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Ręcenzja przygotowana na podstawie decyzji Centr.a1nej Komisji do spraw stopni i
T}'tułów Nauko\łych w warszawie z dnia 8 marca 2016 roku o powołaniu komisji w
postępowarriu habilitacyjnym ks. dn Franciszka Jabłońskiego olaz pisma Dziekana wydziału
Teologiczrrego tMK w Toruniu z dnia 4 paździemika 2016 roku.

Kwalifikacje naukowe Habilitanta

Ks. dr Franciszek Jabłoński studiowal w Prymasowskim wyższym seminariurn
Duchownym w Gnieźlie w latąch 1983.1989. Zwieńczeniem studiów magistęrskich było
uzyskanie tytufu zawodowego magistra w zakrcsie teologii na podstawie pracy
odpowiedzialność misyjna parafi w świetle Mągisterium l/alicąnum II (2l czerwca 1989 r')
na Papieskim wydziale Teologican;tn w Poznaniu. Po uzyskaniu t}4ufu magisba rozwijał ks.
Jabłoński swoje zainteresowania naukowe, podejmując sfudia doktonnckie z misjologii w
Akademii Teologii Katolickiej w warszawie w latach 1993.1997, które umiejętnie łączył z
pracą duszpasterską na tęręnię archidiecęzji gnieźnieńskiej. Na Wydziale Teologii ATK
zgodnie z wymogami Konst}.tucji Apostolskiej Sapientia Christiąna zdobył licencjat nauk
teologicznych (4 czerwca |99.7 r.) a następnie przygotował p.acę doktorską pod kierunkiem
ks. proi dra hab. Władyslawa Kowalaka z misjologii. Na podstawie odb)tych studiów
specjalistycanych i obrony pracy doktorskiej pt. Recepcjd idei misrnej w Polsce po Soborze
Watykańskin II Q965-I995) uzyskał stopień dohom nauk teologicznych w zakresie
misjologii (21 maja 200l r.). Recenzentami doktoratu ks. Jabłoński€go byli: ks. dr hab. Józęf
Urban z Uniwersytetu szczecińskięgo w Szczecinie i ks' prof. dr hab. Antoni Kuek z
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant
zAaĄgailowaiy był w pracę na terenie archidiecezji na poźomie diecezjaln1m zw|aszczz w
działalność rnisyjną oraz w duszpasterstwo rodzin a także prowadził intensywną działalność
naŃowo-organizacyjną i dydaktycaą rozwijając twóIczość naukowo.badawcz4.

oc€na wańości dorobku n8ukowo-b8dawczego

sfudia nad całoksztahem dorobku naukowego ks. dra Franciszka Jabłońskiego
opublikowanego i przedstawionego do oceny recerrzenta' Ę podstawą następującej oceny.
Jego rozwój naukowy przebiega zgodnie z wymaganiami stawianymi na samodzie|nych
pracowników nauki. Prezenfuje on dobry poziom przygotowania do samodzielności i



obiektywnej interpretacji problemów misjologiczno.pastoralnych, dobre opanowanie
warsztatu nauko\-\ęgo oraz szeroĘ znajomość literafury przedmiofu.

Na dorobek naukowy przedstawiony przez ks. dra Jabłońskiego składa się cztemaście
ksiqzek (oprócz rozpnwy habilitacyjnej, kóra zostanie oceniona osobno), z których dziewięć
Habi|itant zalicza do prac o charakterze ściśle naukowym i pięć o profilu dydaktyczno-
pastoralnym. Dodać naleł, ż.e jedna f tych pozycji napisana została w języku angielskim
(Mystagogicąl Catechesis, Rzeszów.Gniezro 20l5. ss. 60). cztery kolejne pozycje ksiązkowe
zostab/ opracowane pod redakcją ks. dra Jabłońskiego a w przypadku az siedmiu jest on ich
wspołredaktorem. Dodatkowo odnotować należy rcdakcję dwóch ważnych pozycji o
charakterze diecezjahE (Biuletp Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńshej w |atach 1995.2010
oraz Prograt,, duszpastersk ArchidieceĘi Gnieźnienskej, lłiadomości Archidiecezji
Gnieźnieńskej' Wydanie specjalne w |alach 1999.2002: 2004-2007; 20|l-20|3) a także
współrędakcję dwóch czasopism: Studią Misjologiczne. Rocmik Stowarzyszenia Misjologów
Polskich (2008-\ i Lumen Gektium. zeszyty Misjologiczne (wcześniej wydawane jako Światło
Narcdów ptzez Papieską Unię Misyjną 2005-). w twórczości Habilitanta odnotować nalezy
jedenaście artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i piętnaście w czasopismach'
Autor publikował swoje ańykuły w czasopismach kajowych: ,'Arrnales Missiologici
Posnanienses'', .,swiatło Narodóf., ,'Nut svD", ''studia Misjologiczne'', ',Misjonarze
Kombonianie''' ',Teologia i Moralność',' ',Lumen Gentium''' ,.Misyjne Drogi'' oraz ''Biblica
et Pat stica Thorunięnsia''. Na|eĄ zazraczyć, że wśród opublikowanych ańykułów w
czasopismach tylko dwa atajdują się na liście European Reference lndex for the Humanities
{ERIH).

Wśród dorobku pisarskiego znajdują się także recenzje (4), sprawozdania (150) i inne
(5). Zdaniem recenzenta nie do końca można się zgodzić z dokonanym przez ks. Jabłońskiego
podziałem publikacji gdyż nie wszystkie z wyliczonych i zakwalifikowanych w autoret.eracie
publikacje mozna za|iczyć do dzieł o chamkterze naŃow1m. Tym niemniej i to tżeba
zdecydowanie podkeślić, że dorobek pisarski Habilitanta jest imponujący i świadczy on o
o$omnej jego pracowitości' pasji i akty*ności naukowej.

