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Recenzjadorobku naukowęo i rozprawy habi|itacyjnej
ks. dra Franciszka Jrblońlkiego w związku z lbieganiem !ię o gtopień naukotły
doktora habilitowancgo Dsuk teologicznych
Ręcenzja przygotowanana podstawie decyzji Centr.a1nejKomisji do spraw stopni i
T}'tułówNauko\łychw warszawie z dnia 8 marca 2016 roku o powołaniukomisji w
postępowarriuhabilitacyjnym ks. dn Franciszka Jabłońskiegoolaz pisma Dziekana wydziału
TeologiczrregotMK w Toruniu z dnia 4 paździemika2016 roku.
Kwalifikacje naukoweHabilitanta
Ks. dr Franciszek Jabłoński studiowal w Prymasowskim wyższym seminariurn
Duchownymw Gnieźlie w latąch 1983.1989.Zwieńczeniemstudiów magistęrskichbyło
uzyskanie tytufu zawodowego magistra w zakrcsie teologii na podstawie pracy
odpowiedzialnośćmisyjnaparafi w świetleMągisterium l/alicąnumII (2l czerwca 1989 r')
na Papieskim wydziale Teologican;tn w Poznaniu. Po uzyskaniu t}4ufumagisba rozwijałks.
Jabłoński swoje zainteresowanianaukowe, podejmującsfudia doktonnckie z misjologii w
Akademii Teologii Katolickiej w warszawiew latach1993.1997,które umiejętniełączyłz
pracą duszpasterską
na tęręnięarchidiecęzjignieźnieńskiej.
Na Wydziale Teologii ATK
zgodnie z wymogami Konst}.tucji Apostolskiej Sapientia Christiąna zdobył licencjat nauk
teologicznych (4 czerwca |99.7r.) a następnieprzygotowałp.acę doktorskąpod kierunkiem
ks. proi dra hab. Władyslawa Kowalaka z misjologii. Na podstawie odb)tych studiów
specjalistycanychi obrony pracy doktorskiej pt. Recepcjd idei misrnej w Polsce po Soborze
Watykańskin II Q965-I995) uzyskał stopień dohom nauk teologicznych w zakresie
misjologii(21 maja200l r.).Recenzentami
doktoratuks. Jabłoński€ g obyli: 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 duszpasterstworodzin a takżeprowadziłintensywnądziałalność
naŃowo-organizacyjną i dydaktycaą rozwijając twóIczośćnaukowo.badawcz4.
oc€ n a wańościdorobku n8ukowo-b8dawczego
sfudia nad całoksztahem dorobku naukowego ks. dra Franciszka Jabłońskiego
opublikowanego i przedstawionegodo oceny recerrzenta'Ę podstawąnastępującejoceny.
Jego rozwój naukowy przebiega zgodnie z wymaganiami stawianymi na samodzie|nych
pracowników nauki. Prezenfuje on dobry poziom przygotowania do samodzielnościi

obiektywnej interpretacji problemów misjologiczno.pastoralnych, dobre opanowanie
warsztatunauko\-\ęgo
oraz szeroĘ znajomość
literafuryprzedmiofu.
Na dorobek naukowy przedstawionyprzez ks. dra Jabłońskiegoskładasię cztemaście
ksiqzek (oprócz rozpnwy habilitacyjnej,kóra zostanieocenionaosobno),z których dziewięć
Habi|itant zalicza do prac o charakterze ściślenaukowym i pięć o profilu dydaktycznopastoralnym.Dodać naleł, ż.ejedna f tych pozycji napisana zostaław języku angielskim
(MystagogicąlCatechesis,Rzeszów.Gniezro20l5. ss.60).cztery kolejnepozycjeksiązkowe
zostab/opracowanepod redakcjąks. dra Jabłońskiegoa w przypadku az siedmiu jest on ich
wspołredaktorem.Dodatkowo odnotować należy rcdakcję dwóch ważnych pozycji o
charakterzediecezjahE (Biuletp Misyjny Archidiecezji Gnieźnieńshej w |atach1995.2010
oraz Prograt,, duszpastersk ArchidieceĘi Gnieźnienskej, lłiadomości Archidiecezji
Gnieźnieńskej' Wydanie specjalne w |alach 1999.2002: 2004-2007; 20|l-20|3) a także
współrędakcjędwóch czasopism:Studią Misjologiczne. Rocmik StowarzyszeniaMisjologów
Polskich (2008-\i Lumen Gektium. zeszyty Misjologiczne (wcześniejwydawanejako Światło
Narcdów ptzez Papieską Unię Misyjną 2005-). w twórczościHabilitanta odnotowaćnalezy
jedenaścieartykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i piętnaściew czasopismach'
Autor publikowałswoje ańykuły w czasopismachkajowych: ,'Arrnales Missiologici
Posnanienses'',
.,swiatłoNarodóf., ,'Nut svD", ''studia Misjologiczne'', ',Misjonarze
Kombonianie'''',Teologiai Moralność','
',LumenGentium''',.MisyjneDrogi'' oraz ''Biblica
et Pat stica Thorunięnsia''. Na|eĄ zazraczyć, że wśród opublikowanych ańykułów w
czasopismachtylko dwa atajdują się na liścieEuropeanReferencelndex for the Humanities
{ERIH).
