Ks. dr hab. prof. UAM Dariusz Kwiatkowski

-

Wydzial Teologiczny UAM w Poznaniu

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgr. Tomasza Salatki zatytulowanej: ,,Porz4dek

prawny i mo2liwoSd ksztaltowania liturgii w reformie Soboru Watykar[skiego

II",

napisanej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroclawiu,
pod kierunkiem ks. prof. zw. dr. hab. Stanislawa Araszczuka

Wprowadzenie
Sob6r Watykariski

II

umieScit liturgiE

w

przestrzeni dokonuj4cej sig nieustannie historii

zbawienia.Przez liturgig Chrystus zmartwychwstaly kontynuuje wykonywanie swego urzgdu
kaplanskiego. W niej przez znaki widzialne dokonuje sig uSwigcenie i zbawienie czlowieka, a
mistyczne Cialo Chrystusa, czyli KoSci6l oddaje kultpubliczny Bogu Ojcu (por. KL7). Wedtrug

tej

syntetycznej ,,definicji"

kult i

uSwigcenie czlowieka stanowi4 dwa konstytutywne i

nawzajem sig warunkuj4ce elementy liturgii. Liturgia jest miejscem spotkanra

i

zbawczego

dialogu Boga z czlowiekiem. Sob6r odszedl od SciSle prawno-rubrycystycznego pojgcia

liturgii, widzqc w niej wydarzenie zbawcze:Zapolrednictwem Chrystusa w Duchu Swigtym
dokonuje siE Swigta wymiana i dialog migdzy Bogiem, kt6ry zbawia i uSwigca, aczlowiekiem,
kt6ry odpowiada nadzial.anie Boga aktami kultu i swoim Zyciem.
Reforma liturgiczna, chc4c zmniejszyc zauwa?alny wczeSniej rozdLwrgk migdzy Zyciem i

liturgi4, musiala przystosowad jgzyk liturgii do wsp6lczesnego rytmu Lycia, kt6ry, zaleZqc od

wielu czynnik6w kulturowych, historycznych

i

spolecznych, jest bardzo zr6lnicowany w

r62nych czgsciach Swiata. Proces ten nazywa sig adaptacj4 liturgiczn4 i dokonuje sig na trzeg,h

poziomach. Granice pierwszego poziomu .vqvznacza Stolica Apostolska w nowych ksiggach

liturgicznych oraz r62nego rodzaju dokumentach. Drugi etap adaptacji dokonuje sig na

poziomie narodowych konferencji episkopat6w. Najmniejszy zakres mo2liwoSci w
dokonywaniu adaptacji posiada celebrans,

kt6ry przewodniczy konkretnej celebracji

liturgicznej. Reforma litnrgiczna Soboru Watykariskiego

II

uwzglEdniia r62nice tradycji

kulturowych, etnicznych i jgzykolvych danego kraju. R62norodnoS6 tych tradycji widziana jest

jako wielkie bogactwo KoSciola powszechnego.

Z

definicji liturgii wyplywa r6wnieZ

jej aspekt wsp6lnotowy.

Konstytucja liturgiczna

Sacrosanctum concilium bardzo mocno podkreSla, Ze czywrolci liturgiczne nie s4 aktami

prywatnymi, lecz kultem wsp6lnoty KoSciola, bgd4cego sakramentem jednoSci. W liturgii
KoSci6l stale sig odnawia, wzrasta

i

doSwiadcza swej duchowej tozsamoSci. Wsp6lnota

KoSciola urzeczywistniajqca sig w sluchaniu slowa BoZego

i

gromadzqca sig na modlitwie i

lamaniu chleba jest hierarchicznie uporz4dkowana, gdziekaLdy z czlonkSw ma do wypelnienia

wymiar liturgii, Sob6r zwraca uwagE na

SciSle okre3lone zadania. Doceniaj4c eklezjalny

potrzebg czynnego i Swiadomego uczestnictwa wiemych w celebracjach liturgicznych.

Poniewaz czynnoSci liturgiczne nie s4 czynnoSciami prywatnymi lecz kultem calego
KoSciola nikomu bez akceptacji kompetentnych wladz koScielnych

nie

moZna

w liturgii

dokonywad jakichkolwiek zmian. St4d wraz z wprowadzeniem odnowionej liturgii pojawilo
siE prawo liturgiczne, kt6re dalo normy dotycz1ce poszczegllnych celebracji liturgicznych

ustalalo granice dla adaptacji
celebransa i uczestnik6w

i

i

inkulturacji. Prawo liturgiczne nie ogranicza wolnoSci

liturgii ale stoi na straZy

jq

teologicznej poprawnoSci i pigkna. W ten

w liturgii jest niezmienne i pochodzi od

spos6b prawo liturgiczne chroni tego, co

samego

Chrystusa oraz wyroslo zTradycji KoSciola.
Po Soborze Watykariskim

II pojawilo sig w KoSciele wiele nadu|yd i btgd6w w rozumieniu

i sposobie celebrowania liturgii. Stolica Apostolska zwykle reagowala bardzo szybko, wydaj4c
stosowne dokumenty. Mimo uplywu lat