Kierunki twórczości naukowo.badawczej ks. dra Franciszka Jabłońskiego można
splowadzić do trzech. Pierwszy z tych kielunków jest kontynuacją bada|i rozpoczętych placą
doktorską i dotyczy misyjności Kościoła w Polsce a dwa kolejne są nowe aczkolwiek ściśle
się łączą z działalnością misyjną. Kierrmek drugi dotyczy misyjności Kościoła powszechnego
a tżeci poświęcony jest problematyce małżeńsko-rodzinnej.

Zańteresowania zlłięane z pierwszym kierunkiem badari, |.rórym sq misje i
zaangażowanie w nie Kościoła w Polsce rozpoczęły się wraz z pisaniem rozprawy doktorskiej
(Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze lyatykanskin (]965-1995J, Kraków 2003, ss.
627). owocem zainteresowania ta dziedzĘ było powstanie wie|u interesujących naŃowo i
teologicznię publikacji. Autor ukazuje w nich zaangażowanie Kościoła w Polsce w dzieło
misyjne, obejmujące świadomość misyjną wiernych i kapłanów, czego owocem jest placa
podęjmowana na misjach' dobrc przygotowanie misjonarzy, a]e także zaanEaŻowuie
niektórych uczelni wyzszych w opracowanie podbudowy naukowej i teologicznej d|a tego
typu działalności. opracowania ukazują również dane biograficzne misjologów po|skich,
ich dorobęk naŃowy' jak i polską bibliografię misyjną' wśród publikacji zaznaczony został
talze wktad Archidiecezji Gnieźnieńskiej w dzieło misyjne Kościoła w Polsce. Temat misji
obecnyjest w kilku ksiązkach i kilkunastu publikacjach' Można fu pr,ywołać między innymi:
Recepcja idei misyjnej w Polsce po soborze Warykańskim -Il' Kraków 2003, ss' 627;
Misjolottzy polscy' InJormator. Warszawa 2005' ss. |94. Błogoslawione stopy.



Świętowojciechowi misjonaqe' wars?Awa 2oo7. ss. 582, Ttadycja gnieźnieńskich kłzy4
misyjnych. Gniezno 20l0' ss.230;' Trądycja gnieźnieńskich spo|kąń rodzicó|ł misjonary
(]993-2012)' Gniezno fo|2, ss. |72i cnieźnieński Kościół misyjtty i misjonatski, Gniezno
2014, ss. 165; Stowąfzyszeąie ,,f,wy Różaniec', w Archidiecezji G\ieźnieńskiej, G\lęzno
20|3' ss' 48, Życiorys i dotobek naukowy dra hab' Antoniego Kurka oMI, prof UKSW [w|]
J. Różaliski' P. Szuppe (red.), Ewangelia niędzy traĄcjq a współczesnościq afrykańską,
Warczawa 2003, s. 179-193; Udzial Polski w dziele misyjnym [wt E. Stiwka (red.),
,'Wypłyń na głębię,' I ogólnopolskiego Kongresu misyjnego zakonnych zpyomadzeń
męskich i żeńshch 1Ę Gdańsłu, Gdńsk-Pieniężno 2004, s. 415-479; Założenie i płaktyka do
pruq misyjnej ldeidonistów w Polsce [wl J. Różanski Ged.), Przygotowanie misjondrzy'
założehia i praktyka' Waszzłła 2004' s. 4l-59; ,'Cooperatio missionalis', zą czasów
ponry|ika|u Jana Pdwła (]978-2005) [wJ M. olczyk' P. Podęszwa (red.\' Evangeliząre
pauperibus. Księga pa|niqtkava dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowu |trojtusiowi |9
70. rocznicę urodzin' Gniezno 2007, s. 305-318.; l(kład Kościoła w Polsce || dzieło misyjke
XIX .i'ieku [w:] E. A. sokołowski (red.)' Misje w X]X \|,ieku. |yybrąne fagądnienia,
Pieniężno 2008' s.207-236'' Fofmacja misyjną w Prymasowskim Wyższym seminąrium
Duchownym w Gnieźnie [wl M. olczyk' W. Radęcki (teó')' Memoriale Domi,li Księ4a
pamiqtkowa dedykowana księdzu prcfesolowi Jerzemu slefańskiemu rł 70. tocz|1icę
urodzin, Gnlezno 2010. s. 129-146; Jak umisyjnić struhury Kościołą w Polsce [w:] Z.
sobol€wski' J. Różański' K. szymczycha' A. Sochal (red.)' Radość Ewangelii źródłem
misyjnego zapału. IV Knjowy KonEres Misyjny Warsząwa, ]2-]4 czerwcą 2015' córrLa
Grupa 2015, s.265-297., Zadania referenta misyjne4o według norm II Polskiego Synodu
Plenarnego, ,,Al]r'a|es Missiologici Posnanienses'' (2003)Ń |3, s. |']5-|77; Krzewienie idei
misyjnej |) Polsce przez czasopisma' 'NuIt svD'' (2004hr 38' s. 149-1ó6; Misjologią w
Polsce, ,,Collectanea Theologica'' Lxxv(2005)nr 4, s' 197 -2o.1; sv,ię|y Wojciech w
misyjnym orszaku męczenników, .,swiatło Narodów'' xxvl(200ó)ru l4l, s. 39.5l;
Bibliogtalia ks. prof Władysława Kowalaka sVD,,,studia Misjologicznę'' (2008)t. l' s.
132-152; Kościół w Polsce Kościołem misyjnym i misjonarskim, ,,Misjonarze Kombonianie''
(2010)ff 4-5' s.,7.|.,79., Udział polskich isjonarzy w działalności ewangelizącyjnej Pąpui
Nolłej Gwinei' ''Atvtales Missiologici Posnanienses'' (20l2)nr l8, s. 57-76.