Wśróddorobkupisarskiegoznajdująsię takżerecenzje(4),sprawozdania
(150)i inne
(5). Zdaniem recenzentanie do końca możnasię zgodzić z dokonanymprzez ks. Jabłońskiego
podziałempublikacji gdyżnie wszystkie z wyliczonych i zakwalifikowanych w autoret.eracie
publikacje mozna za|iczyć do dzieł o chamkterze naŃow1m. Tym niemniej i to tżeba
zdecydowaniepodkeślić,że dorobek pisarski Habilitanta jest imponujący i świadczyon o
o$omnej jego pracowitości'pasji i akty*nościnaukowej.
Kierunki twórczości naukowo.badawczej ks. dra Franciszka Jabłońskiego można
splowadzić do trzech. Pierwszy z tych kielunków jest kontynuacjąbada|irozpoczętychplacą
doktorskąi dotyczymisyjności
Kościoła
w Polscea dwa kolejnesą nowe aczkolwiekściśle
się łącząz działalnością
misyjną.Kierrmek drugi dotyczy misyjnościKościołapowszechnego
jest problematyce
a tżeci poświęcony
małżeńsko-rodzinnej.
Zańteresowania zlłięane z pierwszym kierunkiem badari, |.rórym sq misje i
zaangażowaniew nie Kościoław Polsce rozpoczęłysię wraz z pisaniem rozprawy doktorskiej
(Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze lyatykanskin (]965-1995J,Kraków 2003, ss.
627). owocem zainteresowaniata dziedzĘ było powstaniewie|u interesującychnaŃowo i
teologicznię publikacji. Autor ukazuje w nich zaangażowanieKościoław Polsce w dzieło
misyjne,obejmująceświadomość
misyjnąwiernychi kapłanów,czego owocemjest 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.
opracowaniaukazująrównież dane biograficznemisjologów po|skich,
ich dorobęknaŃowy' jak i polskąbibliografięmisyjną'wśródpublikacjizaznaczonyzostał
talze wktad Archidiecezji Gnieźnieńskiejw dziełomisyjne Kościoław Polsce. Temat misji
obecnyjest w kilku ksiązkach i kilkunastu publikacjach' Możnafu pr,ywołaćmiędzy 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 gnieźnieńskichkłzy4
misyjnych. Gniezno 20l0' ss.230;' Trądycja gnieźnieńskichspo|kąń rodzicó|ł misjonary
(]993-2012)' Gniezno fo|2, ss. |72i cnieźnieński Kościółmisyjtty i misjonatski, Gniezno
2014, ss. 165;Stowąfzyszeąie
G\lęzno
,,f,wy Różaniec',w Archidiecezji G\ieźnieńskiej,
20|3' ss' 48, Życiorys i dotobek naukowydra 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
męskichi żeńshch1ĘGdańsłu,Gdńsk-Pieniężno2004,s. 415-479;Założenie
i płaktykado
pruq misyjnejldeidonistów w Polsce [wl J. Różanski Ged.), Przygotowanie misjondrzy'
założehiai 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 dedykowanaksiędzu biskupowi Bogdanowu |trojtusiowi|9
70. rocznicę urodzin' Gniezno 2007, s. 305-318.; l(kład Kościoław Polsce || dziełomisyjke
XIX .i'ieku [w:] E. A. sokołowski (red.)' Misje w X]X \|,ieku. |yybrąne fagądnienia,
Pieniężno 2008' s.207-236'' Fofmacja misyjną w Prymasowskim Wyższymseminąrium
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 umisyjnićstruhury Kościołąw Polsce [w:] Z.
sobol€ w ski' J. Różański' K. szymczycha' A. Sochal (red.)' RadośćEwangelii źródłem
misyjnego zapału. IV Knjowy KonEres Misyjny Warsząwa, ]2-]4 czerwcą 2015' córrLa
Grupa 2015, s.265-297.,Zadania referentamisyjne4owedługnorm II Polskiego Synodu
Plenarnego,,,Al]r'a|esMissiologici Posnanienses''
(2003)Ń |3, s. |']5-|77;Krzewienieidei
misyjnej|) Polsce przez czasopisma''NuIt svD'' (2004hr 38' s. 149-1ó6;Misjologią w
Polsce, ,,CollectaneaTheologica'' 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;Kościółw Polsce Kościołem
misyjnymi misjonarskim,,,MisjonarzeKombonianie''
(2010)ff 4-5' s.,7.|.,79.,
polskich
Udział
isjonarzyw działalności
ewangelizącyjnej
Pąpui
NolłejGwinei' ''AtvtalesMissiologici 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 misyjnościi recepcji
nauczaniakościelnego
na tematmisji. Jego oplacowaniastanowiąlównież cenny materiał
dokumentujący
działalnośó
Kościoła
w Polscę na Źęcz misji. Dlategoteżpublikacjete są
zauważonei cenione nie tylko przez wąskie grono misjo|ogów' ale także duszpasterzy,
katechetówiapostolów świeckich,bo dotyczą one działalności
misyjnej Kościołaisą
przeprowadzonena dobr,m poziomie nauko\łym.w tematycepierwszego kierunku s}tuuje
się takżekilka wygłoszonych
leferatówprzez ks. draFranciszkaJabłońskiego'
Dlugi ki€runek badań naukowych rozwłał Habilitant poszerzając systematycznie
zakres tematyczny dotyczący misjo|ogii i skupiając się na prezentacji misyjnej natury
Kościołai działalności
misyjnej Kościoław świecie.Pewną inspiracjądo tego kierunku
