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Recenzja dorobku naukowego,dydakĘcznego i administracyjnegoks. dra
Franciszka Jab|ońskiego, ubiegającego się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.Ocena zostala przygotowana na zlecenie Dziekana WT
UMK, ks. prof. dra hab. Dariusza Koteckiego, z dnia 04'10'2016

(wrlxlzor612017).

kandydatado
Niniejszarecenzjadorobkunaukowegoks' draFranciszkaJabłońskiego,
obejmuje:
stopniadoktorahabilitowanego.
1) najważniejszefakty z życiorysuzawodowęgoKandydata;
2) ocenęosiągnięcianaukowego,o którym mowa w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o
stopńach naŃowych i t}tule naukowym oraz o stopniachi Rtule w zakresie sztuki (ań. 16'
ust.2. pkt. 1),(Dz. U' N! 65, poz.595,z pómiejszymizmianami);
3) ocenę istotnej aktyvrrości badawczej, współpracy międzynarodowej,dorobku
dydaktycmego i popularyzatorskiegoHabilitanta wedługkryteriów oceny osiągnięćosoby
ubiegającejsię o nadanie stopnia doktora habilitowanego okeślonymi w rozporządzeniu
20t1 r. ($3; s4; $5)' (Dz. U. ru
MinistraNauki i SzkolnictwaWyższegoz dnia 1 września
196,poz.I165);
4) wniosekkońcouy.
1) Najwsżniejszefakty z łciorysu zawodowegoKandydata
Habilitantjęst doktorem nauk teologicaych w zakresię misjologii. Po odbyciu
studiówdoktoranckichna Akademii Teologii Katolickiejw Warszawięw latach1993-1997,
uzyskałstopieńdoktoradnia 21 kwietnia2001roku na wydziale TeologicanymUniwenyetu
Kaldynałastefana wyszyńskiego w walszawie, na postawierozpt^w Recepcja idei misyjnej
w Polsce po soborze |łatykańskimII (19ó5_1995)'któręj Plomotorem był ks' prof' dr hab.
WładysławKowalak. Praca ta' |icząca 627 stron, Ńazała się drukiem pod tym samym
w Krakowięw roku 2003'
wydawnictwa,,Rafael',
nakładem
t},tułęm,
Ks' Jabłoński'w roku 1989 zdobyłt},tułzawodowymagistrateologii na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie rczpruwy odpowiedzialnośćnisyj a
patafii w świetleMągisterium VąticąnumII' od 1998 roku jako pracownikowiKurii
i rodzin,
małżeństw
Metropolitamejw Gnięźńe zostałymu powięrzoneduszpasterstwa:
misyjne oraz specjalistyczne.W latach 1998 . 2000 prowadziłzajęcia z misjologii w
Kolegium Katęchetycznym w Gniężnie. choć ńe jest etatowym pracownikiem wydziału

Teologicznego UAM w Poznaniu' od roku 2006 prowadzi zajęcia dydaktyczne na tFnże
Wydziale (umowazlecenie)'od Ioku 2013 podjąłrównieżpracędydaktycznąw cęnkum
Formacji Misyjnej w warszawie. Jest członkiem zarządu stowalzyszenia Misjologów
Polskich (SMP)' delegatemEuopy w Międzynarodorł1tnStowarzyszeniuMisjologów
Katolickich(IACM), konsultoremKomisji ds. Misji KonferencjiEpiskopatuPolski.