Poprzez swoje ksiąt-ki i publikacje z pierwvego kierunku badań kandydat do
habilitacji przyczynił się wydatnie do lepszego rozumienia idei misyjności i recepcji
nauczania kościelnego na temat misji. Jego oplacowania stanowią lównież cenny materiał
dokumentujący działalnośó Kościoła w Polscę na Źęcz misji. Dlatego też publikacje te są
zauważone i cenione nie tylko przez wąskie grono misjo|ogów' ale także duszpasterzy,
katechetów iapostolów świeckich, bo dotyczą one działalności misyjnej Kościoła isą
przeprowadzone na dobr,m poziomie nauko\łym. w tematyce pierwszego kierunku s}tuuje
się także kilka wygłoszonych leferatów przez ks. dra Franciszka Jabłońskiego'

Dlugi ki€runek badań naukowych rozwłał Habilitant poszerzając systematycznie
zakres tematyczny dotyczący misjo|ogii i skupiając się na prezentacji misyjnej natury
Kościoła i działalności misyjnej Kościoła w świecie. Pewną inspiracją do tego kierunku
badań odnajdujemy jvjz w opracowanej pracy magisterskiej zat}tułowanej
odpowiedzialność misyjną parulii v świetle Magisterium Va|icanum II, Poznań |989'
Badania misyjnej natury Kościoła powszechnego zostały przęplowadzone w oparciu o
analizę nauczania papieży: Pawła vl, Jana Pawła II' Benedylda XVI i Franciszka oraz
wskazania Kongregacji Ewangelizowania Nalodów Da ten temat. Istotne \' tych badaniach
slało się zebranie oficjalnych dokumentów Kościoła, zwłaszcza tych zwięarrych ze
swiatowymi Dniami Misyjnymi iich omówienie, następnie ukazanie misyjnego atlasu
tęr}'toriów misyjnych oraz prczęn|ac:a wyblanych osób zaangażo\łr'anych w
popularyzowanie misji. W mmach badari nad misyjną nafuĘ Kościoła Habilitant wskazywat



zarówno na kompatybilności, jak i dyferencje' które zachodzq pomiędzy misjami ad gentes a
nąy,q ewangelizacją. Te zagadńenia omawiał w opalciu o dokumenty synodalnę dotyczące
nowej ewarrgelizacji: Lineamenta ońz Inslrumentum laboris. zAi|teteŃv'łńia Habilitanta
zaowocowały następując}mi w tym aklesie publikacjarri: Apele i orędzia na Światowy
Dzień Misyjny (1930-2010), Gniezno 2010' ss.395;' Nauczanie Jana Pawła o nisyjnej
naturze Kościola w oparciu o ofędzia na swiatowy Dzień l4isyjny (1919-]999)','Ann^Ies
Missiologici Posnanięnses'' (2000)t. l1' s. 179-208; Na drogach misji Jana Pawłą II -
Ptfepowiadanie w świerle orędzi na Światowy Dzień Misyjny (l979-2003)...suri^t|o
Narodód' XXIV(2004)nr l32' s. 50.68: Laudato si. Reforma nisyla, ',Misyjne Drogi''
33(20l5)nr ó(l74)' s. l3-l5: Kohteksty MiŚji Ad gentes i Non,ej EwdnBelizacji w śn,ietle
Roku Wiary,,'Lumen Gentium'' x)oCII(20l3)nr1(l64)' s. l39-l53; K}erycka dzialalność
na fzecz misji |, świetle Roku ||iary, ,Lumen Gentium,' XXXII(2013)Dr l(164)' s. l70-
190.

Wśród publikacji w tym obszarze badan aBjdujęmy zagadnlenia poświęcone
powołaniu misyjnemu i misjonarskiemu w Kościele' których opracowanie przycryniło się do
prawidłowego zrozumienia w praktyce duszpasterskiej. w przepowiadaniu i w twórczości
naukowej terminów ,,powołanie misyjne,' i ,,powołanie misjonarskie''. Ks. dr Jabłoński
wskazywał również na nierozłączność powołania misyjnego z powołaniem do życia i do
świętości. spolo uwagi w swoich publikacjach poświęcił prezentacji mięjsc działa]ności
misyjnej Kościoła nazywanych ter'toriami misyjn}mi. Konsekutyqnym osiągnięciem
naŃowo-badawczym stała się analiza postaci związanych z ewangelizacyjną misją Kościoła.
Bogactwo tego kierunku badń potwiedzają następujące publikacje| KonsPew do wywadów
z nisjologii, Góma Grupa 201ó' ss, f1f; Powolanie misyjne i misjonatkie w Kościele tv.ł|] J.
Różanski (red.)' Misje i religie. Kśięga pąmiqtkova poświęcońa ks. prof dr. hab.
Wadysławowi Kowalakowi svD z okdzji 45-lecia działalności misjologii \9 ATK i UKsIy |ł
warszavie' Górna Grupa 2014' s. 95.108; Terytoria misyjne w śu,ietle Kongregacji
Ewangelizowania Narodów, wa$zawa 20l2, ss. 390; J90- Rocznicą Po\|stania Kongfegacji
Ewangelizowania Natodów (1ó22-2012)' ,,studia Misjologiczne'' (201''|)t' 4, s' 30-4f;
Tymoteusz wzorcm uczhia-misjonąĘą, ,'Biblica et Patristica Thoruniensia'' _ oddane do
dtlllk!; Paulina Jąricot - odwaga głoszenia Chrystusa, Gniezno 2012, ss' 1o8;' sługa Boży
arcybiskup Fulton John Sheen (1895-1979) - wybitny teolog, Jilozol kazhodzieja i animator
nisyjny fw:l M. Olczyk, P. Podeszwa (red.), Credidimus caritati, Gnieano 2014, s. 187-201;
Działalność misyjna Kościoła w Ameryce w świetle na cząnia Jana Pawła II i Benedylta WI
orąz w kontek'scie Kśięgi fundącji św' Teresy od Jezusa |w..] Święta Teresa od Jezusa
nauczycielka v,iemej przyjazni' Poznań fol5' s. 1ó9-185; |łkład kapłanów w eiaangelizację
misyjnq Kazachslanu w .,fi|ielle adhortacji Ecclesia in Asia |w:] J. Górski Ged')' /r'ou?
kontukst misji ad gente.t, Kato\Mice 2005, s. 34-50.