badań odnajdujemy jvjz w opracowanej pracy magisterskiej zat}tułowanej
odpowiedzialnośćmisyjną parulii v świetleMagisterium Va|icanum II, Poznań |989'
Badania misyjnej natury Kościołapowszechnegozostałyprzęplowadzonew 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, następnieukazanie misyjnego atlasu
tęr}'toriów misyjnych oraz prczęn|ac:a wyblanych osób zaangażo\łr'anychw
popularyzowanie misji. W mmach badarinad misyjną nafuĘ KościołaHabilitant wskazywat

jak i dyferencje'które zachodzqpomiędzy misjami ad gentesa
zarówno na kompatybilności,
nąy,q ewangelizacją.Te zagadńenia omawiałw opalciu o dokumentysynodalnędotyczące
nowej ewarrgelizacji: Lineamenta ońz Inslrumentum laboris. zAi|teteŃv'łńia Habilitanta
zaowocowały następując}miw tym aklesie publikacjarri: Apele i orędzia na Światowy
Dzień Misyjny (1930-2010),Gniezno 2010' ss.395;'NauczanieJana Pawła o nisyjnej
naturzeKościolaw 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 świerleorędzi 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: KohtekstyMiŚji Ad gentesi Non,ejEwdnBelizacjiw śn,ietle
Roku Wiary,,'Lumen Gentium''x)oCII(20l3)nr1(l64)' s. l39-l53; K}eryckadzialalność
na fzecz misji |, świetleRoku ||iary, ,Lumen Gentium,'XXXII(2013)Dr l(164)' s. l70190.
Wśród publikacji w tym obszarze badan aBjdujęmy zagadnlenia poświęcone
powołaniumisyjnemu i misjonarskiemuw Kościele'których opracowanieprzycryniło się do
prawidłowegozrozumienia w praktyce duszpasterskiej.w przepowiadaniu i w twórczości
naukowej terminów ,,powołaniemisyjne,' i ,,powołaniemisjonarskie''. Ks. dr Jabłoński
powołaniamisyjnego z powołaniemdo życia i do
wskazywał również na nierozłączność
prezentacjimięjsc działa]ności
świętości.
spolo uwagi w swoich publikacjachpoświęcił
misyjnej Kościoła nazywanych ter'toriami misyjn}mi. Konsekutyqnym osiągnięciem
naŃowo-badawczym stałasię analiza postaci związanych z ewangelizacyjnąmisją Kościoła.
Bogactwo tego kierunku badń potwiedzają następującepublikacje|KonsPew do wywadów
z nisjologii, Góma Grupa201ó' ss,f1f; Powolaniemisyjnei misjonatkie w Kościeletv.ł|]
J.
Różanski (red.)' Misje i religie. Kśięga pąmiqtkova poświęcońa ks. prof dr. hab.
WadysławowiKowalakowi svD z okdzji 45-lecia działalnościmisjologii \9ATK i UKsIy |ł
warszavie' Górna Grupa 2014' s. 95.108; Terytoria misyjne w śu,ietleKongregacji
Ewangelizowania Narodów, wa$zawa 20l2, ss. 390; J90- Rocznicą Po\|stania Kongfegacji
EwangelizowaniaNatodów (1ó22-2012)',,studia Misjologiczne'' (201''|)t'4, s' 30-4f;
Tymoteuszwzorcm uczhia-misjonąĘą, ,'Biblica et Patristica Thoruniensia'' _ oddane do
dtlllk!; Paulina Jąricot - odwaga głoszeniaChrystusa, 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.),Credidimuscaritati,Gnieano2014,s. 187-201;
misyjna Kościoław Ameryce w świetlena cząnia Jana PawłaII i Benedylta WI
Działalność
orąz w kontek'scieKśięgifundącji św' Teresy od Jezusa |w..] Święta Teresa od Jezusa
nauczycielka v,iemejprzyjazni' Poznań fol5' s. 1ó9-185; |łkładkapłanów w eiaangelizację
misyjnq Kazachslanu w .,fi|ielle adhortacji Ecclesia in Asia |w:] J. Górski Ged')' /r'ou?
kontukstmisji ad gente.t,Kato\Mice2005,s. 34-50.
Misyjna natura Kościołapowszechnego 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'
w swiatowymKongresieMisyjnym w Rzymie (l8-22 pazdziemika2000)oraz
Jabłońskiego
na konferencję naŃową poświęconą50. 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 18-22październik<l2000 r',
vI(2001)fu |3' s' 19-22;Międzynarodowa
''BiuletynMisyjny ArchidiecezjiGnieźnieńskiej
Kohferencjaf okązji 50' rocznicyAd 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.rodzinnejpodejmowanej w szerokim kont€kście eklezjalnokulfurowym. NiewąĘliwie inspiracją do podejmowanejtematyki lodzinnej stała się

pełnionapĘez Habililantaposfugadiece7jalnego
duszpasteżalodżn,jak i ścisła
zaleŹność
występująca
pomiędzyśrodowiskiem
rodzinn}'rna zaangażowaniem
w dziełomisji. w tym
nurcie więc oprócz ksiązki habilitacyjnejznajdujemyniezłykle i eresująceopmcowanra:
Malzeństwo i todzina szkołqe|lańEelizacji: apostolstaą i misji' Rzeszów 20ló' ss,220: Jak
Akwila i Pryscylla .'' su,iadect'łamałżenstw
pracujqcych ną misjach' Gniezno-Warszawa
2014. ss. l00; MąłżeńŚtwoi rodzina w służbiemisji. 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 takżecennedla duszpastelstwa
lodzin oDracowania.
