
Ks. dr hab' Grzegoru PyżIak
Katolicki Uniwe$ytet Lubęlski Jana Pawła ll
Lublin

RECENZJA

dorobku naukowego i rozprawy habi|itacyjnej ks. dra Franciszka Jablońskiego.

Recenzja składa się z trzech części' W pierwszej przedstawiona zostanie sylrvetka

ks. dra Franciszka Jablońskiego, w drugiej ocena dorobku naukowo-dydaktycznego oraz

działalność dydaktyczna i naukowo-organizacyjna Habilitanta. Całość zamknie ocęna

rozprawy habilitacyjnej.

l. Sylwetka naukowa Habilitatrta

Ks' dr Franciszek Jabłoński jest kapłanem archidiecezji gnieźnieńskie.j. W 1983 r.

wstąpił do Prymasowskiego wyższego seminadum Duchownęgo \Y Gnieźnię' Swięcenia

kapłanskie otrzymał z rąk księdza prymasa JóZęfa Glempa 13 maja 1989 r. w ranach

podjętych sfudiów na Papięskim wydziale Teologicmym w Poznaniu 21 czerwca l989 r.

uzyskał magiste um z teologii, na podstawię pracy odpowiedzialność misyjna parafii

w świetle Magiste|ium yąticąnum 11' W latach 1989-1998 pracował jako wikariusz

w trzęch parafiach archidiecezji gaieznieńskiej. W 1993 r. ks. Franciszek Jabłoński

podjął studia doktoranckie na ATK w Warszawie na kierunku misjologia, uzyskując

stopień kanoniczny licencjata teologii. Rozprar'r.ę doktorską, Zat'tułowaną Recepcja

idei misyjnej w Polsce po Soborze |yatykąńskin I] (1965_1995) pŹygotował pod

kięruŃiem ks. prof. dra hab. Władysłarva Korvalaka, którą obronił w 200l r.

Ks. Jabłoński od l998 roku jęst Zatrudniony rv Kurii Metropolitalnęj rv Gnieźnie' gdzie

Pełni kilka funkcji m.in. od 2001 r. jest diecezjalnym Duszpastezem Rodzin oraz

dyrektorem Diecezjalnego Studium Zycia Malżeńskiego i Rodzinnego a od 1992 r' jest

ręferęntęln DusZpasterstwa Misyjnego'

Ks. dr Franciszek Jabłoński jcst redaktorern czasopisma ,'Biuletyn Mis1,jn'v

Archidiecezji Gnieźnieńskiej.' oraz rvspółredaktorem ..studiów Misjologicznych'



Rocznika stowaŹyszęnia Misjologów Polskich.., ,,Światla Narodów Papieskiej Unii

Misyjnej'' (od 201l r. pod nazrvą .'Lumen Gentium'')' ''Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Gnieźnieńskiej.. oraz ..Nadzrvyczajnego Szafarza Komunii świętęj

Archidiecezi i Gnieznieńskiei..'

2. Ocena dorobku naukolvo-badawczego

Na dorobek naukolry ks. dra Franciszka Jabłońskiego, oprócz rozprawy

habilitacyjnej, składa się: 15 książek autorskich (edna l.języku angielskim)' 4 ksiąZki

wspólautorskie, 25 aĄkułólv naukorvych opublikowanych rv czasopismach i pracach

zbiorowych, 4 recenzje oraz l50 sprarvozdań z sympozjów i konferencji oraz czurrań

modlitewnych.

Kierunki trvórczości naukowo-badarvczej ks. dra Franciszka Jablońskiego mozna

sprowadzić do dwóch. Pienvszy z nich to tematyka misyjna Kościola' a drugi odnosi się

do badań duszpasterstNa ogólnego, duszpastentwa małŹeństw i rodzin oraz

duszpasterstwa liturgicznego.