2) ocena osiąglięcianaukowegoKandydala
Podstawąubieganiasię o stopięńdokton habilitowalegojest monogafia MltlJha
Kościoła domowego. s|udium misjoloqicznopastoralhe, sfudia i mateńały
świadomość
misjologicztę40, Warszawa2016,ss. 578. Jęstto osiągnięcienaukowę,o którylrrrmowa w
Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowychi t}'tulenaŃowym oraz o stopniachi
t}tulew zakresiesztuki (ań. 16' ust. 2. pk' l)' (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późxiejszEi
zmianami)'PozostajeodpowiedŹna p}'tanie,na ile dziełoto stanowi zlaczny wkładAutora w
rozwójnaŃ tęologicznych.
Sformułowanie zasadniczego tęmatu dyseńacji Mryjna świadomość
Kościołą
domowegow zderzeniu z lekfurą prezentowanejpracy budzi pewne wątpliwości.Powstaje
p},tanie,czy t)tuł jęst adekwalny? Przedmiotęm podjętych przez autola analiz jest bęz
wątpieniaświadomość
Kościoła
domowego,leczjedyniew Kościelepanykulamymw Polsce
i nie obejmujecałegoKościołapowszecbnego.
Tymczasemzaproponowany
tynrłsugeruje
szelszebadaniaod tych,z którymi mamydo czynieniaw monografii'o ile rozdział1' odnosi
się do całegoKościoła,o tyle rczdziały 2 i 3 dotyozą tylko Kościoław Polscę. W celu
uniknięciatej kontrowersji,wskazaneby było dookeśleniei doprecyzowanietemafu:np.
Misyjna świadomośćKościola domowelo v] Polsce' Pod\nJł rczptaw studium
misjologicznopastoralne wyznaczył kierunek badan, okeślając jednocześnie ich bazę
Źródlową' Wpika z tego, i\e to międzydyscypliname studium spaja dwa główne nurty
podjętych analiz: misjologii oraz tęologii pastoBlnej w aspekcie małżeństwai rodziny.
Habilitant sant to podkeślai uzasadnia(s. 34-35).Wydaje się jędnak, że nie jest to
jedynied\łóchdysc1plinnaukowych(misjologiii teologiipastoralnej),
połączenie
lecz trzech
Iub nawetcztelech(obok misjologii i teologiipastoralnej,
takżebiblistyki oraz socjologii).
Wprawdzie misjologia jest nauką interdyscyplinamą,to jednak nie jest tożsamaz
dysc1plinami'z którymi koleluje.Możnanawet przyjąć'że biblistykajest częścią
szeroko
rozumianejteologii.Nie wydajemi się jednak' aby socjologiabyłaczęścią
misjologii czy
pastoralnej.
jest
teologii
Pfzecief rozd^a|3. ma wybitniecharaktersocjo|ogiczny
i
on właśnie
studium socjologicznym. z tęgo powodu podt}'tułwydaje się tym lazęm za wąski i trochę
mylący.
ocenianarozprawahabilitacyjnaskładasię ze ''vy'stępu'.
oraz trzęchrozdziałów:l.
'.Teologicznepodstawy misyjnościKościoładomowego''; 2. ''Świadomość
misyjna
małżeństw
i lodzin katolickichw Polsce'';3' ''Ksfahowanie świadomości
misyjnejKościoła
domowego; ,,Zakończęnia'', '.Streszczenia'','.wykazu skrótów', '.Bibliografii'' oraz
''Aneksów','Zarówno spis treści
jak i streszczenie.
są sporządfone(opróczjęzykapolskiego)
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po angielsku i hiszpalisku' co daje możliwość
zapoznaniasię szerszemugronu czytelrrików z
temalykąorazgłównymiideamipublikacjii promujepolskąmyślmisjologicznąw świecie.
Struktwaplacyjest logiczna.Rozprawęotwiera',wstęp''(s. 23.38).Jeston napisany
poprawniei zawiera wszystkie niezbędnęelementy. we wstępieautorjasno okeśliłkontekst
podjęciatemafu,cel, stan badan,metodę'strukturęoraz zasadniewyeksplikowałpochodzenie
i znaczęniekluczowych dla podjętegozagadnieniapojęć: ''misja''' ',Kościółdomowy'''
misyjnej
Problembadawczyzostałujętyw zasadniczymp}4aniu:.'Jakijest stanświadomości
malżeństwa
i lodziny? To podstawowep}.tanieukierurtkowuje
do zadaniakolejnych:Jakiesą
teologicznepodstawy misyjnościmałżeństwa
i rodziny - Kościoładomowego?Jakie faktory
walunkują tę świadomość?
Jaka powinna być duszpast€rska odpowiedźKościołamającana
celu inicjowaniei rozwój misyjnejświadomości
domowego?''(s. 28). Habilitant
Kościoła
omawia '.stafus quaestionis'', wskazując najwazniejsze opracowania, podejmujące
publikacji
bezpośrednio
lub pośrednio
zaproponowaną
tematykę.Przeglądnajważniejszych
naukowych prowadzi do sfusznego wniosku. że zAgadnierne świadomościKościoła
domowęgonie zostałowyczerpującoopracowane,a zatem otwięIasię wystalczającoszerokie
poledo podjęciazaproponowanego
temafu'
Kolejnym waźnymelementemkażdego,'wstępu''jest wskazaniemetodybadawczej.
Na poszczegóhych ętapach badawczycb ks. Jabłoński wykorzystał szeleg metod
szcz€góło\łych. Jest to uzasadnionęze względu na inteldysc1plinamośćpracy' Na etapie
pierwszym,nomat}n'v.nym,
badacz lĘ| kilku metod dedukcyjnychtakich,jak: egzegeza,
interpletacja tekstu, metoda ana|izy źródełi syntezą metoda analogii i porównawcza. Na
drugim etapie badawczym, ukazującyo świadomość
misyjną małżonków, wykorzystał
.
jak
metodę indukcyjną. W badaniu socjologicznym
deklaruje autor - zastosowałon taką
''L1óra
metodologię,
umożliwiładokonarięrzetelnęjarralizyi udzieleniemożliwiepełnej,
rzeczowej i opartej na wynikach badan odpowiedzi na p)'tania badawcre" (s. 35).
Zgromadzone danę ilościowe zostały poddane analizię statystycznęj. Trzeci etap
postępowaniabadawczego,mający chamkter plakseologiczny, prowadziłdo sformułowania
wniosków i postulatów pastoralnych'Na tym etapie badacz zastosowałmetodę,któń zostala
mzwana stmlegiczną,składającą
się z: syntezy,dyl€ k t}'\ł, autorealizacji,klasyfikacjioraz
badawczegozachowują
mętodyporównawczęj.wydaję się' żęwszystkieetapypostępowania
jedność
pomiędzy
wewnętrzną
refleksją nad misyjnościąKościoładomowego' stanem
faktycznym,czyli świadomością
misyjną małżęństwa
i rcdziny omz wnioskami i posfulatami
pastoralnymi. ostatnią część,,wstępu'' stanowi zwięzła ptęzeltaaja strukfury pracy oraz
syntętyczneomówięnie zawartościkolejnych trzechjej rozdziałów.
Rozdział pierwszy '.Teologicznępodstawy ńsyjności Kościoładomowego'.ma
charaktermisjologiczno-kryteriologiczny.
Składasię z pięciu palagafów: 1. '.Uczesmictwo
małżęństwa
i rodziny w uniwelsalizmiezbawczymw StarymTestamencie'.'
2. ''Misyjność
malżeństwa
i lodziny w Nowym Testamencie'.,
małŹeństwa
i rodzinyw
3' Zródłamisyjności
.'Kośció}
świetle
Magiste um Ecclesiae'',4'
domowy ogniskiemmisyjnym.',5. .'wymiaIy
misyjnościKościoladomowego.'.Habilitantw tej części dokonujeanaliz teologicznych
podstawmisyjnościmałżenstwai rodziny jako Kościoładomowego.Rozdział ten ukazał,że
w Biblii jest nie tylko mowa o ustanowieniumałżęństwa,
ale io misyjnychzadaniach
wyznaczonychmałżeństwu
i todziniępŻez Boga. w starym Testamencienie ma jeszcze
działalności
misyjnej (misyjneposłanieukonst1tuowało
się dopieroz momentemzesłania
jednak
Ducha Świętego ipowstania Kościoła),
zrrajdujemyw nim pewn€ ęlęmenty
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mislności, któr}mi są: uniwersalizm stworzenia, prrymierza i zbawienia. Na przykładzie
samuela i Rut zostałoukazane' w jaki sposób w uniwersalizmięt}'rnuazęstniczymałżeństwo
irodzim' Misyjnośćmałżeństwa
i rodziny wNowym Testamencieopańo na przywołaniu
obrazurodziny Jezusą narodzonegoz Maryi poślubionejJózefowi' oraz na nauczaniuJezusa
o rodzinię i małżęństwie.Następńe zostały ukazane ręlacje chrysfusa do Kościołabędące
wzoręm miłościmałżeńskiej.
Misyjne zadaniamałżeństwa
i rodziny zostĄ zawalte \ł
misyjnymmandacieCĘstusa skierowanyndo całegoKościoła,
a stądtak,żę
do Kościoła
jego
przykład
pięrwotnym
realizacji w
Kościelezostałaukazana misyjna
domowego.Jako
posługamałżonków:
Pryscylli i Akwili. To rnisjonarskiemałżeństwo,
wspóĘracownicyśw
Pawła,przemieniającswoje miejscezamieszkaniaw ,,mobilnecentrummisyjnę'',pokazało,
jak waaa jest działalność
małżęństwW rozwoju Kościoła.zatem Missio Dei kontynuowane
przez Missio Ecclesiae real|zowane jest pĘez Missio Fa iliae. Małżeństwo i rodzina
u1pełniająposłarrieewangelizowania śńata. Analiza misyjnościmałżeństwai rodziny w
świetlne
MagisteriumEcclesiaewykazałatrzy żródłatej misyjności,
są nimi: Trojca Swięta,
przymierue małżeńskie oraz misyjna natura Kościołapowszechnego, któIego Kościół
domowy jest częścią.Te badania wskazały, że małżeństwoi rodzina będąca ,,małym
Kościołem
misyjnym''posiadaspecyficznąduchowość
misyjnąoraz stanowi serce nowej
małżeńska
ewangelizacji.Duchowość
i lodzinna opartana sakramenciemałżeństwa
oraz
_
przęz
popżez
stalę o4.\łiana i kształtowana
Eucharystię
realizuje się i w)Tłża
rzeczywistośći codfienne zadania. Rodzina jest selcem nowej ewangelizacji dlatego, że
każdarodzinasamaw sobiejestradosnąnońną, niezależnie
od kulnrryczy lęligii.
studium nad teologicznyni podstawamirnislności małżeństwa
i rodziny ukazało
także trzy wymiary misyjnościKościoładomowego: misyjne posłannictwomałżeństwai
rcdziny ąd intra, ad extra oraz ad gentes.Duch misyjny ad ilrrra przejawia się w rodzinie na
dwóch głównych płaszczyznach.Pięrwszą jest sama ewangelizacja w życiu codzięnn}'m.
Drugą jest zwrócenie się w sbonę tych czlonków, do których nie dotalło jeszcze
przepowiadanie'w celu wzbudzeniaw nich wiary i nawrócenia do chrystusa
chrześcijanskie
oraz pragnieniaaktywnegoprzyłączeniasię do wspólnoty więrzących.Misyjnośćad e.tlra to
wyjściępoza kąg własnejrodziny i dostrzężęnie
wokół inaych; to pŻede wszystkim
duchowa formacja innych rodzin oraz otwartość
rodzinnegodomu: gościnność,
troska
potrzebujących
i migrantów. Dzialalnośćmisyjna ad intrą 1 ąd 9J'r4 otwiera drzwi na
o
powszechnądziałalność
misyjną całegoKościoła.
w}?ełnienietego pragnienianiesienia
chrystusa na dalsze lub bliższe ter}'toriamisyjnę .jest kolejn1m wymiarem misyjności
Kościoładomowego_ misyjrLością
ąd gentes.
Rozdział ten jęst solidnym opracowaniem, stąd wyniki badawcze teologicznych
podstawmisyjności
Kościoła
domowegomogłystaćsię bardzodobrympunktemwyjściado
przeprowadzeniadalszych badań w aspekcie socjologicznym, zmietzającym do odpowiedzi
na wcześniejpostawione pytanie: jaka jest świadomość
misyjna małżęństwi lodzin
katolickich w Polce? ciekawy oraz rrzasadniony byłby dodatkowy i osobny paragraf'
prezeltującygłostmdycjiKościola,szczególniew okesie patrysĘcznym- czegow tej części
wywodubrakuje.
dla kompletności
- ''Swiadomość
Rozdziałdrugi - kailologiczno-socjo|ogiczny
misyjna małżeństw
i
rodzin katolickichw Polsce.'zostałpodzielonyna cztery paragrafy:l. .'charaktęrystyka
i
'.stan
''Wpły'\v
profil badanychgnrp',' 2.
świadomości
misyjnej małżoŃów'',3'
domu
'.oddział1vanie
rodzinnegona ksfaŁowanie powołarido placy na misjach.',4.
dzieci

