Ks. dr hab' GrzegoruPyżIak
KatolickiUniwe$ytetLubęlskiJanaPawłall
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RECENZJA
dorobku naukowegoi rozprawy habi|itacyjnejks. dra Franciszka Jablońskiego.
Recenzjaskładasię z trzechczęści'W pierwszejprzedstawiona
zostaniesylrvetka
ks. dra FranciszkaJablońskiego,w drugiejocenadorobkunaukowo-dydaktycznego
oraz
działalność
dydaktycznai naukowo-organizacyjna
Habilitanta.Całość
zamknie ocęna
rozprawyhabilitacyjnej.
l. Sylwetkanaukowa Habilitatrta
jest kapłanem
Ks' dr FranciszekJabłoński
archidiecezjignieźnieńskie.j.
W 1983r.
wstąpiłdo Prymasowskiego
wyższegoseminadumDuchownęgo\Y Gnieźnię'Swięcenia
kapłanskieotrzymałz rąk księdzaprymasaJóZęfaGlempa 13 maja 1989r. w ranach
podjętychsfudiówna Papięskimwydziale Teologicmymw Poznaniu21 czerwcal989 r.
uzyskałmagiste um z teologii,na podstawiępracy odpowiedzialność
misyjnaparafii
w świetleMagiste|ium yąticąnum11' W latach 1989-1998pracowałjako wikariusz
w trzęchparafiacharchidiecezjigaieznieńskiej.W 1993 r. ks. FranciszekJabłoński
podjąłstudia doktoranckiena ATK w Warszawiena kierunku misjologia,uzyskując
stopień kanoniczny licencjatateologii. Rozprar'r.ę
doktorską,Zat'tułowanąRecepcja
idei misyjnejw Polsce po Soborze |yatykąńskinI] (1965_1995)pŹygotowałpod
kięruŃiem ks. prof. dra hab. Władysłarva
Korvalaka, którą obronił w 200l r.
Ks. Jabłońskiod l998 rokujęst Zatrudnionyrv Kurii Metropolitalnęjrv Gnieźnie'gdzie
Pełni kilka funkcji m.in. od 2001 r. jest diecezjalnymDuszpastezemRodzin oraz
dyrektoremDiecezjalnegoStudiumZycia Malżeńskiegoi Rodzinnegoa od 1992r' jest
ręferęntęln
DusZpasterstwa
Misyjnego'
Ks. dr Franciszek Jabłońskijcst redaktorernczasopisma ,'Biuletyn Mis1,jn'v
Archidiecezji Gnieźnieńskiej.'oraz rvspółredaktorem..studiów Misjologicznych'