Zainteręsowania Habilitanta pienvszym kierunkiem badań rozpoczęły się rvraz

z pisaniem pracy magistęNkięj a następnie rozprarvy doktorskiej pt. .Recepcją idei misyjnej

w Polsce po soborze |t/ątykańskin II (Dom Wydawniczy Rafael. Krakól,t 2003 ss. 627).

owocem Zainteresowania tą dziedziną było powstanie sześciu monografii naukolych. Są

to: Misjolodzy polscy. klformator. Warszarva 2005 ss. 194; Btogoslawione stopy.

S\|ię|o|9ojciecho\|'i nisjonarze. warszawa 2007 ss. 582; Te|))torią nis}.ne w ś|ietle

Kongregącji Ewangelizowania Nąroclów. |Narszava 2012 ss. 390, Tradycja

gnieźnieńskich spotkań rodziców misjonarzy (1993_2012). Gniezno 2012 ss. |'72: Pą ina

Jaricot odwa4a głoszenia ChrystLlsą' onięzno 2012 ss. l08 oraz Gnieźnieński Kościót

misyjny i nisjonarsłi' Gniezno 2014 ss' 1ó5. W propagorr'aniu wybranęj dziedziny

Habilitant opublikorvał równięŻ materia]y dydaktyczno-pastoralne a miano$icię:

Konspehy do wyk,ladht z nisjologii, Góma Grupa 20|6 ss. 2.12 oraz )vIali odkryltcv

fiisyjnego ś|łiątą. Prakry'c-'ne zabavy dla dzieci w rodzinie. Gniezno 20l5 s5' l5l oraz \\'e

rvspolpracy Z innymi lędal.1onmi opublikorvał: VI Archidiecezjaltry. Kongres .|Iisjttl'



Dzieci i Młodzieży' Materiały kon$esowe. Red. F. Jabłoński, M. Polak. Gniezno 2009

ss. 32 oraz Misjon i misjonąrzom' 85 lat dzia,łą]ności ogniska Misyjnego

w Prymasowskim Wyższym seminąrium Duchownym' Ręd. F' Jabłoński' J. Wawrzyniak.

Gnięmo 2014 ss. 82. opńcz tego Habilitant opublikował 11 ańykuł rv dziełach

zbiorołych' Są to artykuĘ: Udziat Polski w dziele misyjnym. W: Wyfuń na głębię

I ogóInopolskiego Kongresu misyjnego zakonnych Zgomadzeń męskich i żeńskich

w Gdańsku. Red. E. Śliwka' Gdansk_ PienięŹno 2004 s.4I54|9l Ząłożenie i praktyka do

prący misyjnej Jideidonistów w Polsce' wI Przygotowąnie misjonarzy, zatożenia

i praknska, Red' J. Różański. Warszawa 2004 s' 4|_59: Wkład kapłanów u ewangelizację

łnisyjnq Kąząchstąnu w świetle adhortacji Ecclesia in Asią. w.. Nowy konlebt misji ąd

gente;. Ręd' J. córski. Katowice 2005 s. 34-50; ,,Cooperatio missionqlis', za cząsów

pontyfikatu Jana Paw,ta II (] 978'2005) ' W: Evangelizare pauperibl$. Księ4a pąmiątkową

dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi |Ilojtusiowi w 70. rocznicę urodzin.

Red' M. olczyk, P. Podeszwa' Gniezno 2007 s' 305 318; Wkłąd Kościołą w Polsce

w dzieło misy.jne XIX wieku. w: Misje w XIX vieku' l|ybrane zagadnienia.

Red. E.A. sokolowski. Pienięzno 2008 s.20.7-236', Formacja misyjną v Prymaso\9skim

|4,yższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W.. Memoriąle DominL Księgą

pamiqtkową dedykowana księdzu profesorowi Jetzemu Stefąńskiemu l, 70. rocznicę

uroclzin. Ręd' M' olczyk, W. Radęcki' Gniezno 2010 s. 129_146: Powołanie misyjne

i misjonarskie w Kościele.',ł'ł: Misje i religie. Księga pamiqtkowa pośvięcona ks. prof.