Misyjna natura Kościoła powszechnego omawiana by|a ptzez Habilitanta także
podczas liczltych sympozjów i konferencji naukowych o wymiarze krajowym i
międzynarodowym' wśród wydażeń szczególnie wadlych wskazac nalezy na udział ks'
Jabłońskiego w swiatowym Kongresie Misyjnym w Rzymie (l8-22 pazdziemika 2000) oraz
na konferencję naŃową poświęconą 50. rocznicy ukazania się soborcwego dokumenfu ,łd
gentes' k1óń odbyła się. dniach 2l.23 kwieEtia 2015 r. na Uniwersytecie Urbaniana w
Rzymie (sprawozdania: Swiatowy Kongłes Misyjńy w Rzynie 18-22 październik<l 2000 r',
''Biuletyn Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej vI(2001)fu |3' s' 19-22; Międzynarodowa
Kohferencja f okązji 50' rocznicy Ad Eentes. Rzyn' 21.23 IV 20]J r'' 'Nurt svD'' 2(2015).
s.46'1-4'10).

Trzeci kierunek badawczy z*ięany jest z rozprawą habilitacyjną i dotyczy
problematyki małżeńsko.rodzinnej podejmowanej w szerokim kont€kście eklezjalno-
kulfurowym. NiewąĘliwie inspiracją do podejmowanej tematyki lodzinnej stała się



pełniona pĘez Habililanta posfuga diece7jalnego duszpasteża lodżn, jak i ścisła zaleŹność
występująca pomiędzy środowiskiem rodzinn}'rn a zaangażowaniem w dzieło misji. w tym
nurcie więc oprócz ksiązki habilitacyjnej znajdujemy niezłykle i eresujące opmcowanra:
Malzeństwo i todzina szkołq e|lańEelizacji: apostolstaą i misji' Rzeszów 20ló' ss,220: Jak
Akwila i Pryscylla .'' su,iadect'ła małżenstw pracujqcych ną misjach' Gniezno-Warszawa
2014. ss. l00; MąłżeńŚtwo i rodzina w służbie misji. Konspehy do spotkĄń z małżonkąmi'
Gniezno 2016, ss. ||4: Mali odktylcy misyjnego śx.iąta' Pful@czne .abai'y dla dzieci w
fodzihie, GnieaŃ 2015' ss. 151 a także cenne dla duszpastelstwa lodzin oDracowania. edzie
ks. Jabłoński był ich wspołredaktorcm'' Narodowe óni Życia i synpozja o rodzińe w
a|chidiecezji gnieźnieńskiej, cniezno 2010, ss' L38]. ABC dta narzeczonych. Gniezno 2013.
ss' |52: InIormaror ReJeraru Rodzin Kurii Me|ropoliralnej w Gnieżnie [2ot2- 1. N" u*ugę
zasfuguje publikacja poświęcona przygotowaniu młodych ludzi do małzeństwa: .ś/rlj
kościelny' Jak przygotować? Paslora]ne działania formącyine wobec nafzeczonvch |ł
archidiecezji gnieźnieńskej'..Teologia i Moralność:. (2o|i)L. |2, s. |57-|71' ńościół
przywiązuje istotną rolę do pr-zygotowania larzeczonych, które w prznadku tej gupy
obejmuje zwłaszcza etap przygotowania blizszego i bezpośredniego. Zgodnie z zaleceniami
Ąrektorium Duszpąs,erstwa Rodzin w ź!Ąd|ym wnadku nie możla pominąć tej formy
pracy z młodyrni aczko|wiek rzecz}'wistość pokazuje. że spotykamy się futaj w praktyce
pastoralnej z wielorakimi trudnościami' Dlatego podjęcię i wskazanie na pastolalne
działania fomacyjne wobec narzeczonych w archidiecezji gnieznieńskiej ze względów
pastoralnych stanowi cemą pomoc dla duszpasterzy i pracowników poradnictwa
rodzinnego. w obszarzę badań nad rodziną s}4uują się ńwrnęż Materiały lormacyjne dla
rodziców' Udzial rodziny w misyjnym dziele Kościoła |w:] Z. Sobo|ewskJ (ted,,), I|/ KrajowJ',
Kongres Misyjtry. Radość Ewangelii hódłen mis1jnego zapału' Konferencje, scenariusie
kątechez, s' J'/'3J jak i publikacja zlajd'lt1ąca się w drugim kierunku badań Sługa Bozy
arcybiskup Fulton John Sheen (1895,1979) - wybitny teolog, flozof kaznodzieja i animator
nisyjny (s, 196-199 - Kaznodziejstwo i hauka o |fiałżeństwie)'

W dorobl.u rraukorłym Habi|itanta aajdujemy także opracowania' które nie s},tuują
się w qtnienionych wyzej kierunkach badan a dotyczą pŹęde wszystkim działalności
zbawczej Kościoła i być może są zapowiedzią poszukiwan badawczych w pżyszłości (zob.
Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii, Gniezno 2010. ss. 68 Nadzwyczajny szafarz
Komunii św' i jego posługa w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gnlemo 2012, ss. 88 Progtam
duszpasterski archidiecezji gnieźnieńskiej, ,,wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej''.
Wydanie specjalne. W latach: 1999-2002 :, 2004-2007, 21ll'2013 Nadzwyczajny Szafarz
Konuhii świętej Archidiecezji Gnieźnieńshej (20o7.)'

Publikmje naukowe ks. dra Franciszka Jabłońskiego zostały przygotowane w sposób
merlorycanie i metodologicznie poprawny. Osadzone są one na mateńałach zródłowych a
zwłaszcza na lauczaniu Magisteńum Kościoła. W sposób bardzo w}'razny widoczna jest w
nich recepcja nauc".nia kolejnych papiezy. Stwierdzić nalezy' że podejmowana problematyka
badawcza świadczy o dojrzałości naukowej Habilitanta' który sukcesywnie rozwija nowe
kienuki badawcze' dą,?c do ich gruntownego zgłębienia i poszerzając t}m samym zakres
swoich zainteresowali. Jednocześnie jest on wiemy swojej dziedzinie i nowe zagadnienia
traarie implikuje do tematyki misjologiczrrej. Habilitant w przedlożonych pub|ikacjach
wykazuje się umiejętnością formowania tez i wyprowadzania wniosków' Jestem przękonany,
że oceniany Autol w omawianych kwestach nie wypowiedział swego ostatrriego stowa i że
podjęte prz€z niego kieruŃi badawcze będ ą zaTzĄtĄć daIszy jego wysiłek badawczy.

