgłej kontemplacji, a Bóg z miłością patrzy na
chześcijanina (s' 181-190). Rofwój ten nie jest tylko dzjełem człowieka' ale procesem, który
dokonuje się w relacji do Boga. Dlatego wielkq zasługą ks' Doktoranla jest uka'zanie procesu
mistycznego świętości.

Na drugim niejscu rozrvoju świętości jest sfela momlna' czyli ksaahowarrie cnót
moralnych: cnót kaldynalnych' apostolskich i cnót Serca Jezusa. ale Iómież we współpracy z
<Jziałającym Duchem Świętym. W rozprawie mamy omówienie bardzo dokładne
poszczególnycb cnót orM ich rtp\.\\rr na dynamikę rozwoju śrviętości. Ks. Dłutowski
omawia cztery cnoty kaJd}Ąla]ne, trzy cnoty apostolskie, tŹy cnoty Serca Jezusa. Więcej
uwagi Autor poś\Ą.ięca cnocie pokory. która \' 'ozwoju świętości odgywa fundamenta]ne
zlaczenie (s.190.207)- To jest pierwsza część procesu' kóry możemy nafwać działaniem od
stony poz)'1}$nej. Druga część to usunięcie przeszkód w realizacji świętości' jak pokusy.
a]koholizm. rozrviązłość. złe kożystanie z sakmmentów ioschłości' T)rm ostatnim Autor
poświęca więcej uwagi' ponieważ osłabiajq one rozwój modlit$f' (s.207-230).

Rozdział lV swojej pracy Autol poświęcił konloetnym Źródłom i środkom lozu'oju
śrviętości ochrzczonych. omawia kolejno: życie sa]camentalne. jako zasadniczy środek i
zródło łask; mod|itwę; ascezę; kjerownictwo duchorł'e oraz nabożeństwa. Jest to bardzo
właściwe ujęcie. gdyż każdy z omar'r.ianych elementów jest zródłem.jak również środkiem na
drodze świętości' Bardzo prawidłowe jest połączenie sakamentu pokuty i Eucharystii.
Sakramentowi pokuty ks. Sopoćko przypisuje charakter indywidualny i społeczn'v (s' 231-
238)' Natomiast Eucharystiajest centrainym dośu,iadczeniem .ealnej obecności Jezusa i w ten
sposób najbardziej adekwatnym łódłem świętości. Autor rt1dob}.wa z nauki ks. sopoćki' że
jest to sakament jędnoczqcej miłości i przemiany (s' 240)' zatem ma charaktel d).namiczny
w procesie uświęcającym. Dlatego dalej Autor podkeśia obo\łiqzki chrześcłanina wobec
Eucharystii i \ryróżnia spośród nich' aż cztery obowiązki' Cerrne jest więc podjęcie analizy
Eucharystjj u. kontekście posta\ł'y uniżenia, miłości' godnego prz'vjmowania i adoracji'
oznacza ona pozostawanie w miłosnej' jednoczącej i uświęcającej obecności Jezusa' Ks'



Sopoćko stworzył swoiste ..kompendium tej praktykj,. (s.246-247 )' Zaś rv sakramencie chrzfu
doświadcza chrześcijanin miłosierdzia Boga. by w sakramencie Euchalystii odzyskać
utraconq godność i powról do zjednoczenia z Nim ( s. 24l.246).