edzie
ks. Jabłoński był ich wspołredaktorcm''Narodowe óni Życia i synpozja o rodzińe w
a|chidiecezjignieźnieńskiej,
cniezno 2010, ss' L38].ABC dta narzeczonych.Gniezno 2013.
ss' |52: InIormarorReJeraruRodzin Kurii Me|ropoliralnejw Gnieżnie[2ot2- 1.N" u*ugę
zasfugujepublikacja poświęconaprzygotowaniumłodych ludzi do małzeństwa:.ś/rlj
kościelny' Jak przygotować? Paslora]ne działania formącyine wobec nafzeczonvch |ł
archidiecezjignieźnieńskej'..Teologia
i Moralność:.
(2o|i)L. |2, s. |57-|71' ńościół
przywiązuje istotną rolę do pr-zygotowanialarzeczonych, które w prznadku tej gupy
obejmujezwłaszczaetapprzygotowaniablizszegoi bezpośredniego.
Zgodniez zaleceniami
Duszpąs,erstwa
Rodzin
w
ź!Ąd|ym
wnadku nie możla pominąć tej formy
Ąrektorium
pracy z młodyrni aczko|wiek rzecz}'wistośćpokazuje. że spotykamy się futaj w praktyce
pastoralnejz wielorakimi trudnościami'Dlatego podjęcię i wskazanie na pastolalne
działaniafomacyjne wobec narzeczonychw archidiecezjignieznieńskiejze względów
pastoralnych stanowi cemą pomoc dla duszpasterzy i pracowników poradnictwa
rodzinnego. w obszarzę badań nad rodziną s}4uująsię ńwrnęż Materiałylormacyjne dla
rodziców' Udzial rodziny w misyjnymdziele Kościoła|w:] Z. Sobo|ewskJ(ted,,),I|/ KrajowJ',
Kongres Misyjtry. RadośćEwangelii hódłen mis1jnego zapału' Konferencje, scenariusie
kątechez,s' J'/'3J jak i publikacja zlajd'lt1ącasię 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 rraukorłymHabi|itantaaajdujemy takżeopracowania' które nie s},tuują
się w qtnienionych wyzej kierunkach badan a dotyczą pŹęde wszystkim działalności
zbawczej Kościołai być możesą 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
duszpasterskiarchidiecezji gnieźnieńskiej,
,,wiadomościArchidiecezji Gnieźnieńskiej''.
Wydanie specjalne. W latach: 1999-2002:, 2004-2007, 21ll'2013 Nadzwyczajny Szafarz
Konuhii świętejArchidiecezji Gnieźnieńshej(20o7.)'
Publikmje naukowe ks. dra Franciszka Jabłońskiegozostałyprzygotowanew sposób
merlorycanie i metodologicznie poprawny. Osadzone są one na mateńałachzródłowych a
zwłaszczana lauczaniu Magisteńum Kościoła.W sposób bardzo w}'razny widoczna jest w
nich recepcjanauc".nia kolejnych papiezy. Stwierdzić nalezy' żepodejmowanaproblematyka
badawcza świadczyo dojrzałościnaukowej Habilitanta' który sukcesywnie rozwija nowe
kienuki badawcze' dą,?c do ich gruntownegozgłębieniai poszerzająct}m samym zakres
swoich zainteresowali.
jest on wiemy swojej dziedziniei nowe zagadnienia
Jednocześnie
traarie implikuje do tematyki misjologiczrrej.Habilitant w przedlożonychpub|ikacjach
wykazuje się umiejętnością
formowaniatez i wyprowadzaniawniosków' Jestemprzękonany,
że oceniany Autol w omawianych kwestach nie wypowiedziałswego ostatrriegostowa i że
podjęteprz€z niego kieruŃi badawczebędą zaTzĄtĄć daIszyjego wysiłekbadawczy.
Reasumująctę częśćręcenzji stwięrdzam,że dorobek naukowy ks. dm Jabłońskiego
po uzyskaniu stopnia doktora naleł zdecydowanietunać za anczący. Przyczy.rriasię on w
znaczĄcym stopniu do pogłębieniatematyki misyjnej, poszetzającją jednocześnieo nowe
zAgadr'ięniaz.wł^sz.zA
familiologiczne ważned|apraktyki pastoralnejKościoła.

ocena rozprałT habilitacyjnej
wśród opublikowanychpublikacji ks. dra FranciszkaJabłońskiegowysuwa się na
pienvsze miejsce monografia zat}tułowana Misyjha świado ość Kościolą dor,1owego'
Studium misjologicznoPąslo|alne'wydawnictwo UKsu studia i Mateńały Misjologiczne
40, warsząwa2016' ss. 578 (recenzenciwydawniczy: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 marca2003 r' o stopniachiaukowych i Ętulę
naukowymoraz o stopniachit}tule w zakresiesŹuki (ań. 16,ust.2. pkt. l)' (Dz. U. Nr ó5'
poz' 595,z pózr'iqszyol^izrniammi).