misyjnąrodziców',.Ks' Jab,loński,chcąc
należących
do ogniska Misyjnegona świadomość
misyjną, przeprowadził badania
odpowiedzieć na postawione p14anie o świadomość
socjologiczne trzech grup małżeństwi na ńch oparł p[€zenlowane tezy. Pierwszą grupę
_ rodzicemisjonarzy.
z różnychregionówPolski, drugąmałżonkowie
stanowiąmałżonkowie
- rodzicedzieci należ4cych
do ogniska Misyjnego'Z puktu widzenia
a trzeciąmałżonkowie
na
socjologicznego'pewien niepokój budzi sposób uzyskaniaowych danych ilościowych,
''próba,')
których Habilitant się oparl w formułowaniuwniosków. Czy badana grupa (tzw.
odnosi się
zostaładoblana zgodnie z socjologicznymiregułamii jęst reprezentatywna?
bowiem wtaŹenie'być możemy]nę,że badanagnrpa zostala dobranadośćdowolńe, by nie
powiedzieó, przypadkowo' Wprawdzie autor ujawnia np', że .'pięrwszą $upę stanowili
palafii'. (s. 156)'to
małżoŃowie,do których ankiety rozesłanopoczĘ olaz za pośrednictwem
jednak nie zostałowyjaśnione,w oparciu o jakie k}teria dokonano wyboru tyclźe
małżoŃów. W przypadku małżonków z różnych regionów Polski przeanalizowano
podstawowę
w dziełomisyjnęKościoła
komponęnty:wiedzęna tematmisji, zaangażowanie
oraz gotowość
do podjęcia pracy misyjnej. Badanie małżoŃów _ rodziców misjonafzy
przeprowadzono z perspektywy ich dzieci - czyli obecnych misjonarzy: zakonnych,
życia rodziców na
diecezjalnychi świeckich.Badano m.in. wpłylv wiary i świadectwa
się
podjęcieprzez ich dzieci decyzjio wyjeżdziena misje.W trzeciejgrupieskoncentrowano
na
świadomośó
nad badanięm wpływu dzieci zaangażowanychwe współpracę misyjną
jednocześnie
samych
małżonków
rodziców.
PŹeprowadzone
badania
dotyczyły
misyjnąich
w sposób bezpośredni,
ale takżepośredni
z perspektywyich dzięci. stąd też,w szersz}'m
misyjną małżeństwa
ujęciu,te trzy badaniamożnataktować jako badanienad świadomością
(trzech
dała
dość
obszemy materiał,
i rodziny. Analiza 1096 odpowiedzi
$up ankietowanych)
na podstawieIdórego Habilitant sformułowałszereg wniosków i postulatów. z jędnej stony
wykazałdMy wpb.w wialy na zaangażowaniew dziełomisyjne alkietowanych małŹeństw,a
wiedzęmisjologiczno.misyjną.
z drugiejraczejprzeciętną
małżoŃów
Uzyskanyna podstawiebadń socjologicznychobraz stanuświadomości
nie pozwolil na ryzykowne stwierdzenię(i słusznie!),iż Kościółdomowy wPolsce jęst
świadomyswej misyjności'większośómałżonkówuczestniczącychw przeprowadzonym
są też
świadomością
dziełamisyjnegoKościoła'
badaniucharakter;zujesię bowiemśrednią
jędnak
j€
s
t
poziomie'
pewnedziedziny,w których wiedza ta
Z drugiej
strony'
na niskim
pomimo podjęcia wielu prób, nie udalo się uzyskać odpowiedzi od większej liczby
respondentów'Zatem obraz ten nie oddaje stanu faktycznego,jaki charakteryzuje
polskichkatolickichmałżonków
do misji. Nię oznacza
odnośnie
współczesnych
świadomość
jędnak
przeciłnie,
Ńazują one
wyniki
wręcz
wedługmnie, iż uzyskanę
są bezowocne'
to
pewnetendencje,motywy,zachowania,sposobymyślenia
i działania'które nięjednokotnie
mogą umknąć lub pozostać nięzauważonępodczas pobieżnejczy nienaukowej obsęrwacji.
warto tutaj zaL]ważyó,że miejscem' w którym badani w największ}m stopńu zetknęli się
z tematyką misyjną jest palafia' Istnieję także pewna zależnośćmiędzy pozi'tylvn)'rni
odpowiedziami badanych małżęństwodnośniędo wiedzy misjologicznej l zaancażowaria
w misje a ich autod€kla]acją (wiary' uczesmictwa w życiu sakamentalnyfi, zaangażowania
w grupachapostolskich)' Badanie drugiej gnrpy respondęntówukazałoważnąrolę rodziców
w towarzyszeniupowołaniumisjonarskiemumisjonarzy.Nie ma wąęliwości' żeświadęctwo
rzecz1'wistość
dzieci' stali się oni niejako
życiawialą,czyny i postawarodziców kształtują
Nie wszyscy
podłożem,na którym powołaniedo służbymisyjnej mogłosię urzecz}.\^,istnić.
jednak badanimisjonarzepochodząz domów ludzi głębokowierzących.Zdafza się, iż na