Kolejnym środkiem. który wydaje się być bardzo ocz}.wistym jest modlitwa.
Doktorant pŹede wszystkim omawia sposób' w jaki definiuje jq Błogosławiony' Jest to
Ioznowa u Bogiern (s.247). opiemjqc się na solidnych podstawach dogmatycznych
podkeśla jej charakter jednocząco-uświęcający' nieustarmość i nierozdzielny zyriązek z
miłością' zaznacza oddawanie czci Bogu' akty dziękc4'nienia' akty prośby o przebaczeńe.
Niez\łykle cenne jęst podkreślenie przez Autora dyseltacji współpracy człowieka z Duchem
Świętym w mod|itwie. który ją udoskonala. Zatęm modlitwa przyczynia się nie tylko do
podtrzym}Ąvania życia duchowego. ale do skutechości dzieł aposto|skich (s. 24.7-25|).
Większą uwagę Autor poświęca natura]nym i nadprz}Todzonym cechom modlitwy.
omówienie tych cech stanowi ,,vademecum'' wiedzy d|a chrześcijanina' jakq powinna być
mod]itwa, aby była skutecma (s.25l-257). Jak stwierdza Doktorant, ks' Sopoćko przyjmuje
klasyczne formy mod|itwy. nadając im głębokq lreść' Podane wskazania, co do modlitwy i jej
rodzaju. mają na celu pomóc człowiekowi w drodze do zjednoczenia z Bogięm (s.257).
Modlitwa ustna i myślna (s. 251-265) rnają na celu pzygotowanie chrześcijanina do
modlitwy uczuć' która wylaża dłuższe zjednoczenie uczuć z Bogiem (s'266.261). z kole|
modlitwa prostoty skutkuje uproszczeniem relacji z Bogiem (s. 267-269), natomiast modlitwa
odpocznienia jest juŻ stanem kontemplacji wianej, która oznacza długotrwałe' proste
patrzenie na Boga pod Bpływem dia|ania Ducha Świętego' Ponadto Aulor charakteryzuje
funtcjonowanie człowieka na erapie tej mod|itwy (s. 269-2.1'|). Dopiero modlitwa
zjednoczenia wylłża najdoskonalszy sposób relacji z Bogiem i przeksaałca człowieka na
podobieństwo Boże. Autor wylicza pięć skutków tej modlit$ry, podkreś|ajqc trwałe
zjednoczenie z Bogiem. W tym starde między Bogiem a duszą ńe istniejq żadne tajemnice'
ponieważ dwa .izycia zlewają się w jedno (s.271.213)' Trzeba podkreślić' że zasługuje na
uznanie wyeksponowanie pruez Doktolanta chześcijańskiej med}tacji i kontemplacji.

Następnym środkiem jest umańwienie' posiadające bezpośIednią zależność i związek
z nafurą czło\ł,ieka. potrzebą nawracanią a takŻe oczyszczania. Autol podkreśla potŹebę
umartwienia ze\łnętrznego, czyli zmysłów i umańwienia wewnętŹne dotyczqce pra8nień
człowieka' Skutkiem umartwienia powinno być otwarcie człowieka na miłość Boga i ludzi (s.
273-217).

Kolejnym środkiem uświęceńajest kierownictwo duchowe, którego przedmiotem jest
ksfałtowanie duszy człowieka. Jest ono potrzebne na kazdym etapie życia duchowego,
bowiem w kazdym okresie zjednoczenia z Bogi€m czło\'r'iek potrzebuje kogoś, kto
w}'tfumaczy mu doświadczenia drrchowe. Szczególnie jego rady są polrzebne w modlitwie
kontemplacyjnej' Ks. Sopoćko uważa koncepcję kierownictwa duchowego jako metodę
wychowawcz4. Rozrnowa rłrychowawcy z uczniem, w której stosuje się kielownictwo
duchowe, stanowi zwieńczenie wszystkich metod natua|nych' ponjeważ prowadzi do
świętości (s. 277-283). ostatńmi ślodkami na drodze do śB.iętości sq nabożeństwa. Dzielije
na chrystocęntrycznę, maryjne i ku czci świętych. Pierwsze odnosz4 się do kulfu
Najświętszego sakramęnfu, ponieważ Eucharystia łączy w sobie wszystkie wspomniale



nabożeńst\ła i stanowi użecz}\istnienie Naiślviętszej ofiary. uobecnienie Serca Bożego. a
także urvielbienię miłosierdfia Bożego. Nabożeństwa maryjne oddają Jej cześć. gd'vż onajest
pośredniczkq łask, Matką Miłosierdzia i wzo'enr cnót. Zaś nabożelistwa do ś\\'iętych
zawierajq wzór do naśladowania (s. 284-299).

Wskazpt'ane przeu ks. Sopoćko Źródła iśrodki rozwoju świętości bardzo dobrze
uślviadamiają fakt niemożliwości podjęcia Bożego zaprcszenia na drogę świętości tyJko przez
samego człowieka' Człowiek poprzez rr'spółpracę z darami łaski Boiej odpowiada na Jego
zaploszenje do całkowitej komunii z sobą, \łyrazajqcei sję mistycznym zjednoczeniu z
Bogiem.