dr. hab. Il/,tadystawowi Kowąlakowi SVD z okązji 15 lecią dziąłąIności misjologii w ATK

i UKSW w lł,ąrszclwie. Red. J. RóŹanski. Góma Grupa 2014 s. 95_108; DziąłąIność

isyjną Kościołą w Ameryce w świetle nąucząnia Jana Pawłą II i Berledykta Xy] orąz

w kontekście Księgi fundacji ślł. Teresy od Jezusa. W: Święta Tetesą ot] Jentsą

nauczycielka wiernej przyjaźti. Red' S'R. Niziński' Poznań 2015 s. |69 |85; Jak

umisyjnić struktury Kościołą u Polsce' W.. Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału,

Iv Knjowy Kongres Misyjny. Red. Z. Sobolewski, J. Różański' K. Szymczycha'

A. Sochal. Warszawa I2_|4 czerwca 2015. Górna Grupa 2015 s. 265 297 a takŻę

Życiorys i dorobek naukov,y dra lub. Antoniego Kurka oMI, prof' |JKSW. W: Ewangelia

między tradycjq a współczesnościq afrykańską, Ręd. J. Różański, P. szuppe. Warszarva



2003 s. 179_193 oraz stugą Boży arcybiskup Fulton John Sheen (l895 1979) _ wybitny

teolog, Jilozof, kaznodzieja i ąnimątor misyjny' W: Credidimus caritati. Ręd. M. olczyk'

P. Podeszwa. Gniemo 20l4 s. l87 203' Ks' dr Franciszek Jabłoński opublikował również

l4 artykułów w czasopismach. Habilitant poprzez swoje publikacje z pierwszego kierunku

badai przyczylt l się do lepszego rozumienia dzieła misyjnego Kościoła w Polsce.

Publikacje tego kielunku badawczego opartę na wynikach badań Autora, Są

przekon}.[ujące onz bIiskie przeciętnemu cz}'tęlnikowi.

Habilitant w swoich badaniach naukotrych irv poruszanej przez niego

problematyce opiera się na dokumentach Kościoła oraz rvyporviedziach kompętęntnych

autorów. Ks. dr Franciszęk Jabłoński w pracy badawczej podęjmuję misyjną nafurę

Kościoła porvszechnego w oparciu o analizę nauczania papieży: Pawla vI, Jana

Parvła II, Benedykta XVI i Franciszka oraz lvskazania Kongregacji Ervangelizorvania

Narodów. W ramach prowadzonych badań misyjności Kościoła Habilitant podejmuje

problematykę zaangażowania Kościoła w Polscę w dzieło rnisyjne, m' in. dobrego

przygotowania misjonarzy, jak równięż zaangaŻowania uczelni wyższych

w opracolvanię podbudowy naukorvej i teologicznej dla tego typu działalności oraz

odczyt}.wania roli Kościoła w Polsce w formacji misyjnej prorvadzonej w seminariach

duchownych. ostatnim polęm badań prowadzonych w tyln kierunku jest wkład

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w dzieło misyjne Kościoła'

Drugi kierunek badń naukowych Habilitanta dot-vczy duszpasterstwa ogó|nego,

duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz duszpasterstrva liturgicznego. Do

zainspirowania tą problęmatyką skłoniły ks. dra Franciszka Jabłońskiego pełnione

funkcje diecezjalnego duszpasterza rodzin oraz dyrektora Diecezjalnego Studium Zycia

MałŹeńskiego i Rodzinnego a także pzekonanię, ię fodzina stanowi fundament życia

i wychorvania człowieka oraz jest podstawo\,vym środolviskięm ludzkiego rozwoju. Te

zainteresowania Habilitanta zaowocowały następującymi publikacjami: Mąłżeństwo

i rodzina szkołq ewąngelizącji: apostolsf,1)ą i misji. Rzeszów 2016 ss' 220' Misyjna

świądomość Kościoła clomowego. Sndium misjologicznopastoralne. warszawa 2016

ss. 578 oraz Jąk AIouiIa i Pryscylla'.' swiądecb|]ą mąłżeńshz pracujqqpft na misjach.