Reasumując tę część ręcenzji stwięrdzam, że dorobek naukowy ks. dm Jabłońskiego
po uzyskaniu stopnia doktora naleł zdecydowanie tunać za anczący. Przyczy.rria się on w
znaczĄcym stopniu do pogłębienia tematyki misyjnej, poszetzając ją jednocześnie o nowe
zAgadr'ięnia z.wł^sz.zA familiologiczne ważne d|a praktyki pastoralnej Kościoła.



ocena rozprałT habilitacyjnej
wśród opublikowanych publikacji ks. dra Franciszka Jabłońskiego wysuwa się na

pienvsze miejsce monografia zat}tułowana Misyjha świado ość Kościolą dor,1owego'
Studium misjologicznoPąslo|alne' wydawnictwo UKsu studia i Mateńały Misjologiczne
40, warsząwa 2016' ss. 578 (recenzenci wydawniczy: ks. prof dr hab. Jan Przybyłowski
UKSW Warszawą ks. prol dr hab. Mariusz Rosilq PwT Wrocław, ks' dr hab. Paweł
Landwójtowicz Uo opole) wskazAi^ przez Habilitanta jako jego główne osiągnięcie
naukowe o ]dórym mowa w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r' o stopniach iaukowych i Ętulę
naukowym oraz o stopniach it}tule w zakresie sŹuki (ań. 16, ust. 2. pkt. l)' (Dz. U. Nr ó5'
poz' 595, z pózr'iqszyol^i zrniammi).

Prczentowana rczprawa stanowi niewątpliwie zwieńczenie wieloletnich badań Autora.
Rozwię1'wany przez niego w ksiązce habilitacyjnej problem zasługuje w pierwszej ko|ejności
na uwagę ze względów poanawczych. Rozpmwa stanowi także, co \łarto podkeślić, pierwsze
całościowe opracowanie misyjnej świadomości Kościoła dornowego w Polsce. Do Ę pory nie
zrrajdujemy bowiem komp|ementamego omó\łienia dotyczącego tego zagadnienia. Co prawda
istniały opracowania i badania zańwno z z*tęsu misjologii jak i duszpasteNtwa rodzin jędnak
w niewielkim stopńu ukazywĄ one misyjną świadomość Kościoła domowego. Stąd podjęcie
badań łącz4cych dwie szczegołowe dysc}pliny teologiczle a mianowicie tęologię pastoralną a
zwłaszcza duszpastelstwo rodzin i misjologię we wskazanym obszarze badali decyduje o
nowatorskim charakterze dzieła.

Rozprawa habilitacyjna ks. dra Jabłotiskiego oprócz wstępu i zakończeoią sklada się z
trzech rozdziałów, które łącznie zawierają dwanaście paragafów. Ponadto książka zwiera
stronę g'tułową, spis treści (w jęffku polskim, angielskim i hiszpariskim)' streszczenie (w
języku angie|skim i hiszparlskim), wykaz slcótów' bib|iografię i aneksy. we wstępie rozprawy,
zawierając}m wszyslkie w1magane od strony metodologicaĘj elementy. zrrajdujemy
uzasadnierrie obranego tęrnafu, postawienie problemu badawczego' wyjaśnienie
fundamenta]nych pojęć, omówienie statusu quaestionis i opis zastosowanych metod oraz
prezentację planu monognfi i.

Habi|itant wyznaczył rofprawie habilitacyjnej jasny cel' polegający na ukazaniu
świadomości misyjnej Kościoła domowego z trojakiej perspektywy misjologiczno.teologicznej.
socjologicznej i pastoralnej (s. 27). Problem zaś badawczy ujął w formie pytań: 'jaki jest stan
świadomości misyjnej malżenstwa i rodziny?''' ,jakie Ę teologiczlte podstawy misyjności
małżeństwa i rodziny - Kościoła domowego?, jakie faktory rłarunl-ują tę świadomość?, jaka
powinna być duszpastęrska odpowicdź Kościołą mająca na celu inicjowarrie i rozwój misyjnej
świadomości Kościoła domowego? G' 28). Tak ujęty problem badawczy odpowiada w pehri
sformułowaniu zawartemu w tytule rozprawy' jednak uważna lekum ksiqzki a z'łłłaszcza
zapomarie się z wynikami badń socjologiczrych pozwalają z^|,ważryć pe\\\ą
niekonsekwencję, polegającą na t}'m, że pzepro\^€dzone badania ogrojczĄŁy się tylko do
badań trnlskich małżenstw i rodzin. Tak więc. aby zawartość odpowiadała tematowi na'leżałoby
go zrnodyfkować i doprecyzowac, ograniczając do konteksfu polskiego Kościoła domowego.
W tym miejscu pragnę podkeślić bogactwo zastosowanych przez Autora metod badawczych
sfu4cych prezentacji podjęt€go zagadnieńa. I tak w pierwszej części pmcy zaśosowane
zostały metody dedŃcyjne :@kje jak]. ęgzęgęzĄ inteĘretacja tekstu' metoda ana'lizy żódeł i
s).ntezy, metoda analogii i polównawcza (s. 35)' w drugiej części prezentującej wyniki badarr
empirycznych wykorrystano metodę indukcyjną a więc badanie kwestionariuszowe w trzech
grupach respondentów (s' 35 i 155.159)' które dostalczyło 1096 ankiet poddanych dalszej
analizie misjologiczrro.paśora|nej i w części trzeciej pracy zastosowa l została metoda
nazwu..a przez Autora ,,strategiczlą'', obejmująca metody szczegołowe: syntezy, d}Tekty\ły,
autorealizację. klasyfikacię oraz metodę pofóqnawczą (s. 36). opisuiąc bogactwo