3. Merytoryczna i metodologiczna ocena rozpra$y

PIaca Iecenzowana stanowi godną pochwały sYntezę nauki o świętości lłedfug ks' M'
Sopoćko' Dlatego stanowi ważny wkład do historii polskiej duchorvości ilvspółczesnej
duchowości chrześcijanina' Bez wątpienja taka rozplawa jest potrzebna i $ypełnia lukę w
polskiej literaturze przedmiotu' poniewaŹ wpiŚuje się w posoborowy nuń odno$T t€ońi
śrvjętości. Można powiedzieć. że ten nuńjuż prezentował plzed soborem watykańskim ll ks'
sopoćko. Autolowi udało się bardzo dobrze wskazać na istotne elementy śwjętości. które
prowadzq chrześcijanina do jej osiqgnięcia i ukazujq jej istotę' orygjna|nośó tego ujęcia w
dyseńacji zawiera się w wewnętlmej spójności jej cech charakterystycznych. które są dla
siebie kolejn}'rni ogniwami plocesu uświęcenia' A rt'ięc praca doktorska ks. Dłutowskiego
znakomicie vpisuje się w ten nult naukowęgo poszukiwania i nożna z cŁ\m) przekonaniem
powiedzieć. ie będzie bardzo przydatna rv polskiej litelaturze teologji duchorvości. Ponadto
wielką zasługą Doktoranta jęst ukazani€ świętości milosiernej w sposób dynamiczny, w
lr1órym inicjat1.wa rt. pełni należy do miłości Boga. Zatem można powiedzieć' że istota
świętościjest opańa na naśladoB'aniu Jezusa w duchu miłości miłosiemej Boga.

Jak już zostało podkeślone. mamy do czynienia z niezwyk]e bogat}'m matenałem
teo]ogiczn}.rn. Bł. Sopoćko wielki głosiciel miłosierdzia Bożego' a przede wszystkim teo]og
miłosierdzia' skupia doktrynę świętości w w1'rniarze miłosierdzia Bożego. Arralizując Jego
dolobek' moż:na stwierdzić bardzo jednoznacznie, że świętość miłosierna chrześcijanina
należy do centra]nych zagadnień' w tym celu ks. Sopoćko opiera się i odwołuje do
naturalnego i nadprz'vrodzonego obja\\,jenia. bogactwa nauczania Kościoła. papieży' ojców
Kościoła j świętych. Zatem pŹedstawiona doktryna ma nie tylko chalakter teoletyczny. a]e
ma pewne nachy|enie i zastosowanię duszpasterskie, przede wszystkim w głoszeniu
miłosierdzia Bożego, jako drogi uświęcenia człou'ieka'

Ks. Doktolant poprawnie sformułował anons o melodzie i stlukturze rozpraw1'. Tezy i
twieldzenia' uwiarygodnione przypisami _ dokonanymi poprawnie. dowodzą rzetelności
naukowej, warcztatowej. a także znaczącej erudycji Autola' Potrafi on w sposób doskonały
integrować w syntetyczne wnioski zróżnicowane wątki indukcyjne. scalać rt'miarę dobrze
materiał z różnego rodzaju zródeł' Podkeślić należy pracowjtość ks. Doktoranta, ldóIy
przeanalizou.ał ogronlnq ilość materiafu źródłort'ego. w szczególny sposób należy z
uznaniem zauważyć systematyczne rtydobycie z lóżnego rcdzaju źfódeł. treści dotyczqcych
istoty świętości miłosiemej w wymiaże rozwoju miłości miłosiemej Boga iczłowieka. aż do



osiqgnięcia mistycmego. pełnego zjednoczenia z miłosiemym Bogiem. Ró*njeż Autor,
rozwój świętości lkazany przez Błogosławionego, wspięra bogato uwzg|ędnioną literaturą
pomocnlczą.

Nowością i zarazem oryginalnością rozprawy ks. Dłutowskiego jest ukazanie. że
mi|oŚierdzie Śtanowi rdzeń świętości cf|owicka i jako prz},miot Boga jest darem dla niego,
a jędnocfeśnie obowiązkiem względem drugiego człowieka' Tak rozumiane miłosierdzie
decyduje o osiągnięciu świętości. Dlatego jego doświadczenie jest bardzo ważne w rozwoju
życia duchowego. PoniewaŹ miłosierdzie jest etapem Procesu powstawania nowego
człowieka i pełni funkcję oczyszczającą. Dlatego Błogosławiony uczynił miłość miłosiemą
myślq przewodnią całej koncepcji świętości. aż do mistycmego zjednoczenia z Bogiem w
najwyższej formie zaś|ubin duchowych' Ukazał to wszystko' co składa się na praktykowalie
świętości; na tę rzeczywistość, w której człowiek jednoczy się z Bogiem. Ukazanie
duchowego aspekru miłosierdźa przenosi refleksję o świętości w samo centrum
ewangelicznego orędzia o zbawieńu. w tym świetle życie mi|osierdziem jawi się jako
całościowy wymiar człowieka i jako świadczenie milości osobie majdujqcej się w potrzebie.
ale przede wszystkim jęst odbicięm święlości Boga (DM l3). a tym samym relacji Boga do
człowieka opanej na miłości miłosiernej. Dlatego wszelka relacja Boga ze stworzeniem
opiera się na miłosierdziu oraf wszelka lelacja człowieka z Bogiefi wyfuiA się w postawie
miłosierdzia wobec innych. obie te relacje zawielające sposób i zakes przejawiania się
miłości nazywanej ,,miłosierdziem'', wyra:żają pełnię i autentycznq realizację świętości (DM
3). I o to chodzi Jezusowi oraz św. Faustynie. aby ukazać rea|izację miłosierdzia' jako
prawidłorłq drogę wiodqcq do świętości'