postawęosób, którc decydowałysię na wyjazd na misje, wiara ich rodziców nię miala
wpł1wu.Niemniej ta grupa osób stanowi w badaniumniejszość.l znowu, badanieto, z lacji
ńęrępręzentatywnej plóby' nie pozwala wyciągnąć wniosków dotyczących większęj
populacjiosób pracującychna misjach'Dzięki tej analizięmożliwajest natomiastobs€ r wacja
pewnych powlarzających się zachowań, charakterystycznych dla ankietowanych,
niedostźegalnychz innej niż perspektywa badalvcza' Kościół domowy może być
pAęz dzieci należącedo szkolnychczy
umisyjnianypopuez pwafię i rodzinę,ale takżLe
parafialnych ognisk misyjnych. Taki związek w1,kazaływ1'niki trzeciej grupy: małżonkówrodziców dzieci należącychdo ognisk misyjnych. Badanie pokazało'żledziecj'zanEdżowar|e
w działalność
misyjną mają du"y nupły* na owo umisyjnienie swoich lodziców. Dzięki
zaangażowaniudzieci rodzice ńwnięż włączająsię we współpracę misyjną. Formy tej
w spotkaniach
lub bezpośredni
współpracysąrózre, m.in.:pomocmateńalna,udziałpośredni
pŻedstawień
itp.
pomoc
pżygotowaniu
misyjnych
w
i kongresach misyjnych'
Przeprowadzonębadania socjologiczne wykazały, że istnieje potrzeba ksztahowania
mis):jnejmałżeństw
i lodzin.
świadomości
osiągniętewyniki badanstałysię podstawądo podjęcia dalszej refleksji o charakterze
duszpast€rckim. Na tym etapie polami badawczymi stały się diecezją pamfia oraz dom
domowego'.
misyjnejKościoła
rodzirny' stąd oŚatni rozdział.'Ksztahowanieświadomości
ma charalr1erprakseologiczno.stategicznyi koncentruje się wokół ksfałtowania
świadomości
misyjnęj małżeństwai rodziny w ramach trzęch struktur: Kościoła
diecezjalnego,Kościołaparafialnegoi Kościoładomowego' odpowiadają tym tzem
misyjnej
w kształtowaniu
świadomości
diecezjalnego
struktuomparagrafy:l' '.RolaKościoła
',Zadaria
Kościołaparafialnego w ksztahowaniu swiadomości
małżeństwai rodziny'.' 2,
''Duch
i rodziny,',3.
misyjny w Kościeledomowym'..Prakseologia
misyjnejmałżeństwa
duszpastelstwainspirowanego misyjnościąto próba okeślenia pńor}.tetów duszpasterskich
Kościoła
wynikającychz poprzednichbadan nad teologicznymipodstawamimisy.jności
misyjnej małżoŃów i rodzin katolickich w Polsce.
domowego i stanem świadomości
w każdymwymialze
szczególnęgomaczenia nabielajątutaj inspiracjeukazującemisyjność
Kościoła
duszpastęrskim.Pierwszą stnrktuą, która ksztahuję misyjną świadomość
pod kątemmisyjności
małżeństwa
i
domowegojestdiecezja.Badaniasynodówdiecezjalnych
lodziny skłaniają
badaczado wysunięciakilku wniosków.Uchwałysynodalnenie poruszają
domowego
za misjeani teżtematuKościoła
misyjnychzadarirodziny i ich odpowiędzialności
jako ,,pierwszego
rodzin,
misyjnegoseminarium''.Badziej skupiająsię na duszpasterstwie
rodzinie ijej problemach,przygotowaniudo małżeństwaczy pielęgnowaniutradyc.ji.
Dostrzegasię poważnybrak precyzyjnegoomówięniakwestiidotyczących',rodzinyi misji''.
w dokumęntachsynodalnychto dwa osobno opis}.wanetematy' Wspomina się w nich
stylu życią ale pomija się jego \,vymiarmisyjny.Ekploracja
o potlzebiecbŹeścłanskiego
wspólnoty diecezjalnej ukazała ważtość folmacji misyjnej zrzeszeń religijnych' w
duszpastelstw.iegrupowym oraz rodziców powołanych. w cęlu budowania Kościoła
misyjnegow diecezji oraz animacji i formacji misyjnej małżeństwi Iodzin koniecznym
wydaje się . zdaniem Habilitanta- wypracowanieodpowiedniejstlategii pastoralnejdla
diecezji' Głównymi narzędziami,jak sugerujebadacz' mogą stać się tutaj: Diecezjalne
edŃacja misyjna.
CentrumAnimacjiMisyjnej,PapieskieDziełaMisyjnei właściwa
Podstawowympolęm badawc4m jest pamfia. Analiza tE strukturyprzycz)niła się do
wyprowadzenia kolejnych konkluzji. Przede wszystkim _ we wspólnocie parafialne.j
potrzebna jest p€rmanentna misyjna aktywizacja. Adekwatnie do diecezji, narzędziami

realizującymitę akt}'wizacjęw parafii będą:ParafialnaKomisja Misyjna i PapieskieDzieła
Misyjne. wśród proponowanychimperat'rMów pastoBlnego działaniaznalazłasię formacja
misyjna w ramach: przepowiadania słowa Bożego, litugii, pobożnościludowej,
przygotowania do sałramentów oraz w ramach ruchów prorodzinnych (poprzez misyjnę
rłychowaniedzieci i rozwój duchowościmisyjnej małzeństwai rodziny). W obĘbie palafii
wpb.w na ksztahowanieświadomości
misy.jnejKościoła
domowegoma równieższkoła,w
której odbyrłajq się lekcje religii. Dlatego polem badawczym dla badati Ks. Jabłońskiego
gimnazjahychi
staĘ się takzepodręcznikido lekcji religii dla uczniów szkółpodstawowych,
ponadgimlazjalnych, przygotowane przez trzy wydawnictwa: wydawnictwo Swięty
Wojciech z Poznania,WydawnictwowAM z Krakowa i wydawnictwo Jedność
z Kielc'
Analizując tleści misyjne zawane w tych podręcznikachwysunął Habilitant kilka
krytycznych uwag. często w katechezachpomija się uniwersalizm stworzenia. odkupienia
i zbawięnia.w podręcmikachnię ujęto misyjnęgowymiaru sakamentów' Podobniejest
z objaśnieniemloku liturgicmego, w któr},rn zabrakło akcentów misyjnych, np. pr4,
omówięniu katęchezy o różańcu nie porusza się wqtku kolorowego, światowegolóżńca
misyjnego. W katechezachczęsto ukazanajest rrisy:nośćad intra, która koncentrujesię na
pogłębianiu
wiary' pomijasię niestetykwestiemisyjności
adexfą oruzad gentes.Bnkn:e też!
plezentacjigłównychpatronów misji św.Teresy od DzieciątkaJezus i św'Franciszka
Ksawerego olaz patronki współpracymisyjnej w Polce _ bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.
Podobnie' jak w ustawach synodalnychtakże w podręcznikachdo nauki religii nie
uwzględniono
misyjnejodpowiedzialności
małżeństwa
i rodziny'
Kolejnym polem badawczyrn prowadzonychbadanjest dla autora rozprawy Kościół
domowy.Eksploracjipoddanomałżęństwo
i rodzinę.Ta częśćposzukiwń stanowipróbę
nakreślenia
sposobumisyjnęgozaangazowania
Kościoła
domowego,który realizowanyjestw
ńftjach coopelatio rhissiotta1isKościoładomowego ad ihtra' ad e |ą ofuz ad qentes.Na tW
polu badawczymdoszło do ustalęniaprzez Habilitanta kolejnych, nowych wniosków'
Małżeństwoi rodzina jest misyjna wówczas, gdy sami maŁoŃowie na pierwszym miejscu
stawiająPa.lraBoga i swoją postawąreligijną odpowiadająna Jego Miłość.Po rł'tóre
małżeństwoi lodziną jest misyjna, gdy angazuję się w dzieło ewangelizacji swoich
domorłników.wychowalię misyjnew rodziniepowinnoodbpvaćsię juz od najmłodszych
]at,aby dziecko od dzieciństwawzrastałow przekonaniu,że Bóg kocha wszystkichludzi.
wspólpraca misyjna małżei|stwa
i rodziny ad inra odnosi się w pierwszym etapiedo toski o
ńewierzących i niepraktykujących człoŃów rodziny. W ramach misyj||ościąd exta
współpraca
misyjnarodziny polegana Ęm wszystkim,co odnosisię do działalności
rodziny
poza nią samą względem innych rodzin i całegospołeczeństwa,w którym danalodzina żyje'
W praltyce dotyczyć to będzie ewangelizowania innych rodzin' otwańości rodziny na
potrzebującychi na społeczeństwo.Badania dokumęntówKościoławykazĄ, żewspółpraca
rodziny w ramach misyjności ąd gentes moi!ę zarłieruć kilka płaszczyzn: duchową
materia]nq,mediahą i personalną.wykazalo też, Ź€ ważtę jęst włączeniesię lodziny do
PapieskichDzieł Misyjnych. w ostatnięjczęścibadań KościoładomowegoKs. Jabłoński
skoncentowałsię na małżoŃachi rodzicachjako świadkach
W
misyjnej eklezjalności.
pierwszym etapie poddałanalizie badawczejmałżonkówkanonizowanych' beatyfikowanych
oraz wyblanych małżonków'lrlórych proces beatyfikacyjnytwa. Badania wykazały,żężycię
wszystkich tych małżeństwduchem misyjnym ad intra' acl exlra oraz ąd gentes jest
namacahymdowodemna to, że otwaItość
za nie
na dziełomisyjne i odpowiedziahość
ważny
potwieldzony
przez
Drugim
stanowi
elęment życia rodziny, zauważonyi
Kościół.