Prczentowanarczprawa stanowi niewątpliwie zwieńczenie wieloletnich badań Autora.
Rozwię1'wany przez niego w ksiązce habilitacyjnejproblem zasługujew pierwszej ko|ejności
na uwagęze względów poanawczych.Rozpmwa stanowitakże,co \łartopodkeślić,pierwsze
całościowe
opracowaniemisyjnej świadomości
Kościoładornowegow Polsce. Do Ę pory nie
zrrajdujemybowiem komp|ementamego
omó\łieniadotyczącegotego zagadnienia.Co prawda
istniałyopracowaniai badaniazańwno z z*tęsu misjologii jak i duszpasteNtwarodzin jędnak
w niewielkim stopńu ukazywĄ one misyjnąświadomość
Kościoładomowego.Stądpodjęcie
badańłącz4cychdwie szczegołowedysc}pliny teologiczle a mianowicie tęologiępastoralnąa
zwłaszczaduszpastelstworodzin i misjologię we wskazanym obszarze badali decyduje o
nowatorskimcharakterzedzieła.
Rozprawa habilitacyjnaks. dra Jabłotiskiegooprócz wstępui zakończeoią sklada się z
trzech rozdziałów, które łączniezawierają dwanaścieparagafów. Ponadto książkazwiera
stronę g'tułową,spis treści(w jęffku polskim, angielskim i hiszpariskim)' streszczenie(w
języku angie|skimi hiszparlskim),wykaz slcótów' bib|iografięi aneksy.we wstępierozprawy,
zawierając}m wszyslkie w1magane od strony metodologicaĘj elementy. zrrajdujemy
uzasadnierrie obranego tęrnafu, postawienie problemu badawczego' wyjaśnienie
fundamenta]nychpojęć, omówienie statusu quaestionis i opis zastosowanychmetod oraz
prezentacjęplanu monognfi i.
Habi|itant wyznaczył rofprawie habilitacyjnej jasny cel' polegający na ukazaniu
świadomości
misyjnej Kościoładomowegoz trojakiejperspektywymisjologiczno.teologicznej.
socjologiczneji pastoralnej(s. 27). Problem zaśbadawczyująłw formie pytań: 'jaki jest stan
świadomości
misyjnej malżenstwai rodziny?''' ,jakie Ę teologiczlte podstawy misyjności
jaka
małżeństwa
i rodziny - Kościoładomowego?,jakie faktory rłarunl-ujątę świadomość?,
powinna być duszpastęrskaodpowicdźKościołąmającana celu inicjowarriei rozwój misyjnej
świadomości
Kościoładomowego?G' 28). Tak ujęty problem badawczy odpowiada w pehri
sformułowaniuzawartemu w tytule rozprawy' jednak uważnalekum ksiqzki a z'łłłaszcza
zapomarie się z wynikami badń socjologiczrych pozwalają z^|,ważryćpe\\\ą
niekonsekwencję,polegającąna t}'m, że pzepro\^€dzone badania ogrojczĄŁy się tylko do
badańtrnlskichmałżenstw
i rodzin. Tak więc. aby zawartość
odpowiadałatematowina'leżałoby
go zrnodyfkować i doprecyzowac,ograniczającdo konteksfupolskiego Kościoładomowego.
W tym miejscu pragnępodkeślićbogactwozastosowanychprzez Autora metod badawczych
sfu4cych prezentacji podjęt€go zagadnieńa. I tak w pierwszej częścipmcy zaśosowane
zostałymetody dedŃcyjne :@kjejak].ęgzęgęzĄ inteĘretacjatekstu' metoda ana'lizy żódeł i
s).ntezy,metodaanalogii i polównawcza (s. 35)' w drugiej częściprezentującejwyniki badarr
empirycznych wykorrystano metodęindukcyjną a więc badanie kwestionariuszowew trzech
grupach respondentów(s' 35 i 155.159)' które dostalczyło 1096 ankiet poddanych dalszej
analizie misjologiczrro.paśora|nej
i w częścitrzeciej pracy zastosowa l została metoda
przez
nazwu..a
Autora ,,strategiczlą'',obejmującametody szczegołowe:syntezy, d}Tekty\ły,
autorealizację. klasyfikacię oraz metodę pofóqnawczą (s. 36). opisuiąc bogactwo

metodologicme a jednocześnieuwzględniając interĄsc1plinamośćpodjętych przez siebie
badańks' dr Jabłonskicelowo skorzystałz metody teologii pastora|rcj,obejmującejtrzy etapy
postępowaniabadawczego (s. 35.38). gdyż zastosowaniepamdygmafuteologii pasto.alnej
pozwo|iłoAutorowi na skoDstruowanielogic^ej i przĄrrystej strukfurypracy' która sklada się
z częścipierwszej- nomatywnej' drugiej - socjologicanej,ukazującęjstąnakfua|nyi trzeciej posh]laqvnej. Taki podźał mateńału ze wszech miar jest słusmy i uzasadniony, a
zAprczentowanerv częścidrugiej badarriaankietowę ilustlują stan faktyczny świadomości
misyjnej u przebadanychczłonków Kościoładomowego,wąęliwościjednak recenzentarodzą
prowadzonychbadariabkże dotyczĄczęścitrzeciej pracy, gdzie
się co do ręprezentat}.$ttości
wyprowadza
w s€nsie ścisłymAutor ni€
wniosków z przeprowadzonychprzez siebie badan
lecz dokonujedalszej wnikliwej analizy zebranychmateriałówźńdłowychzastanychi na ich
podstawi€ formufuje wnioski i posfulaty niezwykle Ę'ażnedla ksztahowania świadomości
rnisyjnej.Tym ńemniej zgromadzonyi zaprezentowanyw pracy mateńałbadawczy stanowi
pmktyczną przycz}niającąsię do skutecanej
niepodwaź:a.Iną
waltośćmer}torycznai aktualność
formacjimałżenstw
i rodzin w zakesie misyjnejświadomości.