Chneścijanin rea|izujący miłosierdzie uczestniczy w miłosierdziu Bożym, bowiem
świadectwo życja miłosierdziem jest podstawowym sposobem nie ty|e głoszenia miłosierdzia
Boże8o, ale rozwoju świętości' Bogaty w miłosierdfie Bóg staje się dla człowieka zródłem
świętości, o ile człowiek poprzez wiarę otwięra się na Niego. Kto zechce zachować tę
wlaściwq relację do Boga. staje się święty. w ten sposób miłosierdzie Boga dotyka cały świat
w jego wyniarze grzechu, po to, aby doprowadfić ludzi do pełni zbawienia. Gdy
chrześcijanin pozwoli siebie przemienić Bożej miłości, promieniuje ją na zewnątŹ, w
zaieżności od stopnia zjednoczenia miłosnego z Jęzusem. wiemość zaś Jemu nakazuje dawać
świadectwo' Zatem w osobach iyjących miłosierdziem Królestwo Boże przybliza się do
świata. Jednocześnie podejmowanie świętości wymaga pełnego posłuszęństwa woli Bożęj'
Dlatego w świętości rozumianej jako posłuszeństwo wo|i BoŹej wyraża się miłosierdzie. I tak
też rozumieją św. Faustynajako owoc Miłości Miłosiemej Boga.

A więc w kontekście świętości można aozumieć sens i rolę miłosierdia Bożego. zaś
w atmosfeŹe milosierdzia zrozumieć możtla rozwój świętości. Nieś\łr'iadomość tego
wzajemnego procesu sprowadza istotę miłosierdzia do zewnętrznego głoszenia, bez
osobistęgo doświadczęnia miłosierdzia Bożego, czyli bez osiągnięcia świętości. Nie można
głosić miłosierdzia nie będąc świętym - i odwrotnie' Dlatego świętość miłosięma nie
sprowadza się do pobożności zewnęrrzrrej czlowieka' ale głęboko tkwi w świętości życia'
które owocuje doświadczeniem Jego miłosierdzia i przekazaniem go inn}'m. aby uwierzyli w
miłość Boga. z4rłając z gŹechem.



Dla1ego wielkq zasługą Autora jest ukazanie \ł}miaru dynamicznego świętości
mi|osierdzia dokonującego się nieustannie przez prorr'adzenie wspólprac"v z milosiernym
Bogiem.

Proponou,ałbym pe\me. nieznaczne poplawki w przypisach' np' na s. 35. !Ą prz)'pisie
2. wyrzucić słowo pod. w przypisie 3 rvstawić słowo por; na s. 49' rt'pr4pisie 58 podać dz'
c)4.; podobnie na s. 50 w plz}Tisie 59. s' 207 prrypis 146 oraf tytuł dzieła słomkowskiego z
maŁfch ljter dalsze słowa; na s' 8l w przypisie l88 wslawić por: na s. 86 rt,przypisie 207. rł'
tyule: Pogadanki obowiqzki, jest wsla\iany przecinek. myślnik' lub bez nich. KtóIa
pisownia jest poprawna? Na s. 95' w przypisze 245 umieścić dz. c;'t': podobnie na s. 98 w
prz1pisie 2ó4; podobnie na s' 100 w prz1pisie 274; podobnie na s. 106 w pr4?isie 14; na s'
162 rt'przypisie 228 nie potrzebne pol na początku. a powiruro być po źródle: na s. 173 w
przypisie 269 brakło por: podobnie na s. 203 w prz}pisje l30; na s. 294 w vzwlsię 251
brakuje por.

