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Po Soborze Watykanskim II w Kościelepowszechnym, zatówno w refleksji teologicznej
jak i w praktyce duszpasters|oej,zauważamytroskę o pogłębionerozumienie teologiczne, a w
konsekwencji takŻewłaściweświętowanieDnia Panskiego. Usiłowania te obecne są również w
Kościele w Polsce, o cTym świadcząliczne publikacje, sympozja i konferencje poświęcone
teologii niedzięli i jej chrześcijanskiemuświętowaniu.
Nie dziłvtzatem,ze toska o posoborową
rcwa|oryzację świętowaniadnia Panskiego, z ruedńe|ną Eucharystią na czele, stałasię również
tematem licznych publikacji w polskiej |iteratnzę teologicznej. Problematyce tej obszerną
dysertacjędoktorsk4poświęciłks. mgr-lic. Krzysztof Giera.
Poproszony przez Radę Wydziału Teologicmego UMK w Toruniu o napisanie receluji
tej rozprawy, podejmuję się tego zadantatym chętniej,iżzzagadnieniamiĘmi interesujęsię juz

od lat. Na wstępie pragnę jednak zaznaczać, iż Autor stanęłprzed trudnym zadatiem, poniewaz
z jednej strony musiał zebtaó i uporządkowaćbogatą i w duzym stopniu rozproszoną polską
literaturęteologiczną o niedzieli, a z drugiejstrony spojrzećobiektywnie na całość
zagadruertta
z
punktu widzenia recepcji tego nauczaniaw świadomości
społeczeństwapolskiego' co nię zawsze
jest możliwe bezbadań empirycznych, typowych dla nauk socjologicznych. Doktorant słuszrrie
pominąłbadanianad recepcjąprzez wiernych soborowego nauczariao niedzieli, a ograniczyłsię
do zgromadzonych źródeł i zebtanych publikacji, które oprócz teologicznych aspektów,
uwzględniają takie tożme uwarunkowania społeczno-polityczne i potrzeby dus4pasterskie.
Współczesny kryzys niedzielnego świętowaniawpaga

zatem interdyscyplinarnych badan i

ku;zdeopracowźillienaukowę moŻe pnyczyruÓ się do jego przerwycięŻerua i do rewaloryzacji
samejniedzieli.

1. Tytuł i problemaĘka rozprawy.
Przedstawiona w pracy problematyka zostaładokładnie określonaw tytule rczpraw.
obejmuje onazagadtienie rewaloryzacji Dnia Panskiego w oparciu o zebrartąwPolsce literaturę
teologicmą okresu posoborowego. Autor we wstępie do rozprawy uzasadnia obszerniej
celowośćpodjętych badan, w których pragnie wskazać na rozne sposoby rcwa|oryzacjiniedzieli
w zmieniającym się świecie,głównie poprzez pogłębionąteologię tego dnia: ,,Celem rczpraw
będzie odkrycie na nowo niedzieli jako dnia prawdziwie poświęconegoBogu, atak:ie ukazanie,
iż postęp cywilizacyjny,

który

caĘ czas dzieje się moze mieć pozytywny \^rń^v na

rozpowszechnianiejej wartościw dzisiejszym świecie''(s. 9).
Recenzent musi zatem odpowiedzieó na podstawowe pytanię, czy te załoŻenia
metodologiczne zostały uwzględnione w ptzedłoŻonejrozprawie doklorskiej? Podstawowym
materiałembadawczym dla Autora są dokumenty Magisterium Kościołaoraz piśmiennictwo
dawnych i współczesnychteologów, mvłaszczapolskich. W oparciu o analizę Ęch źródełAutor
usiłowałvkazaćproces rcwa|oryzacjiniedzieli w okresie posoborowym' Wskazuje,izzpowodu
współczesnych zagrozeń nie jest to proces łatwy i typowy tylko dla społeczeństwapolskiego,
gdyż borykają się z nim chrześcijaniena cĄm