Rocznika stowaŹyszęniaMisjologów Polskich..,,,Światla Narodów PapieskiejUnii
Misyjnej'' (od 201l r. pod nazrvą .'Lumen Gentium'')' ''DuszpasterstwaRodzin
Archidiecezji Gnieźnieńskiej..oraz ..NadzrvyczajnegoSzafarza Komunii świętęj
Archidiecezii Gnieznieńskiei..'
2. Ocenadorobkunaukolvo-badawczego
Na dorobek naukolry ks. dra Franciszka Jabłońskiego,oprócz rozprawy
habilitacyjnej,składasię: 15 książekautorskich(edna l.języku angielskim)'4 ksiąZki
wspólautorskie,25 aĄkułólv naukorvychopublikowanychrv czasopismachi pracach
zbiorowych,4 recenzjeoraz l50 sprarvozdańz sympozjów i konferencjioraz czurrań
modlitewnych.
Kierunki trvórczości
naukowo-badarvczej
ks. dra FranciszkaJablońskiegomozna
sprowadzićdo dwóch.Pienvszyz nich to tematykamisyjnaKościola'a drugi odnosisię
do badań duszpasterstNaogólnego, duszpastentwa małŹeństwi rodzin oraz
duszpasterstwa
liturgicznego.
ZainteręsowaniaHabilitantapienvszym kierunkiembadań rozpoczęłysię rvraz
idei misyjnej
z pisaniempracymagistęNkięja następnie
rozprarvydoktorskiejpt. .Recepcją
w Polscepo soborze |t/ątykańskin
II (Dom WydawniczyRafael.Krakól,t 2003 ss. 627).
tą dziedzinąbyłopowstaniesześciu
monografiinaukolych. Są
owocem Zainteresowania
to: Misjolodzy polscy. klformator. Warszarva 2005 ss. 194; Btogoslawione stopy.
S\|ię|o|9ojciecho\|'i
nisjonarze. warszawa 2007 ss. 582; Te|))toriąnis}.ne w ś|ietle
Kongregącji Ewangelizowania Nąroclów. |Narszava 2012 ss. 390, Tradycja
gnieźnieńskich
spotkańrodzicówmisjonarzy(1993_2012).
Gniezno2012 ss. |'72:Pą ina
Jaricot odwa4agłoszeniaChrystLlsą'onięzno 2012 ss. l08 oraz Gnieźnieński
Kościót
misyjny i nisjonarsłi' Gniezno 2014 ss' 1ó5. W propagorr'aniuwybranęjdziedziny
Habilitant opublikorvałrównięŻ materia]y dydaktyczno-pastoralne
a miano$icię:
Konspehy do wyk,ladht z nisjologii, Góma Grupa 20|6 ss. 2.12 oraz )vIali odkryltcv
fiisyjnegoś|łiątą.
Prakry'c-'ne
zabavy dla dzieciw rodzinie.Gniezno20l5 s5' l5l oraz\\'e
rvspolpracyZ innymi lędal.1onmiopublikorvał:VI Archidiecezjaltry.
Kongres .|Iisjttl'

Dzieci i Młodzieży'Materiałykon$esowe.Red. F. Jabłoński,M. Polak. Gniezno 2009
ss. 32 oraz Misjon

i misjonąrzom' 85 lat dzia,łą]nościogniska Misyjnego

seminąriumDuchownym'Ręd. F' Jabłoński'J. Wawrzyniak.
w PrymasowskimWyższym
Gnięmo 2014 ss. 82. opńcz tego Habilitant opublikował11 ańykuł rv dziełach
zbiorołych' Są to artykuĘ: Udziat Polski w dziele misyjnym. W: Wyfuń na głębię
I ogóInopolskiegoKongresu misyjnego zakonnychZgomadzeń męskich i żeńskich
w Gdańsku.Red. E. Śliwka' Gdansk_PienięŹno2004 s.4I54|9l Ząłożenie
i praktykado
prący misyjnej Jideidonistów w Polsce' wI Przygotowąnie misjonarzy, zatożenia
i praknska,Red' J. Różański.Warszawa2004s' 4|_59: Wkładkapłanówu ewangelizację
łnisyjnqKąząchstąnuw świetleadhortacji Ecclesia in Asią. w.. Nowy konlebt misji ąd
gente;.Ręd' J. córski. Katowice 2005 s. 34-50; ,,Cooperatiomissionqlis',za cząsów
pontyfikatuJana Paw,taII (]978'2005)' W: Evangelizarepauperibl$. Księ4a pąmiątkową
dedykowana księdzu biskupowi Bogdanowi |Ilojtusiowi w 70. rocznicę urodzin.
w Polsce
Red' M. olczyk, P. Podeszwa'Gniezno 2007 s' 305 318; WkłądKościołą
w dzieło misy.jne XIX wieku. w: Misje w XIX vieku'

l|ybrane zagadnienia.