Gniezno_Warszarva 2014 ss' 100 jak rórvniei Małżeństwo i rodzitlą w słubie rhisii'



Konspekty do spotkań z mąłżonkani' Gniezno 2016 sS. 114' Po\Ą''stały rórvnież publikacje

Zat).tułowane| Narodolpe Dni Zycia i sympozja o rodzinie w archidiecezji gnieźnieńskiej'

Red' F' Jabłoński, T' Nięwiadomska. Gniezno 2010 ss' 138' l'BC dla narzeczolq,ch.

Red' F. Jabłoński, T. Nięwiadomska' CnięZno 201] ss. 152 oraz Shń kościelny' Jak

przyEotovać? Pastorąlne clziątąni.1 formacyine vobec narzeczonyc|t v, arcl.lidiecezji

gxieźnieńskiej ' ,'Teologia i Moralność'' (2012) t. 12 s' I5,7_I,7I.

W dorobku naukolvym ks. dra Franciszka Jabłońskiego jęst kilka publikacji nie

układających się w blok tęmatyczny, ale rozproszonych rv obszarze duszpasterstwa.

są to| Mystągogical Catechesis' RZeSZów_ Cniczno 2015 ss' 60' Kąfi1erz},sta i fotograf

w czasie litttrgii ' Gnięzno 201 0 ss. 68' Nadzwyczajtry sząfątz Koma1ii ś:'.', ' i .jego pos,łttga

w archidiecezji gnieźnieńskiej ' Gniezno 2012 ss' 88' Stowarzyszenie ,,Z|lvy Róząniec''

l, archidiecezji gnieźnieńskiej. Gnięzno 2013 ss' 48 oraz publikacja pod rvspólredakcją

Posłał mnie Pą|1, ąbym gtosił Blłangelię' Księga pamiqtkowa ded',-kowana Księcbtt

Biskupotłi Bogdanotli /ojtusiowi z c,kązj i 5)Jecia kaptańsna (1961 2011). Gńezno

2011 ss .  134 .

W drugirn kięruŃu badali rrryżej rr1mienione opracorvania' jak prryznajc saLn

I'Iabilitanl ,'chociaż zarvierają rvprorvadzcnia teologiczne' są przede \tszystkirn

opracorvaniami praktycznynri ('''). opracov'ania duszpasterskie mają raczej formę

popularyzatorską'' (zob. Autorefęrat s. 17)' wylniaI duszpastelski posiada podstawowę

znaczenie dla kształtowania się śrviadoności mis.vjnej rriernych. Jednak rv tak szęrokirr-r

ujęciu istnieje niębęzpieczeństwo zajmorvania się rvszystkin. na\Yęt tyD] co nie wchodzi

rv zakes naszych badań. Prorvadzonę badania powinny dotyczyć konkletnego r'rycinka

wiedzy. tzw. ..białej plamy'' w nauce. nad którą srvoje badania roztacza naukorviec, aby

doStaIcZyć adekrvatnej rviedzy teologicznej. Zbyt szcroki zakes badarvcz5. lnożę \\Ięcz

przeszkodzić w osiągnięciu zanierzonego celu.

3. Dziala|ność dydaktyczna i naukowo-organizacyjna

Poza działalnością naukorvo-badarvczą. alc rv ścisłyn z n|ą ztvi'4zku, oddaje się

ks' dr Franciszek Jabłoński działalności dydakt1cznej i naukolvo-clrganizacy jnej '



Habilitant pracę dydaktyczną lozpoczął jako misjolog w latach 1998.2000 rv Kolcgium

Katechetycznym w Gnieźnie. od 2003 r. prowadzi wykład z misjologii na UKsw

w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie a od 2006 r. na Wydziale Teologicznym

UAM w Prymasowskim wyższym Seminarium Duchorvnym rv Gnieźnie. W ramach

Wydziału Teologicznego UAM wykładał również misjologię dla osób świeckich.

w latach 2012-2013 ks. dr Franciszek Jabłoński pracował w wyższym Seminarium

Duchownym \\' Kaliszu. Habilitant pełni lównież od 2001 r. funkcję dyrektora

Archidiecezjalnego studium Duszpasterstwa Rodzin' prolvadząc również wykłady dla

uczestników studium. PoZa tym Habilitant od 2014 r'' jako pełniący funkcję

diecezjalnęgo duszpasterza rodzin' prowadzi wykład rnonograficzny o tęmatyce

rodzinnej dIa kleryków gnieznieńskiego seminarium.