świecie.Problem zatem rorytaw

został

określonystosunkowo dokładnie.
Należy ponadto podkreślić,iz Autor poprawnie wykorzystywał metody badawcze,
chociaz w sposób mało dokładnyje opisał (m. in. nie bardzo wiadomo na czym polega
,'metodahistoryczno - kanoniczna'', s' 10). Dodatkowąwartościąpracy jest równieŻto,iŻnię
ograniczył się jedynie do ana|izy samej ,,polskiej literatury teo1ogicznej'', na co wskazuje
temat pracy' ale uwzględnił równieŻ liczne dokumenty kościelne i wazniejszą |iteruturę
zagraniczną,co bez wątpienia przyczyniło się do pełniejszegoprzedstawienia zagadnień i do
poprawniejszego formułowania wnio sków końcowych.
2. Bibliografia
Istotny wpływ na oryginalność rozprawy doktorskiej ks. KrzysŹofa

Giery mają

wykorzystane ptzez niego liczne źródła podstawowe, jakimi są wymienione w spisie
bibliograficznym dokumenty Kościoła,źród|apatrystycznei liczne opracowania teologiczne.
Dzięki temu praca zostałana|eĘcie udokumentowana' co potwierdzają stararurie sporuądzone
przypisy oraz załączonywykaz literafury.
Zestawienie bibliograftcznę jest bardzo obszeme i zasadruczo starannie sporządzone,
chociażrodząsię pewne zasttzeiętia. W zestawieniu brak niektórych opracowań, wydaje się

istotnychdla omawianych w pracy zagadtlteń(np.:A. Czaja, Z. G|aeser(red.),Świętowanie dnia
Pańskiego w ekumenicznej reflelrsji Kościołów, opo|e 2012)). Dyskusyjny jest podział na
literaturę podstawow4 i pomocniczą prrykładowo podaną w literaturze pomocniczej bardzo
waźmeopracowanie E. Bianchi, (Niedziela dzień Pana, dzień cztowielcą,Pontń 1998) na|eżało
umieścićw literaturzepodstawowej.W zestawie dokumentów Soboru Watykanskiego II podano
ich zbiorową publikację wydaną w Poznaniu w 1986, a tię z roku f002 (w tym wydarriuistlrieją
7nacznepoprawki w thrmaczonych tekstach poszczególnych dokumentów).
3. Strukturarozprary
Rozprawa doktorska ks. mgra _ lic. Ikzysńofa Giery obejmuje łączne 239 stron
wydruku komputerowego formatu A 4 i składasię ze spisu treści,wykazu skrótów, wstępu,
cńerech rozdziałow, zakoiczetia, bibliografii i aneksów. Poszczegó|ne rozdziały posiadają
obszerne wprowadzenia, natomiast brak końcowych podsumowań w rozdz,iałachpierwsrym i
trzęcim. Podział' na cńery rozdziaĘ jest uzasadniony i w sposób logiczry wyczerpuje
problematykęzakreślonątematempracy.
W pierwszym rozdzia|ę Q{iedziela w historii zbawienia), s, 14-56) Autor, głównie o
przekaz biblijny, przedstawiateologię niedzieli, jej zapowiedz w Starym Testamencie(szabat),a
następnie jej nowotestamentalny wymiar, umocowany przede wszystkim w zbawcrq
wydarzeniu zmartwychwstarria Chrystusa i zesłarua Ducha Świętego. Te główne treści
teologiczne Dnia Pańskiego Autor vzasadnia takżę w oparciu o dokumenty Magisterium
Kościołai źródłapatrystyczne.
Drugi rozdziil' (Świętowanie niedzieli uświęceniem
Ęcia chrześcijańskiego,s. 57- I07).
Świętowanie niędzieli wywiera także ogromne nctczetie na uświęceniewspólnoty Kościołą
rodziny i kazdego chrześcijanina'chrześcijanina.
Autor podaje równteżzformy chrześcijanskiego
świętowaniaDnia Pańskiego, zvtłaszcza popruez niedzielną Eucharystię, Liturgię Godzin,
pogłębianiewspólnoty rodzinnej oraz poptzez osobistą modlitwę' lekturę Pisma świętegoi
właściwewykorzystanie czasu wolnego. W swoim wywodzie Autor stusznie wyakcentowat
jakim jest niedzielna Eucharystia. Z niej wypływająi
istotny element świętowaniai uświęcania,
do niej zmierzają pozaliturgiczne elementy niedzielnego świętowaniątakie jak: chrześcijarrska
radość,
odpocątrek i międryludzka solidamość.
W rozdzia|e trzecim (Swiętowanie niedzieli w dobie globalizacji s. 108-153)' Autor
omawia świętowarrie
niedzielne w kontekściewspółczesnychzagrożefi,a zwłaszczag|obaIizacji,
Ta ostatnia, oprócz cech pozytyvrnych, wywiera również wpływ negaĘwny, co stanowi
zagrozeruedla chrześcijanskiegoświętowania
niedzieli. Wspołczesnezagroietia Autor