Red. E.A. sokolowski.Pienięzno2008 s.20.7-236',Formacja misyjnąv Prymaso\9skim
|4,yższymSeminarium 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:Powołaniemisyjne
i misjonarskiew Kościele.',ł'ł:
Misje i religie. Księgapamiqtkowapośvięconaks.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 Kościołąw Ameryce w świetlenąucząniaJana Pawłą II i BerledyktaXy] orąz
w kontekścieKsięgi fundacji ślł.Teresy od Jezusa. W: Święta Tetesą ot] Jentsą
nauczycielkawiernej przyjaźti.Red' S'R. Niziński' Poznań 2015 s. |69 |85; Jak
umisyjnićstruktury Kościołąu Polsce' W..RadośćEwangelii źródłemmisyjnegozapału,
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,ydra lub. AntoniegoKurka oMI, prof' |JKSW. W: Ewangelia
międzytradycjqa współczesnościq
afrykańską,Ręd. J. Różański,P. szuppe.Warszarva

2003 s. 179_193oraz stugą BożyarcybiskupFulton John Sheen(l895 1979)_ wybitny
teolog,Jilozof, kaznodzieja i ąnimątormisyjny' W: Credidimus caritati. Ręd. M. olczyk'
P. Podeszwa.Gniemo 20l4 s. l87 203' Ks' dr FranciszekJabłońskiopublikował
również
l4 artykułóww czasopismach.
Habilitantpoprzezswojepublikacjez pierwszegokierunku
badai przyczyltl się do lepszego rozumieniadzieła misyjnego Kościoław Polsce.
Publikacje tego kielunku badawczego opartę na wynikach badań Autora, Są
przekon}.[ujące
onz bIiskieprzeciętnemu
cz}'tęlnikowi.
Habilitant w swoich badaniach naukotrych irv

poruszanej przez niego

problematyce
opierasię na dokumentach
Kościoła
oraz rvyporviedziach
kompętęntnych
autorów.Ks. dr FranciszękJabłońskiw pracy badawczejpodęjmujęmisyjnąnafurę
Kościołaporvszechnegow oparciu o analizę nauczania papieży:Pawla vI, Jana
ParvłaII, BenedyktaXVI i Franciszkaoraz lvskazaniaKongregacjiErvangelizorvania
Narodów. W ramachprowadzonychbadańmisyjnościKościołaHabilitantpodejmuje
problematykęzaangażowania
Kościoław Polscę w dzieło rnisyjne,m' in. dobrego
przygotowania misjonarzy, jak

równięż zaangaŻowania uczelni wyższych

w opracolvaniępodbudowynaukorveji teologicznejdla tego typu działalności
oraz
odczyt}.wania
roli Kościoła
w Polsce w formacjimisyjnejprorvadzonej
w seminariach
duchownych.ostatnim polęm badań prowadzonychw tyln kierunku jest wkład
ArchidiecezjiGnieźnieńskiej
w dziełomisyjneKościoła'
Drugi kierunekbadń naukowychHabilitantadot-vczyduszpasterstwa
ogó|nego,
duszpasterstwa małżeństw i

rodzin oraz duszpasterstrva liturgicznego. Do

zainspirowaniatą problęmatykąskłoniłyks. dra Franciszka Jabłońskiegopełnione
funkcjediecezjalnegoduszpasterza
rodzin oraz dyrektoraDiecezjalnegoStudiumZycia
MałŹeńskiego
i Rodzinnegoa takżepzekonanię,ię fodzina stanowi fundamentżycia
i wychorvaniaczłowiekaoraz jest podstawo\,vym
środolviskięm
ludzkiegorozwoju.Te
zainteresowaniaHabilitanta zaowocowałynastępującymipublikacjami: Mąłżeństwo
i rodzina szkołq ewąngelizącji: apostolsf,1)ąi misji. Rzeszów 2016 ss' 220' Misyjna
świądomość
Kościołaclomowego.Sndium misjologicznopastoralne.
warszawa 2016
ss. 578 oraz Jąk AIouiIai Pryscylla'.' swiądecb|]ą
pracujqqpft na misjach.
mąłżeńshz
Gniezno_Warszarva
2014 ss' 100 jak rórvniei Małżeństwoi rodzitlą w słubie rhisii'