Dośrviadczenie dydaĘczne stanolvi Nażny element dorobku Habilitanta.

Ks. dr Franciszek Jabłoński prorvadził ivykłady dla Ióżnych 8rup sfudęnckich, Zaló$'no

duchownych jak i osób święckich' Działalność dydaktyczna koncęntlowała się przede

wszystkim w obrębie misjologii, w której ukazyrvał szersze tło, jakim j€St ploblematyka

misyjna.

Ks. dI FIanciszek Jabłoński od 2007 r. la\eĄ do Stowarzyszenia Misjologórv

Polskich, od 20l3 I. jest DęIęgatęm Europy w Stowarzyszeniu Misjologów Katolickich

(SMP) a od 2007 r' jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów

Katolickich (IACM) oraz członkiem zarządu tego stowaŹyszenia.

Habilitant od rozpoczęcia placy naukowej brał udział rv 37 konferencjach

i sympozjach' kongresach i spotkaniach Zę studęntami ofaz przyszłymi misjonarzami.

Upowszechnianiu wyników badan prowadzonych przez ks' dra Franciszka Jabłońskiego

sfużyły referaty i rvykłady rvygłaszane na sympozjach i sesjach naukor.vych. Sympozja

i konferencje naukowe, !v których brał udział Habilitant mialy charaktęI

międzynarodowy i kajowy, ogólnopolski oraz regionalny. Tematy ręferatów i wykładów

rrrieściły się w ramach problematyki misjologicznej.

Habilitant uczestniczył równięŹ w synpozjach naukorvych rv kraju i za granicą.

Z wielu sympozjów pisał spralvozdania do czasopism naukowych. Podczas Bystąpień

zdobywał zarórvno umięjętność adekrvatnej syntezy tęologicznej jak rórvnieŹ zdolność



popularyzowania kwestii naukowych, zależnie od potzeb środowiska'

Umiejętnośó łączenia tęolii Z plaktyką Habilitant przcjawia w plowadzeniu

spotkan ogniska misjologicznego oraz rvykładów dla przyszłych misjonarzy w centrum

Formacji Misyjnej rv Warszawie. czyni to również podczas krajorvych i diecezjalnych

Szkoł Animatora Misyjnego a takŻe g|osząc konferencje i katechezy o chalakterze

pastolalnym i formacyjnym oraz prorvadząc rekolekcje i dni skupienia.

3. Rozprawa habilitacyjna ks. dra Franciszka Jablońskiego

Wśród opublikorvanych dziel naukowych ks. dra Franciszka Jabłońskiego na

pienvsze miejsce łysurt.a się rozpralva habilitacyjna pt, Misyjnq świądomość Kościoła

domowego. Studium misjolo4icznopąstorąlne (Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW.

Studia i Materiały Misjologiczne 40. Warszawa 201ó ss' 573). Stanowi ona zrlięńczenie

więloletnich badań naukowych Habilitanta. Problem pracy habilitacyjnej. mający

doniosłość męrytoryczną i aktualność praktycmą rvchodzi rv zakes misjo|ogii.