4

szczegół'owo analizuje. Chodzi mvłaszcza o zmienny system pracy zawodowej, nieumiejętlre
korzystanie ze wspóŁczesnych zdobyczy techniki, konsumpcjotizm,,,makdonaldyzacjd, oraz
multykulturowośó. Tworzą

się nowe formy

spędzania wolnego

czasu dalekie od

chrześcijanskiegoświętowania.Zachodzi również koniecznośćochrony prawnej niedzieli,
Rodzą się społeczneinicjatywy rewaloryzacji niedzieli, aprzede wszystkim nowe wyzwania w
pracy duszpasterskiejKościoła.
Cnvafiy rozdział'(Postulat nowej ewangelizacji niedzieli, s. 154-196),zgodnie ztęmatem
rozpraw, pragnie wskazać naróżne sposoby rewaloryzacji niedzieli. Autor proponuje sposoby
promocji Dnia Panskiego najpierw w środowiskurodzinnym, a następnie we wspólnocie
Kościoła.Dowartościowanieniedzieli winno nastąpió poprzez wychowanie dzieci w wierze
katolickiej, mvłaszcza poptzez oŻyrvienie zycia sakramentalnego w rodzinie oraz poprzęz inne
pozasakramentalne formy uświęcenianiedzieli, które będą pogłębiĄ życie wspólnotowe.
Proces wychowania do świętowanianiedzieli powinna wspierać szkolna i parafialna katecheza.
Autor zastanawia się nad nnnejszającym się uczestnictwem w niedzielnej Eucharystii i za7eca
,,odpowiedniąkatechezęo Eucharystii i o niedzieli, aby przeznią podać całemuludowi Bozemu,
a zwłaszcza rodzinom, teologiczną moĘwację uczestrictwa w niedzielnej Mszy świętej''(s.
169). ważne zagadnienie teologicznej motywacji nie zostałojednak pogłębioneprzez Autoru'
Wciąz w motywacji przewaza aspekt prawno-nakazory' a nie moĘwacja egzystencjalna,
vtypływająca z samej istoty Eucharystii, która jest sakramentem dającym Ęcie, cry|i
chrześcijanskąegzystencję' Autor Sporo uwagi poświęca ponadto wspólnocie lokalnego
Kościoła,która powinna pełnić szczególną rolę w procesie formacyjnym wiemych. obok
pogłębionegoĄcia sakramentalnegopowinna umiejętnie włączyćsię w nową ewangelizację
oraz orgatizować spotkania formacyjne w grupach parafialnych i stowarzyszeniach (ruchach)
katolickich.
4. Ocena mervtorvczna
Przeana|izowarLaprzez Autora rczprary posoborowa literatura teologiczna, uzupełniona
źródłami biblijnymi i paĘstycznymi oraz dokumentami Magisterium Kościoła,w sposób
wyczerpujący przedstawiĘ problemaĘkę zalr'reśloną
tematem pracy. od strony merytorycznej
praca w sposób poprawny i naukowy vkazaŁaposoborową teologię niedzielnego świętowania.
Autor w sposób wyczerpujący opisuje poszczegóIne tematy teologiczne i pastoralne związane
z niedzie|nym świętowaniem,a ponadto wskazuje na cały szereg sposobów rcwaloryzacji
niedzieli. Czyni to zwłaszcza w ostatnimrozdzia|e, w którym możliwościte usystematyzował'
i uzasadnił,jednak w niektórych przypadkach zby ogólnikowo i wbiorczo odniósł je do
polskiej literaturyteologicznej okresu posoborowego.