rórvnieżpublikacje
Konspektydo spotkań z mąłżonkani'Gniezno 2016 sS. 114' Po\Ą''stały
Narodolpe Dni Zycia i sympozja o rodzinie w archidiecezji gnieźnieńskiej'
Zat).tułowane|
Red' F' Jabłoński, T' Nięwiadomska. Gniezno 2010 ss' 138' l'BC dla narzeczolq,ch.
Jak
Red' F. Jabłoński,T. Nięwiadomska'CnięZno 201] ss. 152 oraz Shń kościelny'
przyEotovać? Pastorąlne clziątąni.1formacyine vobec narzeczonyc|t v, arcl.lidiecezji
gxieźnieńskiej
' ,'Teologia i Moralność''(2012)t. 12 s' I5,7_I,7I.
W dorobku naukolvym ks. dra Franciszka Jabłońskiegojęst kilka publikacji nie
układającychsię w blok tęmatyczny, ale rozproszonych rv obszarze duszpasterstwa.
i fotograf
są to| Mystągogical Catechesis' RZeSZów_ Cniczno 2015 ss' 60' Kąfi1erz},sta
' i .jegopos,łttga
w czasie litttrgii' Gnięzno 2010 ss. 68' Nadzwyczajtrysząfątz Koma1ii ś:'.',
' Gniezno 2012 ss' 88' Stowarzyszenie,,Z|lvy Róząniec''
w archidiecezji gnieźnieńskiej
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,kązji 5)Jecia kaptańsna (1961 2011). Gńezno

2 0 1 1s s . 1 3 4 .
W drugirn kięruŃu badali rrryżejrr1mienione 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
mis.vjnejrriernych. Jednak rv tak szęrokirr-r
znaczenie dla kształtowaniasię śrviadoności
ujęciu istnieje niębęzpieczeństwozajmorvaniasię rvszystkin. na\YęttyD] co nie wchodzi
rv zakes naszych badań. Prorvadzonębadania powinny dotyczyć konkletnego r'rycinka
wiedzy. tzw. ..białejplamy'' w nauce. nad którą srvoje badania roztacza naukorviec,aby
doStaIcZyćadekrvatnejrviedzy teologicznej. Zbyt szcroki zakes badarvcz5.lnożę\\Ięcz
przeszkodzić w osiągnięciuzanierzonego celu.

3. Dziala|ność
dydaktycznai naukowo-organizacyjna
Poza działalnością
naukorvo-badarvczą.
alc rv ścisłynz n|ą ztvi'4zku,oddaje się
jnej'
ks' dr Franciszek Jabłoński działalnościdydakt1cznej i naukolvo-clrganizacy

Habilitantpracędydaktycznąlozpocząłjako misjologw latach 1998.2000rv Kolcgium
Katechetycznymw Gnieźnie.od 2003 r. prowadzi wykład z misjologii na UKsw
w CentrumFormacji Misyjnej w Warszawiea od 2006 r. na Wydziale Teologicznym
UAM w Prymasowskimwyższym SeminariumDuchorvnymrv Gnieźnie.W ramach
Wydziału Teologicznego UAM wykładałrównież misjologię dla osób świeckich.
w latach 2012-2013ks. dr FranciszekJabłońskipracowałw wyższym Seminarium
Duchownym \\' Kaliszu. Habilitant pełni lównież od 2001 r. funkcję dyrektora
Archidiecezjalnegostudium Duszpasterstwa
Rodzin' prolvadzącrównieżwykładydla
uczestników studium. PoZa tym Habilitant od 2014 r'' jako pełniący funkcję
diecezjalnęgoduszpasterzarodzin' prowadzi wykład rnonograficzny o tęmatyce
rodzinnej
dIaklerykówgnieznieńskiego
seminarium.
DośrviadczeniedydaĘczne stanolvi Nażny element dorobku Habilitanta.
Ks. dr FranciszekJabłońskiprorvadziłivykładydla Ióżnych8rup sfudęnckich,Zaló$'no
duchownychjak i osób święckich'Działalność
dydaktycznakoncęntlowała
się przede
wszystkimw obrębiemisjologii,w której ukazyrvałszerszetło,jakim j€ S t ploblematyka
misyjna.
Ks. dI FIanciszekJabłońskiod 2007 r. la\eĄ do StowarzyszeniaMisjologórv
Polskich,od 20l3 I. jest DęIęgatęm
Europyw Stowarzyszeniu
MisjologówKatolickich
(SMP) a od 2007 r' jest członkiemMiędzynarodowegoStowarzyszeniaMisjologów
Katolickich(IACM) oraz członkiemzarządutegostowaŹyszenia.
Habilitant od rozpoczęcia placy naukowej brał udział rv 37 konferencjach
i sympozjach'kongresachi spotkaniachZę studęntamiofaz przyszłymimisjonarzami.
Upowszechnianiuwyników badanprowadzonychprzez ks' dra FranciszkaJabłońskiego
sfużyłyreferatyi rvykładyrvygłaszane
na sympozjachi sesjachnaukor.vych.
Sympozja
i