metodologicme a jednocześnie uwzględniając interĄsc1plinamość podjętych przez siebie
badań ks' dr Jabłonski celowo skorzystał z metody teologii pastora|rcj, obejmującej trzy etapy
postępowania badawczego (s. 35.38). gdyż zastosowanie pamdygmafu teologii pasto.alnej
pozwo|iło Autorowi na skoDstruowanie logic^ej i przĄrrystej strukfury pracy' która sklada się
z części pierwszej - nomatywnej' drugiej - socjologicanej, ukazującęj stąn akfua|ny i trzeciej -
posh]laqvnej. Taki podźał mateńału ze wszech miar jest słusmy i uzasadniony, a
zAprczentowane rv części drugiej badarria ankietowę ilustlują stan faktyczny świadomości
misyjnej u przebadanych członków Kościoła domowego, wąęliwości jednak recenzenta rodzą
się co do ręprezentat}.$ttości prowadzonych badari abkże dotyczĄ części trzeciej pracy, gdzie
w s€nsie ścisłym Autor ni€ wyprowadza wniosków z przeprowadzonych przez siebie badan
lecz dokonuje dalszej wnikliwej analizy zebranych materiałów źńdłowych zastanych i na ich
podstawi€ formufuje wnioski i posfulaty niezwykle Ę'ażne dla ksztahowania świadomości
rnisyjnej. Tym ńemniej zgromadzony i zaprezentowany w pracy mateńał badawczy stanowi
niepodwaź:a.Iną waltość mer}toryczna i aktualność pmktyczną przycz}niającą się do skutecanej
formacji małżenstw i rodzin w zakesie misyjnej świadomości.

Sposób przeprowadzenia i prezentacji refleksji naukowej wskazuje na samodzielność
badawczą jej Autora" Habilitant w rozdziale pierwszym zatytułowar|ym Teologiczne Podstąwy
misyjności Kościoła domowego wyvedł od ukazania uczestnictwa małżeństwa i rodziny w
uniwersa]izrnie zbawczym w star}'rn Testamęncie. Następnie przędstawił misyjność
małfenstwa i rodziny w Nowym Testamencie, aby w dalszej części pmcy wskazać na zódła
misyjności w świerle Magisterium Kościoła. Niejako rdzeniem omawianego rozdziafu stało się
ukazanie Kościoła domowego jako ogniska misinęgo a w ostatnim paragrafie tegoŹ rozdiału
szczegołowo prz€dstawiono wymiary misyjności Kościoła domowego. Autor ukazał tutaj
misyjne poslannictwo małżeńst\ł" i rodziny 4d intra oraz ad extra jak]również' ad gen|es '

W rozdziale drugim przedstawiona mstala świadomość misina małżeństw i rodzin w
Polsce. Zagadnieńe to ukzzane zostalo na podstawie przeProwadzonych badari empĘcmycll
dlatego w pierwszej kolejności Autor rozpa.\ły habilitacinej zaprezentował charal1erystykę i
profil badanych grup. NasĘpnie przedstawił na podstawie badan stan świadomości misyjnej
matzonków. omawiając to zagadnienie zapr€zentował stan wiedzy misyjnej, żódła misyjności,
dostrzegł naczeńe tematyki misyjnej w środowisku paralialnym' a pr4, tym wskazał na
wartość wspóbracy misyjnej i skoncentrou,ał się na prezentacji aniennych determinujących
rłiedzę o misjach oraz konkretnych zachowaniach wobec problematyki misyjnej.

Tęęci rozdział pracy zat}'tułowany Ksztaltowąnie świado|ności nisyj ej Kościoła
domowego przedstawia najwahiejsze struktury' mające decydujący wpływ na ksztahowanie
świadomości misyjnej. strukfury te zwiqzane są ze ś.odowiskami w Ltórych człowiek żyje i
które na niego w znaczący sposób oddźałyvują z:właszcza ta rozwój jego religijności i
ksfałtują w sposób pośredni bądź bezpośredni jego świadomość misyjną. Pierwszym takim
środowiskiem i strŃturą jęś Kościół di€cezjalny. który odpowiedzialny jest za misyjność na
swoim tereńe. To na t}m poziomie ma miejsce admacja iformacja misina' któ|a
przyczynia się w znaczący sposób do ksztahowania świadomości misyjnej. Formacja misyjna
matżontów w diecezji odb1'rła się w mmach Papieskich Dzieł Misyjnych' za pośrednictwem
azeszeń religijnych i duszpasterstwa gIupowego a takżLe poprzez fomację rodziców osób
powołanych do stanu duchowego i zakonnego' Srodowiskiem b|iskim kazdemu człowiekowi
wierz4cemu jest parafia. I to od niej zalezy bezpośrednio wzbudz2nie ducha misyjnego u
swoich członków. Autor w drugim pa.ragrafie omawia inst}'tucje misyjne dfiałając na tereńe
parafii, prezentuje Papieskie Dzieło Misyjne i omawia parafię jako wspóInotę misyjną
Szczególna uwaga ks. Jabłońskiego skupiona została na prezentacji zagadnienia kluczowego
dla kształtowania misyjności małżeństwa i rodziny a mianowicie duchowości a talcże formacji
misinej rodziców podczas przygotowania do sakramęntów oraf na różnych formach
duszpaste6twa misyjnego. Wreszcie w para$afie tŹecim zat],.tułowanym Duch misyjny v



Kościele domow)m nakreślono sposoby misyjnego 7jaigdźlowaurJa Kościoła domowego'
Habilitant w pierwszej kolejności wskazał na animację i formację misyjną jaka dokonuje się
w malżeństwie irodzinie, podkreślił przy tym znaczenie ewangelizacji w środowisku
rodzinn1m, waltość wychowanią które przycz},rria się do waosfu świadomości misyjnej i
troskę o rozwój duchowości misyjnej. W Ę części pracy przedstawione zostały obszary
misyjnego zaangazowania rodzin (ad intra, ad e ra otaz ad gentes). Aby podejmowane
dzieło i inicjatywy pr4nosiły oczekiwane efekty niezbędna jest autentyczE postawa i
świadectwo życia. Dlatego ks. dr Jabłoński w ostatniej części pracy ukazał wańość
świadect\ła życia małżoŃów wyniesionych do chwały ołtalzy oraz wańość świadectwa życia
małżonków zaangażowanych w misje Prowadzone przez Kościól.