Należy jednak podkreślić, iŻ Autor

wykazał się bardzo dobrą znajomością

podstawowych zagadrueń teologii Dnia Pńskiego i ich aplikacjami pastoralnymi. Wartość
opracowania zvńększa wnikliwa arn\iza uwarunkowaó społeczno-religijnych jakie wywarĘ i
nadal wywierają wpływ na jakośóiksńahniedzielnego świętowaniaptzezwiemych. Doktorant
jest w pełni świadomnowych zagroŻen,vtyrwan i zadań wynikających ze współczesnych
ptzemian społeczno-religijnych i kulturowych. Wszystkie te zagadtienia wnikliwie arralizuje i
krytycznie omawia. Stawia także konstruktywne wnioski celęm pogłębienia teologicmej
świadomości,
atym samym rcwa|oryzacjiniedzieli w społeczeństwiepolskim.
Z puŃtu widzenia merytorycznego rodzą się równiez pewne pytania do dyskusji: 1)
Brak wyraźnejoceny i krytycznej analizy twórczościpolskich teologów piszących o niedzieli.
Zbyt mało dowiadujemy się o tym, który z nich, i w jakim stopniu, przyczyn1Ł się do
posoborowej rewaloryzacji niedzieli. 2) Doktorant nie omówił niektórych

waŻnych

teologicznie i duszpastersko zagadnień omawianej problematyki, np. brak pozytywnej ana|izy
tozpoczęcia niedzielnego świętowaniaw sobotni vneczór, v,rręczprzeciwnie' na s. 105 można
odnieśćwrażenie dezaprobaĘ możliwościspełnienianiedzielnego obowiązku uczestniczenia
we Mszy św.w sobotę wieczorem, gdyŻnie do przyjęciajest jego uproszczone stwierdzenie:
,, Cotaz częściejdochodzi do sytuacji, kiedy we Mszy świętejuczestniczy się w sobotę,
wypoczynkiem natomiast wypełnia się całąniedzielę. W ten oto sposób świętowaniednia
Pańskiego pozbawione jest elementu sakralnego, umieszczenie go zaśw sobotę spravńa, iŻ
oddziałuje on bardzo słabo na ptzeżrywaniepowstrzymania się od pracy) a zwłaszcza na
wypoczynek. Sytuacja taka z perspektywy chrześcijanskiejneguje mozliwośćadekwatnego,
rzeczywistego odpoczynku''. 3) pominięto ekumenicmy wymiar niedzielnego świętowania.
5. Ocena formalna
Batdzo wysoko na|eĘ ocenió również stronę formalną opracowania. Autor formułuje
wnioski poprawnie, zawszę z odpowiednim odniesieniem do źródeł.Czasatni brak jednak
głębszych wniosków i ocen kfficznych,

przy końcu niektórych
wyprowadzanych z:,łvłaszcza

rozdńałów.
Pod wzglądem językowym ptaca zostałanapisana poprawnie i bardzo starannie, choó
czasem pojawiają się drobne ptzeoczelia i niekonsekwencje,np. w wykazie bibliograficznym
(na s. 211) dwukrotnie podano ten sam arĘkuł J. Gaillardą a na s. 2l3 mamy niepełnyopis
bibliograficmy G.Jaquementa. KoreĘ

wymagają również nieliczne błędy maszynowe i

stylistyczne,które na|eiy poprawió w ewentualnejpublikacji ksipkowej (co bardzo polecam).

6. Ocena ogólna
W ostatęcznejocenie recenzowanej rozptary pragnę stwierdzić, iż,praca doktorska ks.
Krzysńofa Giery, napisana pod kierunkiem wybitnego specjalisty ks. prof. dra hab. |kzysztofa
Koneckiego, jest dojrzaŁa i samodzie|na oraz w niektórych częściach pionierska. Autor
poprawnie wyvaqzał się z postawionego we wstępie celu, potrafił ponadto zaptezentowaćwłasne
ronlłtązanlai przemyślenia.Widać ponadto u Autora dobre opanowanie warsztatu naukowego.
Na wysoką ocenę zasfuguje fak., ii Doktorant zebrał'i ptzeanaIizował'bańzo obszemy i dobrze
dobrany materiał źródłowy.
Przedstawiona praca' zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej, spehria wszystkie
wymagania stawianeroą)rawom doktorskim. Stawiam zatęmwniosek, aby jej Autora, ks. mgr.lic. kan. Krqsńofa Gierę, dopuściódo dalszych etapówprzewodu doktorskie.go.

Opole, dnia 15 listopada2014r.
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