ó

etapem była refleksja analitycznadotyczącapracy samych małżeństwna misjach, na
podstawieich listów' publikacji oraz rqpowiedzi udzielanych w środkachm.tsowego
pod
przekazu.Tutaj,na podstawiedanychpochodzących
od zróznicowanychpar małżeńskich
pochodzenia,
olaz
róż]nych
względem kaju
wyksaałcenia, wykon;'lvanego ząwodu
raczejoczlMisty wniosek,żepodjęciepracy
doświadczeń
misyjnych,Habilitantsformułował
misyjnejprzez małzoŃów jest mo'iwe i żeprzynosiduŹeowocęw ewangelizacjimisyjnej
na danym ter',toriummisyjnym.
,,Zakoiczenje,,(s' 435-441) pracy zawiera ba.dzo syntetycznepŹypomnienie
Kościola
najważniejszychetapów przeb''tej drogi w odkrywaniu misyjnej świadomości
'.pżeplowadzone
badanianie wyczerpały
domowegow Polscę.Habilitantma poczucie,żę
tematu.'(s' 440) i wskazujena kierwki dalszychmożliwychdociekan.I tak, międzyinnymi,
wydaje się przeprowadzenie
ogó|-nopolskiego
waźnedla Ks. Jabłońskiegow przyszłości
misyjnej
badanialeplezentatywnegomałżęństwi rodzin' które dotyczyłobyich świadomości
(tym samymw sposób pośrednipzyzrraje, żeprzeprowadzonedla potlzeb tE pracy badaniao
charakterze socjologicznym nie są reprezentat}'lvne)'Zachęca rórłnież by podjąć próbę
odpowiedzi na p},tanie,na ile na świadomość
misyjną małżeństwma wpływ, kto prowadzi
parafrę, do której badani małżoŃowie nalężą(czy 5ą to księża diecezjalni czy tęi. np.
zakonnicyo charyzmaciemisyjnym?).Takię zesta\'ięniamożnateżpŹeprowadzićstosując
analizę porównawczą wobec parafii prowadzonych przez by|ego misjonarza i _ z drugiej
misyjnego.Nawiązującdo badannad wpł1wem
strony_ plzęz kapłanabez doświadczenia
rodziców na odcz}tanie ptzez ich dzieci powołarriado sfużbymisyjnej, autor stwięrdza' że
mogą one stanowićpunkt wyjściado dalszych rozwazań mających na celu Ńazanię
mot}.wacjiosób, któr€ zdecydowałysię poświęcić
swoje łcie pracy na misjach.W celu
znalezienia drogi dotarcia do szerszegogrcna małżeństwi rodzin z propozycją ich wspó)rcj
pracy na misjach oraz znalęzię.lia sposobu do zachęcenia ich do wyjazdu, wańo by - w
przekonaniu ks. Jabłońskiego. przeanalizowaćmotywację tych rodzin, które już pracę na
wszystkich
ankiety.\^'śIód
misjach podjęĘ' Mogłobytemu posłużyć
np. przeprowadzenie
polskich małżenstwi rodzin pracujących na misjach. Moim zdanięm zakończenie jest
napisanepoprawniei nie budzi zastrzężeń'
Po,,wykazie slaótów'' (s' 459.460) odnajdujemy''Bibliogafię'' (s. 4ó1-505)'
podzielonąpoprawniena dwie zasadniczeczęści:
żódłai opracowania'
Źródłazostałyz kolei
podzielonena:Pismo Święte' dokumentyojców KościołąSobór WatykaliskiII, dokumenty
papieskie'dokumentystolicy Apostolskięj,dokumentyKościołówlokalnych'ankiety,listy
do autolapracy' opracowaniazostaĘ podzielonena drukowanęi intemetowe.Bibliografia
jest w zasadziepoprawna,choćnie rozumie,dlaczegopismaojców Kościoła
(np.wyznania
',dokumentami''?
Na uwagę
Św' Augustynalub Apologetyk Terfuliana)zostĄ nazwane
zasługujefakt' że bibliografia jest naprawdęimponującai faktycznie z.wiązanaz tema|ęm.
obejmujewiele pozycji, do których dostępjest ograniczonyolaz literatuę obcojęzyczną.
Prezentowanapublikacja posiada aneksy (s. 507.573)' które mogą stanowićkonkretne
propozycjedo wykorzystaniaw duszpastelstwie
na poziomiezarówno ogólnopolskim,jak i
diecezjalnymoraz parafialnym.Arreksy zawierają:mapy i wykesy odnoszącesię do
omawianego zagadnienia, konspękty katęchetyczne, tematyczne przyk)ady ka|endany,
folderów, akcydensów. Uważam,żejest to bardzo cennai praktycnta propozycja'
Na końcu tej częścilecenzji pośńęconejmonografii ks' Jabłońskiego,która stanowi
osiągnięcie
naukoweKandydataw IozumieniuUstawy,wańo jeszcze zalwafyć, żęczęstow

placy Habilitant powotuje się ńe tylko na własnebadanią |ecz takżela innych autolów.
do ich poglądów,ocenićje, a niejednokotniepodjąćpolemikęlub
Potrafikry4ycmiepodejść
uzupełnió czy sprecyzować w oparciu o prowadzone własne analizy tekstów biblłnych,
teologiczrrych,socjologicznych i pastolalnych.Wszystko to świadczy,żeHabilitant nie tylko
dysponujepoprawnym walsfatem badawczym,który umożliwia mu przeprowadzenieanaliz'
zna dobrze polską i międzynarodowąliteraturęprzedmiotu,ale potrafi krytycznie korzystaćz
dorobku innych autolów' warsztat badawczy Habilitanta oceniam naprawdę dobrze, taliże
pod względem metodologicznym, pamiętająa,że j€st to praca inteldysc}plinarna' Ponadto
ksiąŹkanapisanazostałajęzykiem poprawnym i komunikatyvnym (z nielicznymi wyjątkami
i
na s' 441 - Id'ozna zlaczelię tegopojęcia?).Przypisy są cz}.tęlne
np. słowo''fideidonista''
sporządzonepoprawnie'
tę część
recenzji'należTjednoznaczniestwięrdzić,żemimo pęwnych
Podsumowując
uwagkrytycznych, osiągnięcienaŃowe ks. Franciszka Jabłońskiegojest waŹnymkrokiem na
Kościoła
w ogólę. Uzupełniaono brak Źetelnegoi
drodzebadaniamisyjnej świadomości
kompetęntnego opracowania tego zagadnięnia, zw|aszęza w polskięj litelatuze
misjologicznej.Starrowiznaczącywkładw rozwój nauk teologicznych i zasługujena uznanie'
Kościoła
osiągnięcie naukowe ks' Franciszka Jablońskiego, Misyjna świadohość
domowego. Stutlium misjologicznopastoralne, spelnia wszystkie warunki określonew
,,Ustawiez dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowych i tytule naukowym oraz o
stopniachi tytule w zakresiesztuki'' (ań' 16' ust.2 pkt' 1)'