Ks. dr Franciszek Jabłoński rvskazuje na prz1,czynę srvojego zaintereso\Yania li'i'aośclq

Kościoła donowego. zwraca uwagę, że tematyka ta Została Zapocz4tkowana w adhortacji

apostolskięj Fąniliąris consortio (por. Fc 54), ale nie zna|azła przełożenia

w dokumęntach Episkopatu Polski' Utwierdzeniem rv słuszności podjęcia takiego

problemu badawczego jęst nauczanie papieża Franciszka, w którym zachęca on' aby

'.rozbudzać kreat}.wność misyjną'' (AL 57). Rozprarva habilitacyjna ZawięIa ęlęmęnty

niezbędne rv monografii naukorvej: spis treści (równieŻ rv języku angielskim

i hiszpanskim)' wstęp. trzy rczdzia|y, zakoitczenie, rrykaz skrótów, bibliografię,

steszczenie (również w języku angielskim i hiszpanskim) oraz aneksy. Tytuł rozprarvy

habilitacyjnej wskazuje na podjęty problęm' a podł.tuł wyznacza kicrunek rozprarvy'

określając jednocześnie jej bazę zródłową. To międzydyscyplinarnę Studium spaja drva

główne nurty podjętych przez Habilitanta badan: misjologii oraz teologii pastoralnej

rv aspekcie malŻeństwa i rodziny.

Habilitant podjął się opracorvania naukorvego r'r,ażnego i aktualnego zagadnienia

w obrębie troski Kościola katolickiego rv Polsce o mis1,jną świadomość Kościoła



domorvego. Główny problem pracy Habilitant lvyraził rv pytaniu: Jaki jcst stan

śrviadomości mis1'jnej małzeństwa i rodziny? To podstatvowe p1tanie sprolvokorvało do

zadania kolejnych pytań: Jakie są teologiczne podsta$y misyjności małieństwa i lodziny

_ Kościołą domowego? Jakie l.aktory warunkują tę świadomość? Jaka powinna być

duszpasterska odpowiedź Kościoła mająca na celu inicjowanie i rozrvój misyjnej

świadomości Kościoła domowego.? (zob' Misyjna świądomość Kościoła clomowego

s.28) .

Po koniecmych procedurach wstępu Habilitant przystqpił do rozrviqzylvania

podjętego problęmu w trzech rozdzia|ach rozprarły. Jędnak ze strukfury pracy nie

narzuca się czytelniko\Yi rv sposób wyrazisty zasada porządkująca materiał badarvczy'

Powinien wyznaczyć ją tęmat ptacy oruz pŹyjęty w pmcy paradygmat badarvczy'

w którym Habilitant wyrói.|1ił trzy etapy: rnisjologicmo.tęologiczny (nolnaty\Yny -

Rozdział I)' socjologicmy (badarvczy. Rozdział I1) i pastolalny (prakseologiczny'

prowadzący do sformułowania wniosków i postulatów pastoralnych - Rozdzial IlI).

W pierwszym Iozdzialę Autor pracy habilitacyjnej podejmujc analizę

teologicznych podstarv misyjności Kościoła domouego wynikającej z objawienia i nauki

Kościola. w drugim rozdziale przy rozrviqzyt,aniu problemu pracy Autor oparł się nię

tylko na nauczaniu wspólczesnego Kościola' alę także na wynikach badań ankicto\'lych

przeprowadzonych wśród trzech grup respondentów: małżonków' z któryclr przebadano

842 respondentórv, rodziców misjonarzy, z k1órych przebadano 123 respondęntÓw oraz

rodziców dzieci należących do ogniska Misyjnego' z których przebadano l3l

respondentów' Następnie ks. dI Flalciszek Jabłoński dokonał analizy l09ó odporviedzi

(trzech grup ankietorvanych).

Wprawdzie praca naukorva z tęologii pastolalnej może micć charakter eąvsto

teoretyczny' nie musi rłprowadzać części empiryczrej. Jednak sięgnięcie do istniejących

już badań empirycznych w zakresię omarvianęgo tęmafu' ajeszcze |epiej przeprolvadzenie

własnych badań stanowi dodatkową wartość Iozprcwy. Habilitant podjął taką próbę.