Sposób przeprowadzeniai prezentacjirefleksji naukowej wskazuje na samodzielność
badawcząjej Autora"Habilitant w rozdziale pierwszym zatytułowar|ym
TeologicznePodstąwy
misyjnościKościoładomowegowyvedł od ukazania uczestnictwamałżeństwai rodziny w
uniwersa]izrnie zbawczym w star}'rn Testamęncie. Następnie przędstawił misyjność
małfenstwai rodziny w Nowym Testamencie,aby w dalszej częścipmcy wskazaćna zódła
misyjnościw świerleMagisterium Kościoła.
Niejako rdzeniem omawianegorozdziafu stałosię
jako
ukazanieKościoładomowego
ogniska misinęgo a w ostatnimparagrafietegoŹrozdiału
szczegołowoprz€dstawiono wymiary misyjnościKościoładomowego. Autor ukazał tutaj
misyjne poslannictwomałżeńst\ł"
i rodziny 4d intra oraz ad extra jak]również'
ad gen|es'
W rozdziale drugim przedstawionamstala świadomość
misina małżeństwi rodzin w
Polsce. Zagadnieńe to ukzzanezostalo na podstawieprzeProwadzonychbadariempĘcmycll
dlatego w pierwszejkolejnościAutor rozpa.\łyhabilitacinej zaprezentowałcharal1erystykęi
profil badanychgrup. NasĘpnie przedstawiłna podstawiebadan stan świadomości
misyjnej
matzonków.omawiając to zagadnieniezapr€zentowałstanwiedzy misyjnej,żódła misyjności,
dostrzegłnaczeńe tematyki misyjnej w środowiskuparalialnym' a pr4, tym wskazał na
wartośćwspóbracy misyjnej i skoncentrou,ałsię na prezentacji aniennych determinujących
rłiedzęo misjach oraz konkretnychzachowaniachwobecproblematykimisyjnej.
Tęęci rozdział pracy zat}'tułowanyKsztaltowąnie świado|ności
nisyj ej Kościoła
domowegoprzedstawianajwahiejsze struktury' mającedecydującywpływ na ksztahowanie
świadomości
misyjnej. strukfury te zwiqzane są ze ś.odowiskamiw Ltórych człowiek żyje i
które na niego w znaczący sposób oddźałyvują z:właszczata rozwój jego religijnościi
jego świadomość
ksfałtująw sposóbpośredni
bądźbezpośredni
misyjną.Pierwszymtakim
jest za misyjność
środowiskiem
i strŃturąjęśKościółdi€ c ezjalny. który odpowiedzialny
na
swoim tereńe. To na t}m poziomie ma miejsce admacja iformacja misina' któ|a
przyczynia się w znaczący sposób do ksztahowaniaświadomości
misyjnej. Formacja misyjna
matżontów w diecezji odb1'rłasię w mmach Papieskich Dzieł Misyjnych' za pośrednictwem
azeszeń religijnych i duszpasterstwagIupowego a takżLepoprzez fomację rodziców osób
powołanych
do stanuduchowegoi zakonnego'Srodowiskiemb|iskimkazdemuczłowiekowi
jest
parafia. I to od niej zalezy bezpośredniowzbudz2nie ducha misyjnego u
wierz4cemu
swoich członków. Autor w drugim pa.ragrafieomawia inst}'tucjemisyjne dfiałającna tereńe
parafii, prezentujePapieskieDzieło Misyjne i omawia parafięjako wspóInotęmisyjną
Szczególna uwaga ks. Jabłońskiegoskupiona zostałana prezentacjizagadnieniakluczowego
dla kształtowaniamisyjnościmałżeństwa
i rodziny a mianowicie duchowościa talcżeformacji
misinej rodziców podczas przygotowania do sakramęntów oraf na różnych formach
duszpaste6twamisyjnego. Wreszcie w para$afie tŹecim zat],.tułowanym
Duch misyjny v

Kościele domow)m nakreślonosposoby misyjnego 7jaigdźlowaurJa
Kościoładomowego'
Habilitant w pierwszej kolejnościwskazałna animacjęi formacjęmisyjnąjaka dokonuje się
w malżeństwieirodzinie, podkreślił
przy tym znaczenie ewangelizacjiw środowisku
rodzinn1m, waltośćwychowanią które przycz},rriasię do waosfu świadomości
misyjnej i
troskę o rozwój duchowościmisyjnej. W Ę częścipracy przedstawione zostały obszary
misyjnego zaangazowaniarodzin (ad intra, ad e ra otaz ad gentes). Aby podejmowane
dzieło i inicjatywy pr4nosiły oczekiwane efekty niezbędna jest autentyczE postawa i
świadectwożycia. Dlatego ks. dr Jabłoński w ostatniej części pracy ukazał wańość
świadect\ła
życiamałżoŃów wyniesionych do chwałyołtalzyoraz wańośćświadectwa
życia
małżonkówzaangażowanychw misje Prowadzoneprzez Kościól.