badawczej,wspóĘracy międrynarodowej'dorobku
3) ocena istotnejakt}rvności
dydaktycznegoi popularyzatorskiegoHabilitatrta
Podstawowe p}tanie, na którę postaram się odpowiedzieć w Ęm puŃcie recenzji
brzmi: na ilę Habilitant spełniaw swojęj istotnej aktywnościnaukowej kry4eria określone
2011r. ($3; $4;
MinistraNauki i szkolnictwawyższegoz dnia 1 września
rozporządzeniem
jego dorobku naukowego,dydaktycznegoolaz
s5) onz jaka jest wańośćmęr}4oryczna
popularyzatorskiego?
Habilitant opublikował 2 arĘkuty w czasopismach znajdujących się na liście
EuropeanReference Index fol the Humanities @RIH). Wedługprogramu Harzing's Publish
oI Pe sh Habilitantposiada6 publikacji i 6 cytacji,a indeks Hirscha \łynosi2 (stanna
28.10.20r6).
Ks' Jabłoński jest autorcm 15 monografii' które sam podzielił w plezentacji na
(5).Imponujęz pewnością
ich liczba,lecz nie jęstem
naukowe(10)i dydaktycznopastoralne
pewny, czy niektóIe z nich należy uznać za ściślenaŃowe (np' pozbawiona apamfu
Ętycznego ptaca Błogosłcwionestopy, ktr&a jest obszema i nawet ciekawa, lecz o
większośćtych monogafii Ńazała
chankerze raczej sprawozdawcz1'rni dokumentując}.rn).
''studia
i mateńały misjologiczne''' Do aktywnościbadawczej
się w serii rłydawniczej
za]'iczamytakże26 ańykułów (11 w dziełachzbiorowych i 15 w czasopismacĘ' Wszystkie
'.Annales
Ńazały się w czasopismachi monografiachpolskich. Zostałyone opublikowanew:
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Missiologici Posnanienses.',''Swiatło Nalodów.', ''sfudia Misjologicae'', ''Misjonarze
Kombanianie.,,.'TeologiaiMoralnośó'',''Lumen Gentium'.''.Misyjnę Dlogi'', ',Biblica et
PatristicaThoruniensia'..Niewiele z nich jest wysoko punktowanych.Ks. Jabłońskijest
Iedaktorem4monografiii2czasopismorazwspółrędaktoręm5monografiii4czasopism.
Nięstetywiększość
ukazałasię w Gnieźnięi dostrzegalnajest małaliczba publikacji w
różnychośrodkachkajowych omf całkowityblak w ośrodkachzagranicznych.Habilitant ni€
opublikował ani jednej monografii oraz ani jędnego ańykułu w obc1m języku. Cieszy
wszystkię
natomiastfakt,żeks. Jabłońskijęst
autoręm4 recenzji.Szkodatylko,żeumięściłje
'.Biulet}atie
rv jednym lokalnym
Nie można
Misyjnym Alchidiecezji Gnieźnieńskiej.'.
pominąćsprawozdali(l50!)' w których autor omawia ważnędla rnisjologii kongresy,
sympozjai spotkania.Niektóre z nich sąkótkie, ale spotykamyteżsolidne opracowania.
Artykuły są prz€kon}.!łującym świadectwemzainteręsowań badawczych, dobrego
przygotowania'rzetelnegowa$ztafu naŃowego w badaniachz zakresu misjologii i teologii
pastoralnej.
Widaćw nich konsękwencję
Habilitantpotafi jasno
badawcząi pewnąciągłość'
formułowaćmyśli' konsekwentnie i poprawnie udowadniać stawiane tezy, wyprowadzaó
logiczne wnioski. Wielką zaletą wszystkich publikacji ks' Jabłońskiegojest umiejętne
połączenie wymiaru teoretycznego z plaktyczn}łn' odzwięrciędla to jego pasję i
zaangażowanie
duszpasterskie\ł odniesięniudo misji Kościołakatolickiego' Zdobye
doświadczęnia
na tym polu poparterefleksjąnaukowąmającenneodniesieniapastoralne'W
swoich badaniach Habilitant nie stroni od podęjmowania trudnych zagadnień, ale
jednocześnię
istotnych w poprawnym rozumieniu dzi€ ł a misyjnego Kościola.Lektura
z
altykułówHabilitantaprzekonujetakżeo jego znajomości
literaturypolskiej i światowej
dziedziny misjologii. Pod względem formalnym publikacje nie budzą zastzeżęń.Pod
względem merytorycntym wiele z nich ma chalaktef spńwozdawczy i porządkujący.
ańykułypisanesą językiem zrozumiałymnię tylko dla specjalistów,stądich
Jednocześnie
jęst
lęknrra
owocna dla szęrszegogrona odbiorców.Taki też chyba zamial przyświecał
stanowią
autorowi'oc€ n iane publikacje,zarównopod względemilościowym
i jakościowym,
wystarczający
dolobeknaukowyubiegającego
się o nadaniestopniadoktorahabilitowanego,
choć na przyszłość
walto byłoby zadbać o większą d1rversyfikacjęczasopism i ich
umiędzyDalodowienie.
PublikacjeHabilitantawskazująna zasadniczeobszarybadawcze:1) misyjnanatura
Kościołapowszechnego;2) rola Kościoław Po1sce w dzięle misyjnym; 3) wkład
jest
w dziełomisyjneKościoła.
ArchidiecezjiGnieźnieńskiej
Kilka artykułówpoświęconych
problemomduszpasterskimmałżeństwa
i rodziny'
Badanie misyjnej natura Kościoła powszechnego zostało przez Habilitanta
przeprowadzonew oparciu o analizę nauczaniapapiezy: PawłaVI' Jana PawłaII' Bęnedykta
XVI i Franciszka oraz wskazania Kongregacji Ewangelizowania Nalodów na ten temat.
Istotnew tych badaniachjest zebraniepŹede wszystkimoficjahych dokumentówKościoła,
zw|aszcza|yęh zllnęatlych ze Światow1'rni Dniami Misyjnyrni i ich omówienie' następnie
ukazanie misyjnego allasu terytońów misyjnych oraz prezentacjęwybranych osób
zaangażowanych
w popularyzowanie
misji' Pierwszympolembadawczymbyłzbiór 91 apęIii
orędzi, napisanychw latach 193G. 2010 z okazji Światowego Dnia Misyjnego,których
autoramibyli seketatze Kongregacji EwangelizowaniaNarodów orczpap|eŻeiPawełVI, Jan
PawełII i BenedyktXVI' orędzia poszczególnychautorówzostałypoddaneanalizie,która
umożliwiłaukazanie,co było główn1mpŹedmiotemzaintelesowaniadanegoautoraolaz