konferencje naukowe, !v których brał udział Habilitant mialy charaktęI

międzynarodowy
i kajowy, ogólnopolskiorazregionalny.Tematyręferatówi wykładów
rrrieściły
się w ramachproblematykimisjologicznej.
HabilitantuczestniczyłrównięŹw synpozjach naukorvychrv kraju i za granicą.
Z wielu sympozjów pisał spralvozdaniado czasopismnaukowych.Podczas Bystąpień
zdobywałzarórvnoumięjętność
adekrvatnejsyntezytęologicznejjak rórvnieŹzdolność

popularyzowania
kwestii naukowych,zależnieod potzeb środowiska'
Umiejętnośółączeniatęolii Z plaktyką Habilitant przcjawia w plowadzeniu
spotkanogniska misjologicznegooraz rvykładówdla przyszłychmisjonarzyw centrum
FormacjiMisyjnej rv Warszawie.czyni to równieżpodczaskrajorvychi diecezjalnych
Szkoł Animatora Misyjnego a takŻeg|osząckonferencjei katechezyo chalakterze
pastolalnymi formacyjnymoraz prorvadząc
rekolekcjei dni skupienia.
3. Rozprawa habilitacyjnaks. dra Franciszka Jablońskiego
Wśródopublikorvanychdziel naukowychks. dra Franciszka Jabłońskiegona
pienvszemiejscełysurt.asię rozpralvahabilitacyjnapt, Misyjnq świądomość
Kościoła
(InstytutDialogu Kultury i Religii UKSW.
domowego.
Studiummisjolo4icznopąstorąlne
Studiai MateriałyMisjologiczne40. Warszawa201ó ss' 573).Stanowionazrlięńczenie
więloletnich badań naukowych Habilitanta. Problem pracy habilitacyjnej.mający
doniosłość
męrytorycznąi aktualnośćpraktycmą rvchodzi rv zakes misjo|ogii.
Ks. dr FranciszekJabłońskirvskazujena prz1,czynę
srvojegozaintereso\Yania
li'i'aośclq
Kościoła
donowego.zwraca uwagę,żetematykata Została
Zapocz4tkowana
w adhortacji
apostolskięj Fąniliąris consortio (por. Fc