W zakończeniu pracy dokorrano oceny w}'ników przeprowadzonych badali i
podsumowano stan badali nad świadomością misyjną małżoŃów i rodziców oraz wskazano
na perspeldywę kolejnych badan naukowych. Autol dyseńacji pżya\aje' że ''przeptowadzo|\ę
badania nie wyczerpały podjętego temafu. Przeciwnie, w przyszłości mogą stać się podstawą
szeregu ilrnych badań'' (s. 440). Jednak cel zalożony na samym pocz4t|-u został osiągnięty.
omówione w pracy iprzeprowadzone analizy staĘ się podstawą do w)pracowania strategii
pracy duszpasterskiej, dotycz4cęj formowania świadomości misyjnęj Kościota domowego.
Zaproponowane zostały również inicjatywy duszpasterskie dla diecezji, parafii oraz dla samej
rodziny, będącej Kościołem domowym' syntetyczne przypomnienie najważnięjszych
postulatów pastomlnych w zakończeniu pracy niewąĘliwie ma znaczenie wychowawcze i
mobilizuje cz}'te|ników do zaangażowania się w konkretne działania' mające na uwadze
podnoszenie świadomości misyjnej maŁonków.

Należy zauważyć i z uznaniem podkeślić zachowanie przez Habilitanta dystansu
naukowego' dzięki czemu sfomułował on swoje sądy i wyciągnąt wnioski w sposób ostrożny
i udokumentowany. Autor w trakcie redakcji rozpmwy wykazał się dobrą znajomością zródel
i litemnrry przedmiofu. Swoje analizy wsparł bogatym wanztatem bibliograficzrrym (s. 46l.
505). W prowadzonej refleksji nie tylko prz}tacza cudze myśli, czy stresfcza obce poglądy.
ale często zajmuje własne stanowisko krytyczre wobec przedstawianych kwestii.
Recenzowana rozprawa habilitacyjna jęst zatem cennym źródłem informacji dla osób
zajmujących się działalnością misyjną i duszpasterstwem rodzin tak w wymiarze
normatywnym, jak i praktycznym.

slwierdzić nalezy, Źe mer}toryczrtym osiągnięciem, będącynr jednocześnie 'Jo}1un''
.ozprawy jest całościowe opmcowanie problemu badawczego, jakim jest misyjna świadomość
Kościoła domowego. Dotychczasowe badania w tym obszatzę byly częściowę i nię ujmowały
zagadnieńa w sposób zaPloponowany przez Autora dyseńacji. Praca ks. dła Jabłońskiego na
tle dotychczaso\łej literatury poszeża wiedzę o misjach i znaczeniu rodziny jako Kościota
domowego w podnoszeniu świadomości misyjnej. Jej walor zawarty jest takze w
int€rdysqTlinamym wymiarze. Łąc4 bowiem misjologię z teologią pastoralną z
duszpastęrstwęm rodzin a taliże z socjologią. Mając na uwadze w8żność i nięzastępowalność
rodziny w budowaniu Kościoła należy zauwłżyć' że AutoI dotknął w swych badaniach jakby
,,najwainiejszej kwestii''- Zwrócił uwagę na rodzinę, która stanowi fundament ludzkiej
egzystencji i nieoceniony budulec ,'Ciała Cblysnrsowego'' czyli Kościoła. Jak nauczał św. Jan
Paweł ll ,;odzina stanowi najcenniejsfe dobro ludzkości'' oraz ',przysz|ość ludzkości idzie
pżęz rodzinę''. Równięż. zaaogażowauie 9ł dzieło misji ma swoje istotne mięjscę w rodzinię,
od której zależT niemalże wszystko. w oan i aktyłność misyjna.

Rozprawa ks' dra Franciszka Jabłonskiego została napisana poprawną polszczyaną.
Styl pracy odzrracza się precyzją w)powiedzi oraz komurrikatyvnością Elementy formalne
rozprawy zostały w sposób poprawny sporządzone. sĘd recenzowaną monografię należy
uznać za dzie|o oryginale, intelesujące i poszerzające więdzę. stanowi ona cenne żódło



wiedzy dla samych małżonków, jak i duszpasterry rcdzin, katechętów i misjo|ogów, i może
icb i-nspirować do pracy na rzecz misji'

DźalaIność dydaktyczna i daukowo-orgatrizacyjtra
Początki działalności dydaktycznej ks. dra Franciszka Jabłońskiego związa$e są z

Archidiecezjalnym Kolegium Katechetyczrym w Gnieźńe (1998 200l). gdzi€ Habilitant
prowadził zajęcia z misjologii. Wówczas pod jego kierunkiem powstało 20 prac
d1plomowych oraz l0 prac licencjackich. od 200ó roku jest \łykłado\.r'cą misjologii w
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. wchodzącym w struktury wydziafu
Teo|ogicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach wykładów z
misjologii (ló godz.) prowadzi zajęcia z alumnami na Vl roku. Na|eżry zAlwarjlyć, i.r
Habilitant przygotował ksiąźkę, zawierającą materiały do prowadzonych przez siebie zajęć.
Jako wykładowca misjologii jest opiekunem ogniska misjologicznomisyjnego w tymże
Seminarium. systematycunie spotyka się z grupą około 20 kleryLów raz w miesiqcu-
Ponadto jako diecezjalny duszpasterz rodzin prowadzi wykład monograficzny o tematyce
rodzinrrej dla wszystkich kleryków gnieźnieńskięgo seminalium (20l4-).