ll
pozwoliłana podkeślenienajważniejszego
przesłania
płynącegoz jego nauczania.lnnym,
ponrszan},mprzez Ks. Jabłońskiego tematem badawczym jest ploblematyka powołania
misinęgo i misjonarskiegow Kościele.w publikacjachwskazujeon na: nierozłączność
jak i dfelencję
powołania
misyjnegoz powołaniem
do życiai do świętości;
kompatybilność,
które zachodzą pomiędzy misjami ąd gentes a nową ewangelizacją;miejsca działalności
misyjnej Kościołanaąlwanych ter''tońami misyjnymi' Ciekawe są też publikacje
plezentującekonkretneosoby zwięane z ewangelizacyjnąmisją Kościoła(św.Paweł,
Paulina Jaricot, św.Teresa z Avilą abp. Fulton SheeĄ. zaangazowanięKościoław Polscę w
dziełomisyjne, które obejmujeświadomość
misyjną więrnych i kapłanówjest dlugim,
widocznymw publikacjachHabilitanta,obszarembadawczym.owocęm tegozlangażowania
jest praca na misjach, dobre pEygotowanie misjonarzy' ale takŹezaangażowadeniektórych
uczelniwyższychw opracowaniepodbudowynaukowej,teologicznej(katedrymisjologii)dla
tego typu dzialalności.sĘd w dorobku naukowym ks. Jabłońskiegopublikacj€ ukazującę
dane biograficznemisjologów polskich, ich dorobeknaukowy,jak i opracowaniepolskiej
bibliografiimisyjnej.Jegowielolemiebadanianad roląKościoła
w Polscew dzielemisyjnym
zaowocowały opublikowaniem ksiąi&i RecepĘa idei misyjnej v Polsce po Soborze
|rarykcłńskim.I1. Waznym w tym zakesię badawczymjest aItykułprzedstawiającywkład
dwóch ważnychpolskichbiskupów:kard. M. Ledóchowskiegoi abpa w' Zalewskiegooraz
Inst}tutówzycia konsekowanegona Źecz lozwojudziełamisyjnegoKościoła
w Polsce.
Badaniaks' Jabłońskiego
nad roląKościoła
w Polscew głoszeniuEwarrgeliina całym
świeciezmierzałytakżedo próby ukazaniawspółpracymisyjnej różnychśrodowiski strukur.
Rezultatemtych badanbyłonapisaniekilku artykułów'Do tych najbaldzięjistotnychmożna
zaliczyć artykuł ukazujący współpracę Kościoław Polscę na necz misji za czĄsów
pont}fikatuJana PawłaII i sposobyjej realizacji w ńżnych strukfuIachoraz pewnegorodzaju
podpowiedziodnoszącesię do poprawieniaświadomości
misy.jnejPolaków w stuktunch
ogólnopolskich,diecezjalnychiparafialnych. Przedmiotemprzynajruliejkilku publikacji
(szczegóInie ksiqżka Błogosłavione stopy' Świętowojciecho|Ą,i|,1isjoharze)była praca
polskich misjonarzy. AĄallza badawcza sylwetek polskich misjonarzy objęła ich
przygotowaniędo pracy misyjnej wraz z więczeniem im krzyży misyjnych ofttz sźuną
pracę
na misjach' Dwa artykuły poświęconęsq ukazaniu udziału polskich misjonarzy w
ewangelizacji
misyjnejw świecie,
opartena badaniachterenowychw Kazachstaniei w Papui
Nowej Gwinei. Kolejnym przedmiotembadarlks. Jabłońskięgonad rclą Kościoław Polsce w
dziele misyjnymjest formacjamisyjnaw seminadachduchownych.RezultatemĘch badan
jest publikacja wydana jako ad etperiment'm, zawierajqcakonspektywykładów z misjologii.
skierowanajest ona zarówno do wykładowcówmisjologiiw s€ m inaliach w Polsce,jak i do
animatolówmisyjnychczy katechetów.W budzeniuświadomości
misyjnejw Polscęważną
rolę odgrywająmisjolodzy.Pomimo,żeod loku 1969istrriejekatedramisjologiina UKSW,
przez ttiele lat nie było opracowania' które plezentowałobyich postaci i dorobek naukowy'
Ten brak wypełniła publikacja w formię infomatola-biogramu' zawierająca wkaz
misjologów polskich, ich dorobek naukowy orcz pfacę (magisteEkie, doktorskie)
podejmującetematykęmisyjną i religioznawczą'które napisane zostaty na wyższych
ucze]rriach
w Polsce.Monogramprezentuje
postaci46 misjologówolaz 898 plac naukowycĘ
z czego 48 zostałoprzez Habilitalta schalaktęryzowanych'
jest wkładArchidiecezjiGnieźnieńskiej
Tfzecim polęm badawczymks. Jabłońskiego
w dziełomisyjne Kościota.Główną publikacjąukazującąów wkładna rzecz misji jest
ksiaika Gnieźnieńsk Kościół misyjny i fiisjonąrski' Pozygja ta opisuję misyjnośćw