54), ale nie zna|azłaprzełożenia

podjęcia takiego
w dokumęntachEpiskopatu Polski' Utwierdzeniemrv słuszności
problemubadawczegojęst nauczaniepapieżaFranciszka,w którym zachęcaon' aby
misyjną''(AL 57). RozprarvahabilitacyjnaZawięIaęlęmęnty
'.rozbudzaćkreat}.wność
niezbędne rv monografii naukorvej: spis treści (równieŻ rv języku angielskim
i hiszpanskim)' wstęp. trzy rczdzia|y, zakoitczenie, rrykaz skrótów, bibliografię,
steszczenie(równieżw języku angielskimi hiszpanskim)oraz aneksy.Tytułrozprarvy
habilitacyjnejwskazujena podjętyproblęm'a podł.tułwyznaczakicrunekrozprarvy'
jednocześnie
jej bazę zródłową.To międzydyscyplinarnę
określając
Studiumspajadrva
głównenurty podjętychprzez Habilitantabadan:misjologii oraz teologii pastoralnej
rv aspekciemalŻeństwa
i rodziny.
Habilitantpodjąłsię opracorvania
naukorvegor'r,ażnego
i aktualnegozagadnienia
w obrębietroski Kościolakatolickiegorv Polsce o mis1,jnąświadomość
Kościoła

domorvego.Główny problem pracy Habilitant lvyraził rv pytaniu: Jaki jcst stan
p1taniesprolvokorvało
do
śrviadomości
mis1'jnejmałzeństwa
i rodziny?To podstatvowe
małieństwai lodziny
zadaniakolejnychpytań:Jakiesąteologicznepodsta$ymisyjności
_ Kościołą
Jaka powinna być
domowego?Jakie l.aktorywarunkujątę świadomość?
duszpasterskaodpowiedźKościołamająca na celu inicjowanie i rozrvój misyjnej
Kościołaclomowego
Kościoładomowego.?(zob' Misyjna świądomość
świadomości
s.28).
Po koniecmych procedurachwstępu Habilitant przystqpiłdo rozrviqzylvania
podjętegoproblęmu w trzech rozdzia|achrozprarły.Jędnak ze strukfurypracy nie
narzucasię czytelniko\Yirv sposób wyrazistyzasadaporządkującamateriałbadarvczy'
Powinien wyznaczyćją tęmat ptacy oruz pŹyjęty w pmcy paradygmatbadarvczy'
(nolnaty\Ynyw którym Habilitant wyrói.|1iłtrzy etapy:rnisjologicmo.tęologiczny
Rozdział I)' socjologicmy (badarvczy. Rozdział I1) i pastolalny (prakseologiczny'
prowadzącydo sformułowania
wniosków i postulatówpastoralnych- RozdzialIlI).
W pierwszym Iozdzialę Autor pracy habilitacyjnej podejmujc analizę
teologicznychpodstarvmisyjności
Kościoła
domouegowynikającejz objawieniai nauki
Kościola.w drugimrozdzialeprzy rozrviqzyt,aniuproblemupracy Autor oparłsię nię
tylko na nauczaniuwspólczesnegoKościola'alę takżena wynikachbadańankicto\'lych
przeprowadzonych
wśródtrzechgrup respondentów:
małżonków'z któryclrprzebadano
842 respondentórv,
rodziców misjonarzy,z k1órychprzebadano123 respondęntÓw
oraz
rodziców dzieci należącychdo ogniska Misyjnego' z których przebadano l3l
respondentów'
Następnieks. dI Flalciszek Jabłońskidokonałanalizy l09ó odporviedzi
(trzechgrup ankietorvanych).
Wprawdziepraca naukorvaz tęologii pastolalnejmoże micć charaktereąvsto
teoretyczny'
nie musi rłprowadzać
częściempiryczrej.Jednaksięgnięciedo istniejących
jużbadańempirycznychw zakresięomarvianęgo
tęmafu'ajeszcze|epiejprzeprolvadzenie
własnychbadań stanowi dodatkowąwartość
Iozprcwy.Habilitant podjąłtaką próbę.
Autorana potrzebęodczyryvr'ania
znakórt,czasupo to, aby
Świadczy to o uwrażliwieniu
dokonaćich interpretacji
w świetle
Jest to takżerea|izacja
ob.iawieniai nauki Kościoła.
lvskazaniaSoboruWatykańskiego
lI; Aby kontynuować
zbarvcząmis.ięJezusachrysfusa,

Kościółna obowiqzek odczytywania znaków czasu i ich interpretacji v, świetleEwąngelii