Recenzja wymaga postawienia ks' Doktorantowi kilka p)'tń' które nasunęły się w
trakcie sludiowania rozprarty' Czy Iozwój śwjętości według ks. Sopoćko ma wymiar
mistyczny (droga zjednoczenia) i czy pŹeważa w Jego nauczaniu? czy koncepcja świętoścj
u,jmowana jest przez Błogosławionego od strcny fornacyjnej miłości miłosiemej' czy
bardfiej w aspekcie apostolstwa? wlęszcię, czy ta wspaniała koncepcja miłosiemej świętości
jest możli\\'a w rea]ifowaniu przez współczesnego czło\\'ieka?

Kończąc ocenę mer}'toryczną i metodologicznq dyseflacji. należy stwierdzić, że mamy
do czynienia z oplacowanien']' kóIego Autor $ykazał się teologicznq \łTażli\ł'ością i baldzo
dobrym warsztatem naukowym. Cele. które postawił sobie na początku pfacy' zostały pfzęz
Niego osiqgnięte. Rozprawa doktorska ks. M' Dłutowskiego jest pracą ciekawą i bogatą u'
problematykę.

4. wnioŚek końcow}'

Przedstawiona praca doktorska ks. M- Dłutowskiego legitymuje się zarórvno z punktu
widzenia oceny forma|nej' jak i meĄ'torycznej jako dzieło wysokiej rangi naukowej.
odznacza się ona nie tylko w1óitnym walorem poznawczym, ale także dbałością o |ormę i
język' PodkeśIić należy adekwatny do tematu podział pracy na cŹely bloki problemo\łe'
Dotyczy to także podziału szczegółowego na paragrafy i pun|'ty. Struktura przedstawionej
rozpraw-ł'jest pżejrzysla, kohercntna i rtryczerpująca. Przeprowadzone analizy. opańę na
bogatej |itelaturze łódłowej. wzbogacone litelatuą pomocniczą. cechuje \łJ\ aiona
argumentacj a. logika ijasność wykładu'

Niniejsza placa jest pierwszym całościowym, nauko'"[Tn oplacowaniem koncepcji
świętości według ks' M' Sopoćko' zalwdŻarny futaj ukauanie niezrłykle dynamicznego
charakteru miłości miłosiernej' Zatem jest to praca odkrywcza' twórcza i pionierska. Dzięki
rozpra*.ie ks' Doktolanta teologia duchowości otŹymała nie tylko zasadne. naukort'e.
całościowe studium. ale też systematyczne ukazanie niez*yk]e aktualnego zagadnienia
świętości q' kontekście miłosierdzia Bożego. Należy też za]lwazyć, ż.ę posiada ono jeszcze



jeden bardzo wazny atrybut, ta' prezenfuje realną koncepcję życia świętego w kontekścię
wyzwań współczęsnych, w których miłosierdzie jest rafunkiem d|a ludzi.

Przepro*adzona ana|iza źródłowa jesl niewątpliwie sumienna i zasfuguje na uznanie.
Zatem Autor wykafał się umiejętnością samodzielnego idogłębnego prowadzenia badań
naukowych. D|atego jest to rozprawa nowatolska w kontekście polskiej refleksji teologicznej
prezentowanej pŹęz ks. M. Sopoćko. Pod względem metodologicznym rozprawa ma
szcz€gólną wańość w aspekcie odwołania się do oryginalnych ź,ródeł i wydobycia z nich
całego bogactwa świętości miłosiemej. Zaś poprzez szczegołową ana|izę obszemego
mateńafu żódłowego, Autor w sposób analityczno.syntetyczny tworzy bardzo dobre dzieło,
któIę charakteryzuje się Źetelnościq badań' logicznym w1prowadzaniem wniosków.

BioĘc pod uwagę całokształt rozprawy doktorskiej ks. M. Dłutowskiego' jego
fachowość oraz solidność dzieła, końcowy wniosek brzni: rozpmwa ks. M. Dłutowskiego
spełnia wszystkie w1mogi metodo|ogiczne' merloryczne i formalne, stawiane przed
dyseńacją dokto$ką' Autor w pełni zasługuje na to. by dopuścić go do dalszych etapów
przewodu doktorskiego i taki wniosek przedkładam Radzi€ wydziału Teologicznego
UniweTs},lefu Mikołaja Kopemika w Toruniu.

wafszawą 25 lut€go 20l9loku Ks. prof. dr hab. stanisław Urbariski

Tezy do egzaminu doktorskiego:

l ' Ufność w miłosierdzie Boże szczególnym uzdolnieniem do walki duchowej '

2. Tr}Tri1amycharakterświętości.

3. Grzechjako przeszkoda w drodze do świętości chrześcijanina.

4. Udział Matki Bożej w uświęceniu człowieka.

5. Duchowość eucharystyczna w pismach bł. Michała sopoćki.
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