strul\tufach Kościoła gnieznieńskiego oraz animację misyjną w rarnach diecezjalnych
Papieskich Dzieł Misyjnych. Publikacja prezenfujetakże swiętowojciechowąRodzinę
w
Misiną' która jeŚ diecezjalnymDziełemMisyjnyn. BadaniaKościołagńeźnieńskiego
wymiarze misyjnym poprzedzone zostaty Iozdzialem misjologicznym ukazując}.rn
teologiczne podstawy misyjnościKościoładiecęzjalnego.wańo zwTócić uwagę na
opracowanyprzez Habilitanta słownik biograficzny, który pŹedstawia sylwetki misjonarzy
pochodzącychz Archidiecezji Gnieźnieńskiej'a przez pryzrnat ich działahościmisyjnej słowniktęn prczentuje72
ukazującywkładdiecezjiw realizacjępowołaniamisjonarskiego'
postaci misjonarzypochodzącychz Archidiecezji onieaieńskiej. Wieloletniątndycją w
j€ s t organizowanie
ArchidiecezjiGnięźnieńskiej
spotkń dla Iodziców misjonarzy.Spotkąrfa
jest
poddanę
księka Tradycja gnieźnieńskich,potkąń
te zostały
analizie, czego ręzultatem
lodficów misjonar?' Zebrany w niej materiałbadawczy posiada teologicznę wprowadzęnie
głównezałożenie
programuduszpastelskiego
zawierające
w diecezjina dany rok. Ksiqżkata
zawien rórvnieżfaktografię zdjęciową ze spotkańw poszczególnych latach, a dodatkiemdo
jest p\ta DVD, ldórą autor nagrałosobiściepodczas odwiedzin misjonarzy na Alasce,
ksiąź:ki
w Wenezuelioraz w PapuiNowej Gwinei.
obok podstawowej dla ks' Jabłońskiegodziedziny badawcz€j z zakresu misjologii,
podejmowałon w swoich publikacjachtęmaty związane z duszpastęrstwem
ogólnym,
duszpasterstwemmałżeństwi rodzin oraz duszpastelstwemlitugicaym. Publikacje te,
chociaz z'awierują wprowadzenia teologiczne, są przede wszystkim opracowaniami
praktycznymi, niekiedy posiadają charakter sprawozdań z przeprowadzonych inicjatyw
duszpastelskich,w których promowanomałżeństwoi rodzinę, bądż'tęż,zawieftją vaklyczrLe
wskazania dotyczące liturgii. Nie mają one wielkiego waloru naukowego, ale są cenne ze
względuna swój wymiarpopulatyzatorski
i ewangelizacyjny.
Habilitant nie kierowal międzynarodowymilub loajowymi projektańi badawcz}mi i
nie brałtakżeudziałuw takich projektach- grantach,co jednaknie umniejszajego dorobku
naukowego.Nalezy jednak podkęślić,Źę wielokrotnię sam inicjował badania w kaju i za
graricą (wyjazdy do kajów misyjnych), sam zdob1tvałna nie środki,czego efektem są
jego publikacje.
właśnie
Ks. Jabłońskiuczęstniczyłw prawie50. syrnpozjachnaukowycho zasięgulokalnym,
ogóhopolskim i międzynarodowym(4). w autoreferaciew1mienia zarówno sympozją
podczasktórychwygłosiłreferaty(strzegom,Gdansk,DŃla, sulejówek'wa$zawą Poznań,
Kazimierz Biskupi, Pelplin, Siedlce, Piekary Slqskie, wrocław, Pięniężno,Bydgoszcz,
jak i te,w których bral biemy udział.Na
Gniezrro,Niepokalanów,Dlohiczyn,częstochowa),
uwagęzasługujeczynny udziałks. Jabłońskiegow konferencjachzaganicznych (Kazachstan,
jako misjologrozpocz4 Habilitantod
Kenia i Nairobi).swoją placę dydaktyczno-naukową
rłykładóww Archidiecezjah1m Kolegium Katechetycznymw Gnieźnie (1998_200l).
Wypromowałwówczas 20 prac dyplomowychoraz l0 prac licencjackich.Następniezostał
mianowany przez ordynariusza vykładowcą misjologii w sęminarium gnieźnieńskm
(2|.0I.2006)' naleząc)m do WydziŃu TeologicznegoUAM. W ramach wykładów z
misjologii (16 godz') prowadziłzajęciaz alumnami VI roku' W latach2012_2013byłem
takżewykładowcąmisjologii w SeminariumDuchown)m w Kaliszu. Poni€waż ks. Jabłoński
nie jestempraco\,v.nikiem
etatowymWydziałuw1promował
w 2009 roku tylko jednąpmcę
pani
magisterską
Magdaleny Dziatowskiej: Wpł1.w
ogólnopolskich i diecezjąlnychkan8t6ów
misyjnychna świadomość
misyjnqdzieci i młodzieży.
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Na szczególne uznanie zastugujeszeroka działahośćpopularyzato$ka' Ks. Jabłonski
pęłnirózne i liczne fulkcje w Archidiecezji Gnieźnieńskieji poza nią. w&ód nich: Referent
Duszpasterstwa
Misyjnęgo' Dyrektor DiecezjalnyPapieskich Dzieł Misyjnych, Dyrektor
swiętowojciechowej
Rodziny Misyjnej, PrzęwodniczącyPodkomisji Misyjnej III Synodu
Archidiecezji Gnieźnieńskiej,Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds' Misji, Członek
farządu Krajowej Rady Misyjnej' Diecezjalny DuszpasterzRodzin, Dyrektor Diecezjalnego
Sfudium Zycia Małż€ńskiego i Rodzinnego, Asystęnt stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
Refęręnt wydziafu Duszpasterstw specjalistycznych Kurii Metropolitahej w GnieŹnie)'
Funkcjet€ pozwalająmu propagowaćidee misyjne oraz animowaćposzczególnegrupy i
stowarzyszenia.Do najwazniejszychinicjatyw popularyzatorskichmożęmy zaliczyć:
szkolenie animatorów misyjnych fuchidiecezji Gnieźnieńskiej,organizowaniemisyjnych dni
skupienia dla kleryków, przygotow1'waniewystaw misyjnych oraz redagowanieksiązek i
czasopismo tematycęmisyjnej, wygłaszanielicznych koofelencji o tęmatycemisyjnęj. w ten
sposóbks. Jabłońskidocierado znacznejliczby osób,któIe nię tylko pogłębiają
swojąwiedzę
na tematmisyjnejdziała]rrości
Kościoła,
lecz częstostająsię corazbardzie]zaar|gailowanlw
działahośćmisyjną' Jęst to bezsprzecznie ogromna zastuga Habilitanta, przynosząaa
w}miemekorzyścidla Kościołakatolickiego,który poprzezswoich wiemychjest przecież
wezwany do ak)'wnościmisyjnej w róznym zakresie i na różnych poziomach. UważĄri, Żę
tęn aspekt działalnościHabilitanta należy ńę tylko zauwazyć, alę taldę docenić, gdyż nię
rezygnującz zaintercsowańściśle
badawczych,wsłuchującsię w głosKościoła,
starasię
takze odpowiadaćswoją działalnością
dydalrtycznąi popularyzatorskąna aknralnepotrzeby i
wyzwania,pEed któI}mi stająwspółczęśni
wyznawcy chrystusa'
Podsumowując ocęnę osiągnięć naukowo.badawczych, dolobku dydaktycmego i
popularyzatorskięgonalężypodkeślićakty.wność
Habilitantą która jęst potwierdzęniemjego
wystarczającej
kompetencji,a tym sam)łnzdolnoścido prowadzeniasamodzielnejpracy
naukowęj'
w świetletego wszystkiego, co zostalo wcześniejpowiedzirne nie mam żadnych
wąĘliwości'żekandydat spelniawiększość
wymogóww ryźej wymienionychzakiesach,
zgodniez kryteriani oceny osiągnięćosoby ubi€ g ającej się o nadanie stopDiadoktora
habilitowanegookreślotrymi
w rozporządzeliu Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego.

4) wniosek końcoET

BioĘc pod uwagę pĘędstawionąw niniejszej recenzji p93yqt44ą-9g949aktywności
badawczej,współpracymiędzynarodowej'dorobku dydaĘcznego i popularyzatorckiego
Habilitantą a takżęfakt, żęosiągnięcienaukowe ks' FratrciszkaJabłońskiego,któIe stanowi
rozprav,ła|Misyjna świadomość
Kościoła domowego. stl1dium misjologicfkopąstoralne'
spełnia wszystkie waruŃi okeślone w ,,Ustawie z dnia 14 malca 2003 r' o stopniach
naukowychi t}tulę naukowym oraz o stopniachi tytule w zakesie sztuki'' (art. ló, ust. 2 pkt'
l)' jędnoanaczniestwierdzam,żę Habilitant spełniawszystkiewymoei stawianeosobom
ubiegajqcym
się o nadaniestopniadoktorahabilitowanego.
UwaŹam,ze HabilitantjestdobEe
przygotowany do pracy naukowej i potrafi ją samodzięlńę prowadzić. Jego praktyczne
z'aaĄgażowuiew misyjne dzielo Kościola"ogromne doświadczeniepastoraLnepołąęzonez
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naŃową refleksjąjest u/yrazeB nie tylko umiejętnegoĘqzenia teońi z prakĘĘ lecz przede
wszystkim ogromnej pasji na polu misji i misjologii. NiewąĘliwym afutem Habilita a jest
poprrlaryzacjiorędzia misyjnego,co jest niezwykle Ważnei potzębne dla
takżeumiejętność
poźytkuwsŃlnoty Kościoła.
Wnioskuję o dopuszczenie ks. dra Franciszka Jabloński€go do da|szycb etapów
postępowalir habilitacylnego.
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