(KDK 4),
rodząsię w odniesieniudo badańumieszczonychw rozdziale
Pytaniaręcenzęnta
w latach2009.20||)dotyczącychich aktualności.
Minro, żę
drugim(przeprowadzonych
ankietyspbĄYałydo Habi|itantarv ciągu 3 lat, jednak od otrzymania
kwestionadusze
dotyczy
aŃiety minęło5 lat. Pytanię,które naleiy posta\Yić,
ostatniegokwestionariusza
analizy ilościowejankiet: na ile ankiety sptyrvającez poszczególnychmiejscorvości
Habilitant nie umieścilrÓrvnieŻ
i kontynentó\Ystanowią próbę reprezentaty1\'ną?
jaki ploccnt
jakąliczbęankietrozdałlęSpondentom,
inforrnacji,
w rozprawiehabilitacyjnej
wrócił?Wątpliwości
budząrównieŹźródłanaukowę\vńvoŹone na potrzebyrozpIaury,
powinny
ankiet(s' 508-5l4)' Stawianew nich pytaniarcspondentom
tj. kwestionariuszę
Kościoładonowego (rozdziałI).
odnosićsię do Teologicznychpodstawrnisyjności
który
w aneksachtabele(s. 5l5-542)nie wyczerpująmateriału
badawczego,
Zamieszczone
możnabyłobyuryskaćpzez skonsfuowaniedobregonarzędziabadarvczego.
Problem stano$.iostatnirozdzial rozpnwy habi|itacyjrc1(rozdziałIII). Według
paladygnafutęologii pastoralnejrozdzial ten porvinienzarvierać\\Tioski i postulao.
pastoralne.To co Habilitant zapolviadatv trzecim etapię postępowaniabadarvczego
(zob.Wstęps. 36) zręalizowałrv niervielkimstoPniuw Zakończęniu(zob.ss' 435-44|)'
w pracachz teologiipastoralnejwlaśnietŹeci etapjest najbardziejtwórczy, ponieważ
znajdująsię w nim odpowiedzina pytania dotyczącępodjętęgoprcblcmu, a takŻę
teraźniejszości
i przyszłości'
Reasumującnalęży Shvierdzić.że recenzowanarozprarvaks. dra Franciszka
Jabłotiskiego
stanowi.,nowm'' w dotychczaso\łych
badaniachz misjologii.Habilitant
lvłączylsię do dysklsji nad stanen i odnorvąksfałtowaniaświadomości
misyjnej
Kościoła
domowegow Polsce' Literaturaprzędmiofuzostałanic tylko zgromadzona,
ale
takżewłaściwie
dobrana.Waloremrozprawyjęst wykor4'staniedużcjliczby publikacji
obcojęzycztych.
Ks. dr Franciszęk Jabłońskirvykazałsię znajomością
badanegoprzedmiotu.
refleksjinie tyko przytaczacudzemyśliale zajmujervłasnestanowisko
W prorvadzonej

w omawianychkwestiach.Świadczy to o samodzielności
naukowejHabilitantai dobryrn
jegorozeznaniuw dziedziniemisjologii.
4. Wniosek końcorrY
Ks. dr Franciszek Jabłońskiposiada znaczący dorobek naukowy o plofilu
specjalistycznym,w którym misjologia stanowidziedzinęwiodącą.Habililant swobodnię
poruszasię w zakesie wybranejproblematykimisyjnej.
w oparciu o powyższąargumentacjęstwięIdzam,że ks. dr Franciszek Jabłoński
spełniakr'4eda stawiane pzgz polskie prawodawstwow odnięsięniudo stopnia
naukowegodoktorahabilitowanego
z teologii.Równocześnie
zwTacamsię z wnioskiem
do Rady Wydziafu UniwemytefuMikołajaKopemika o dopuszczęnieks. dra Franciszka
do dalszychetapówplzewoduhabilitacyjnego.
Jabłońskiego
Lublin, dnia22 listopada2016roku.
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