Świadczy to o uwrażliwieniu Autora na potrzebę odczyryvr'ania znakórt,czasu po to, aby

dokonać ich interpretacji w świetle ob.iawienia i nauki Kościoła. Jest to także rea|izacja

lvskazania Soboru Watykańskiego lI; Aby kontynuować zbarvczą mis.ię Jezusa chrysfusa,



Kościół na obowiqzek odczytywania znaków czasu i ich interpretacji v, świetle Ewąngelii

(KDK 4),

Pytania ręcenzęnta rodzą się w odniesieniu do badań umieszczonych w rozdziale

drugim (przeprowadzonych w latach 2009.20||) dotyczących ich aktualności. Minro, żę

kwestionadusze ankiety spbĄYały do Habi|itanta rv ciągu 3 lat, jednak od otrzymania

ostatniego kwestionariusza aŃiety minęło 5 lat. Pytanię, które naleiy posta\Yić, dotyczy

analizy ilościowej ankiet: na ile ankiety sptyrvające z poszczególnych miejscorvości

i kontynentó\Y stanowią próbę reprezentaty1\'ną? Habilitant nie umieścil rÓrvnieŻ

w rozprawie habilitacyjnej inforrnacji, jaką liczbę ankiet rozdał lęSpondentom, jaki ploccnt

wrócił? Wątpliwości budzą równieŹ źródła naukowę \vńvoŹone na potrzeby rozpIaury,

tj. kwestionariuszę ankiet (s' 508-5l4)' Stawiane w nich pytania rcspondentom powinny

odnosić się do Teologicznych podstaw rnisyjności Kościoła donowego (rozdział I).

Zamieszczone w aneksach tabele (s. 5l5-542) nie wyczerpują materiału badawczego, który

można byłoby uryskać pzez skonsfuowanie dobrego narzędzia badarvczego.

Problem stano$.i ostatni rozdzial rozpnwy habi|itacyjrc1 (rozdział III). Według

paladygnafu tęologii pastoralnej rozdzial ten porvinien zarvierać \\Tioski i postulao.

pastoralne. To co Habilitant zapolviada tv trzecim etapię postępowania badarvczego

(zob. Wstęp s. 36) zręalizował rv niervielkim stoPniu w Zakończęniu (zob. ss' 435-44|)'

w pracach z teologii pastoralnej wlaśnie tŹeci etap jest najbardziej twórczy, ponieważ

znajdują się w nim odpowiedzi na pytania dotyczącę podjętęgo prcblcmu, a takŻę

teraźniejszości i przyszłości'

Reasumując nalęży Shvierdzić. że recenzowana rozprarva ks. dra Franciszka

Jabłotiskiego stanowi.,nowm'' w dotychczaso\łych badaniach z misjologii. Habilitant

lvłączyl się do dysklsji nad stanen i odnorvą ksfałtowania świadomości misyjnej

Kościoła domowego w Polsce' Literatura przędmiofu została nic tylko zgromadzona, ale

także właściwie dobrana. Walorem rozprawy jęst wykor4'stanie dużcj liczby publikacji

obcoj ęzycztych.

Ks. dr Franciszęk Jabłoński rvykazał się znajomością badanego przedmiotu.

W prorvadzonej refleksji nie tyko przytacza cudze myśli ale zajmuje rvłasne stanowisko



w omawianych kwestiach. Świadczy to o samodzielności naukowej Habilitanta i dobryrn

jego rozeznaniu w dziedzinie misjologii.

4. Wniosek końcorrY

Ks. dr Franciszek Jabłoński posiada znaczący dorobek naukowy o plofilu

specjalistycznym, w którym misjologia stanowi dziedzinę wiodącą. Habililant swobodnię

porusza się w zakesie wybranej problematyki misyjnej.

w oparciu o powyższą argumentację stwięIdzam, że ks. dr Franciszek Jabłoński

spełnia kr'4eda stawiane pzgz polskie prawodawstwo w odnięsięniu do stopnia

naukowego doktora habilitowanego z teologii. Równocześnie zwTacam się z wnioskiem

do Rady Wydziafu Uniwemytefu Mikołaja Kopemika o dopuszczęnie ks. dra Franciszka

Jabłońskiego do dalszych etapów plzewodu habilitacyjnego.

Lublin, dnia 22 listopada 2016 roku.
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