W zakończeniu pracy dokorrano oceny w}'ników przeprowadzonych badali i
podsumowanostan badali nad świadomością
misyjną małżoŃów i rodziców oraz wskazano
na perspeldywękolejnych badannaukowych.Autol dyseńacji pżya\aje' że ''przeptowadzo|\ę
badanianie wyczerpałypodjętegotemafu.Przeciwnie, w przyszłościmogą stać się podstawą
szeregu ilrnych badań'' (s. 440). Jednak cel zalożonyna samym pocz4t|-uzostałosiągnięty.
omówione w pracy iprzeprowadzone analizy staĘ się podstawądo w)pracowania strategii
pracy duszpasterskiej,dotycz4cęj formowania świadomości
misyjnęj Kościotadomowego.
Zaproponowanezostałyrównież inicjatywy duszpasterskiedla 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 zaangażowaniasię w konkretne działania' mające na uwadze
podnoszenie
świadomości
misyjnejmaŁonków.
Należy zauważyći z uznaniem podkeślić zachowanie przez Habilitanta dystansu
naukowego'dzięki czemu sfomułowałon swoje sądyi wyciągnątwnioski w sposób ostrożny
i udokumentowany.Autor w trakcie redakcji rozpmwy wykazałsię dobrąznajomością
zródel
i litemnrry przedmiofu.Swoje analizy wsparłbogatym wanztatem bibliograficzrrym (s. 46l.
505). W prowadzonejrefleksji 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 źródłeminformacji dla osób
zajmujących się działalnościąmisyjną i duszpasterstwem rodzin tak w wymiarze
normatywnym,jak i praktycznym.
slwierdzić nalezy, Źe mer}toryczrtymosiągnięciem,będącynrjednocześnie'Jo}1un''
jakimjest misyjnaświadomość
.ozprawyjest całościowe
opmcowanieproblemubadawczego,
Kościoładomowego.Dotychczasowebadaniaw tym obszatzębyly częściowęi nię ujmowały
zagadnieńa w sposób zaPloponowanyprzez Autora dyseńacji. Praca ks. dła Jabłońskiegona
tle dotychczaso\łejliteratury poszeża wiedzę o misjach i znaczeniu rodziny jako Kościota
domowego w podnoszeniu świadomościmisyjnej. Jej walor zawarty jest takze w
int€rdysqTlinamym wymiarze. Łąc4 bowiem misjologię z teologią pastoralną z
duszpastęrstwęmrodzin a taliżez socjologią. Mając na uwadze w8żność
i nięzastępowalność
rodziny w budowaniuKościołanależyzauwłżyć'żeAutoI dotknąłw swych badaniachjakby
,,najwainiejszej kwestii''- Zwrócił uwagę na rodzinę, która stanowi fundament ludzkiej
egzystencjii nieocenionybudulec ,'CiałaCblysnrsowego''czyli Kościoła.
Jak nauczałśw.Jan
Paweł ll ,;odzina stanowi najcenniejsfe dobro ludzkości''oraz ',przysz|ośćludzkościidzie
pżęz rodzinę''. Równięż.zaaogażowauie9łdziełomisji ma swoje istotnemięjscęw rodzinię,
od której zależTniemalżewszystko.w oan i aktyłnośćmisyjna.
Rozprawa ks' dra Franciszka Jabłonskiegozostałanapisana poprawnąpolszczyaną.
Styl pracy odzrraczasię precyzją w)powiedzi oraz komurrikatyvnościąElementy formalne
rozprawy zostały w sposób poprawny sporządzone.sĘd recenzowanąmonografię należy
uznać za dzie|o oryginale, intelesujące i poszerzającewiędzę. stanowi ona cenne żódło

wiedzy dla samychmałżonków,
jak i duszpasterryrcdzin, katechętówi misjo|ogów,i może
icb i-nspirować
do pracyna rzeczmisji'
DźalaIność
dydaktycznai daukowo-orgatrizacyjtra
Początki działalnościdydaktycznej ks. dra Franciszka Jabłońskiego związa$e są z
ArchidiecezjalnymKolegium Katechetyczrymw Gnieźńe (1998 200l). gdzi€ Habilitant
prowadził zajęcia z misjologii. Wówczas pod jego kierunkiem powstało 20 prac
d1plomowychoraz l0 prac licencjackich.od 200ó roku jest \łykłado\.r'cą
misjologii w
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. wchodzącym w struktury wydziafu
Teo|ogicznegoUniwersytetuAdama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach wykładów z
misjologii (ló godz.) prowadzi zajęcia z alumnami na Vl roku. Na|eżryzAlwarjlyć,i.r
Habilitantprzygotowałksiąźkę,
zawierającą
materiałydo prowadzonychprzez siebiezajęć.