w latach 2012-2013 Habilitant był także wykładowcą misjologii w Wyższym
seminarium Duchownym w Kaliszu. W ramach Wydziału Teologiczrego Uniwers}tetu
Adama Mickiewicza prowadził wykłady z misjologii dla świeckich' Wypromował jedną
pracę magisterską (Magdalena Działowska' |ypl,\, ogólnopokkich i diecezjalnych
kong7esów misyjnych na śuiądomość nisyj|,ą dzieci i młodzież\' Poznan 2oo9). Ks. dr
Franciszek Jab,loński prowadził lównież szereg zajęć zleconych na Uniwęrs},lecie
Kaldynała stefana Wyszyńskiego w Warszawie d|a studentów misjologii a obecnie
prowadzi wykłady dla przyszłych misjonarzy w centrum Formacji Misyjnej w wamzawie
(2013,. Będqc dyrektorem Atchidiecezjalnego Studium DuszPastelstwa Rodzin od 2001
roku prowadzi zajęcia do studentów p|zygotowujących się do pracy w poradnictwie
rodzinnym.

Ks. dr Franciszek Jabłoński jeś członkiem Międzynarodowego stowarzyszenia
Misjologów Katolickich (lAcM); delegatem Europy Stowarzyszenia Misjologów
Katolickich (SMP); człoŃiem stowaŹyszenia Misjologów Polskich oraz członkiem
zarządu tegoż stowarzyszenia.

waznym przejawem akq'r,vlości naukowej jest udział w konferencjach i synpozjach
naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant ald}nntie uczestniczył w sympozjach
kmjowych i zagranicznych podczas których upowszechniał wyniki swoich badań,
wygłaszając .eferaty (37)' Tematyka referatów ks. dra Jabłońskiego była aóż:rricowana' ale
zawsze mieściła się w ramach misjologii i problematyki pastoralnej. Ponadto wziął udział w
l 1 sympozjach naukowych jako ich uczestnik. Pełniąc wiele funkcji diecezja|nych a także o
zasięgu krajowym i ponad krajow1m Habilitant starał się popularyzować zdob'tą,ńedzę 1
w}niki swoich badń zwłaszcza w czasi€ kajowych i diecezjalnych szkoł Animatora
Misyjnego' konferencji i katechef o charakterze pastomlnym i formacinym a także
*nazdów zagruicntych (rn'in' w Zgorzelcu' Belgii w candawie, w Mansfield w Anglii, w
Deepcar w Anglii).

W działa|ności naukowo.organizacyjnej nie można pominąć pracy Habilitalta w
dykasteńach kościelnych. Ks. F- Jabłoński zatrudniony jest od 1998 roku w Kuńi
Metlopolitalnej w Gnieźnie. Pełni on tam wiele ważnych fuŃcji i odpowiedzialny jest za
wiele sektorów działa|ności pastoralnej Kościoła. Aktualniejest refercnt€m Duszpasterstwa
Misyjnego; dyrektorcm Diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych; d1rektorem
swiętowojciechowej Rodziny Misyjnej; diecezjalnym Duszpasteżem Rodzin; dyrektorem
Diecezjalnego studium iycia MaŁeńskiego i Rodzinnego; dyrektorem Archidiecezjalnego
Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. Pełni również obowi4zki kronikarza Kapituły św.



lerzego na Zamku GnieŹnieńskim; jest ńodemtoTem Stowarzyszenia ,jy*y kózaniec,,;
członkiem Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej; człoŃiem Komitetu organizacyjnego
oraz człoŃiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej ,,Dnia Papieskiego''. Na szczęblu
kajowym powołano go do Zarządu Krajowej Rady Misyjnej oraz mianowano konsultoręm
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

AktywDość dydaktyczrro-organizacyjna ks. dra Franciszka Jabłońskiego świadczy o
jego zaangażowaniu i pracowitości. Jest takżę świadectwem pasji, dzięki której zgłębia
problematykę Ęisyjną i duszpasterstwa lodzin, a także dzieli się swoją wiedzą wynikami
badań i doświadczeniem z innyli. Habilitant nie jest uczestnikiem gmntu ministeńalnego
zresztą trudno się temu dziwić, gdyż nie jest etatowym pmcownikiem naukowym, tym
niemniej sam organizuje środki i podejmuje licae projekty badawcze o cz1.nr świadczy
imponująca ilość przedłożonych przez Die$o książek i opracowan' Zarówno udział w
olganizowaniu różnych wydarzeń na terenie archidiecezji, udział w licznych konferencjach
i sympozjach, przygotowane publikacje o charakterzę dydaktyczno-pastora|nym świadczą o
dułm zaangażowarriu Habi|itanta w popularyzację wiedzy w zzkresie swej specjalizacji.

wniośek końcowy
Po zapoznaniu się z dorobkiem naukow1tn a w szczegó|ności z rozprawą habilitacyjną

i działalnością badawczą, dydaktyczrrą popularyzatorską i organizacyjn4 ks. dra Fmnciszka
Jabłońskiego, w oparciu o RozpoŹądzenie Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dńa l
wfześnia 20ll !. w sprawie krytedów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadarLie
stopnia doktora habilitowanego, stwierdzaE jlko r€cenzelt znacz4cy wk|ad Kandydata w
rozwój reprezentowancj dyscypliDy nrukowej oraz oceniam jęo dziala|ność E'ukołą
jako istotną. Dorobek naukowy spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytu|e naukowym oraz o slopniach i qfule w zakesie szfuki (ań. 16) stawiane
Kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dlatego stawiam wniosek do
Rady Wydziału Teologicznego Uniwe6},tefu Mikołaja Kopemika w Toruniu o
kontynuowaJrie przewodu habilitacyjnego ks. dra Franciszka Jabłońskiego celem uzyskania
stopnia doktora habilitowanego.

\rĆ\ | ,,ł
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Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

Torui. 22 listopada 20 I 6 roku
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