Jako wykładowcamisjologii jest opiekunemogniska misjologicznomisyjnego
w tymże
Seminarium.systematycuniespotyka się z grupą około 20 kleryLów raz w miesiqcuPonadtojako diecezjalnyduszpasterzrodzin prowadziwykładmonograficznyo tematyce
rodzinrrejdla wszystkichkleryków gnieźnieńskięgo
seminalium(20l4-).
w latach 2012-2013 Habilitant był także wykładowcąmisjologii w Wyższym
seminarium Duchownym w Kaliszu. W ramach WydziałuTeologiczrego Uniwers}tetu
Adama Mickiewicza prowadziłwykładyz misjologii dla świeckich'Wypromowałjedną
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 dyrektoremAtchidiecezjalnegoStudium DuszPastelstwaRodzin od 2001
roku prowadzi zajęcia do studentów p|zygotowujących się do pracy w poradnictwie
rodzinnym.
Ks. dr Franciszek Jabłońskijeś członkiemMiędzynarodowegostowarzyszenia
Misjologów Katolickich (lAcM); delegatem Europy Stowarzyszenia Misjologów
Katolickich (SMP); człoŃiem stowaŹyszenia Misjologów Polskich oraz członkiem
zarządutegożstowarzyszenia.
waznym przejawem akq'r,vlościnaukowejjest udział w konferencjachi synpozjach
naukowych.Po uzyskaniustopniadoktoraHabilitantald}nntieuczestniczyłw sympozjach
kmjowych i zagranicznych podczas których upowszechniałwyniki swoich badań,
wygłaszając.eferaty (37)' Tematyka referatów ks. dra Jabłońskiegobyłaaóż:rricowana'ale
zawszemieściła
się w ramachmisjologii i problematykipastoralnej.Ponadtowziąłudziałw
l 1 sympozjach naukowychjako ich uczestnik. Pełniącwiele funkcji diecezja|nycha takżeo
zasięgu krajowym i ponad krajow1m Habilitant starałsię 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
Deepcarw Anglii).
W działa|ności
naukowo.organizacyjnej
nie możnapominąćpracy Habilitalta w
dykasteńach kościelnych.Ks. F- Jabłońskizatrudnionyjest od 1998 roku w Kuńi
Metlopolitalnejw Gnieźnie.Pełnion tam wiele ważnychfuŃcji i odpowiedzialnyjest za
wiele sektorówdziała|ności
pastoralnejKościoła.
Aktualniejestrefercnt€ m Duszpasterstwa
Misyjnego; dyrektorcm Diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych; d1rektorem
swiętowojciechowejRodziny Misyjnej; diecezjalnymDuszpasteżemRodzin; dyrektorem
Diecezjalnegostudiumiycia MaŁeńskiego i Rodzinnego;dyrektoremArchidiecezjalnego
Domu Rekolekcyjnegow 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 ArchidiecezjalnejKomisji Liturgicznej ,,Dnia Papieskiego''.Na szczęblu
kajowym powołanogo do Zarządu Krajowej Rady Misyjnej oraz mianowano konsultoręm
Komisji EpiskopatuPolski ds. Misji.
AktywDośćdydaktyczrro-organizacyjnaks. dra Franciszka Jabłońskiegoświadczyo
jego zaangażowaniu
i pracowitości.
pasji, dzięki której zgłębia
Jest takżęświadectwem
problematykęĘisyjną i duszpasterstwalodzin, a takżedzieli się swoją wiedzą wynikami
badańi doświadczeniem
z innyli. Habilitantnie jest uczestnikiemgmntuministeńalnego
zresztą trudno się temu dziwić, gdyż nie jest etatowym pmcownikiem naukowym, tym
niemniej sam organizuje środkii podejmuje licae projekty badawcze o cz1.nrświadczy
imponująca ilość przedłożonychprzez Die$o książek i opracowan' Zarówno udział w
olganizowaniu różnych wydarzeń na terenie archidiecezji, udział w licznych konferencjach
i sympozjach,przygotowanepublikacjeo charakterzędydaktyczno-pastora|nym
świadczą
o
dułm zaangażowarriuHabi|itantaw popularyzacjęwiedzy w zzkresie swej specjalizacji.
wniośekkońcowy
Po zapoznaniusię z dorobkiemnaukow1tna w szczegó|nościz rozprawąhabilitacyjną
i działalnością
badawczą,dydaktyczrrą popularyzatorskąi organizacyjn4ks. dra Fmnciszka
Jabłońskiego,w oparciu o RozpoŹądzenie Ministra Nauki i szkolnictwa wyższego z dńa l
wfześnia20ll !. w sprawie krytedów oceny osiągnięćosoby ubiegającejsię o nadarLie
stopniadoktorahabilitowanego,stwierdzaE jlko r€cenzelt znacz4cy wk|ad Kandydata w
rozwój reprezentowancj dyscypliDy nrukowej oraz oceniam jęo dziala|nośćE'ukołą
jako istotną. Dorobek naukowy spełniawymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytu|enaukowym 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
kontynuowaJrieprzewodu habilitacyjnego ks. dra Franciszka Jabłońskiegocelem uzyskania
stopniadoktorahabilitowanego.
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Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski,prof. UMK

Torui. 22 listopada20 I 6 roku

l0