i

wydania konkretnych dokument6w dotycz4cych

prawa liturgicznego, r6wnie| dzil moLna zavwa:i.y6 blgdy

i

naduLycia w liturgii (np. msze z

modlitw4 o uzdrowienie, w kt6rych akcentuje sig nie istotg Eucharystii ale towarzyszqcq jej
modlitwg o uzdrowienie; tzw. ,,wieczory uwielbienia, gdzie Eucharystia wydaje sig by6 tylko
dodatkiem; skracanie czfian i psalm6w responsoryjnych; prywatne ,,dodatki" w modlitwach
eucharystycznych; uZywanie niewlaSciwych formularzy mszalnych zwlaszcza

Wielkiego Postu

i

Wielkanocy). St4d nale?y

Tomasza Salatki, kt6ra podejmuje

i

z

w

okresach

uznaniem przyjq(, dysertacjg doktorsk4 ks.

systematyzuje temat porz4dku prawnego

i

mozliwoSci

ksztaltowania liturgii po reformie Soboru Watykariskiego II.

1. Cel, problem,Lr6dla

i metoda dysertacji

ks. mgr. Tomasza Salatki bylo
natury i celu prawa liturgicznego oraz jego realizacji w prawodawstwie

Problemem badawczym dysertacji doktorskiej
przedstawienie

KoSciola laciriskiego. Temat jest bardzo aktualny i ciekawy. Potwierdzaj4 to liczne nadu?ycia

w rozumieniu i celebrowaniu liturgii w naszych
realizacjE postanowieri Soboru Watykariskiego

ptzez papieZy

i

II

czasach oraz pewne trudnoSci zwr1zane z

oraz dokument6w, kt6re zostaly wydane

Stolicg Apostolsk4 po jego zakohczeniu. Autor slusznie we wstgpie dysertacji

zauwala, 2e stworzyla sig dziS swego rodzaju praktyka duszpasterska oparta na wlasnej
interpretacji przepis6w liturgicznych

i

korzystanru z wolnoSci w celebrowaniu liturgii. St4d

wuZne bylo postawienie pytania: na ile jest mo2liwe zachowanie zdrowej tradycji

i otwarcie sig

na drogi uzasadnionego postgpu w celebracji liturgii? Odpowied2 na tak postawione pytanie

stalo sig problemem badawczym, kt6rego podj4l sig Doktorant. Swoje prace badawcze
prowadzil,bazuj1c na soborowym spojrzeniu naiycie KoSciola w kontekScie ars celebrandi i
ars participandi. Prowadz4c swoje badania naukowe Autor ma SwiadomoSd, 2e liturgia jest
skarbem KoSciola, a w sprawowaniu liturgii decyduje

si

g przyszloSc wiary i KoSciola.

Liturgika jako nauka posiada wlasn4 pluralistyczn4 metodologig, a metody naukowe w
niej uZyrvane s4 stosowanetakheprzez inne dyscypliny teologiczne. Doktorant slusznie zaznacz

we wstgpie do swojej rozprawy doktorskiej, 2e w badaniach nad liturgiq nale?y m6wi6

o

metodach, a nie o metodzie. Pluralistycznametoda stosowana w badaniach nad liturgi4 wynika

z faktu, 2e zar6wno pracom badawczym, jak i dzialalnoSci dydaktycznej towarzysz4 okreSlone
przez niq pytania: o powstanie

i

pocz1tki oraz rozw6j dziedziny (historia liturgii), o prawdy

teologiczne v,ryrahone w liturgii (teologia liturgii), o uczestnictwo wiemych w konkretnych
formach obrzgdowychoruzpastoralne znaczenietych form (liturgikapastoralna), o wplyw form

liturgicznych na rozw6j 2ycia duchowego wiemych (duchowoSd liturgiczna), a takhe o aspekt

prawny celebrowanej liturgii (prawo liturgiczne). Odpowiadaj Ec na pytanie

o prawo i

mozliwoS6 ksztaltowania liturgii, Autor dysertacji korzystal

z kilku odpowiednich metod

naukowych. Najpierw zastosowal metodg krytyki wewngtrzn

ej

dokonac prawidtrow

ej

2rodel, aby

w ten spos6b

analizy wykorzystanych tekst6w 2r6dtowych pod k4tem przydatnoSci

w

rozwiqzywaniu problemu badawczego. Kolejn4 metod4 byl.a analiza?,rytycznazastosowana w

celu opracowania przedmiotu pracy na podstawie badari przeprowadzonych przez innych
autor6w. Ostatni4 metod4 stosowan4 w dysertacji bytra synteza, kt6ra po koniecznej analizie
umoZliwitra wyraZenie wtrasnego stanowiska

w

kontekScie prezentowanego zagadnienia i

przedstawienia wniosk6w zgodnie ze struktur4 pracy.

Podstawowymi 2r6dNami
dokumenty KoSciola

z

w

realizacji celu badawczego byly staro2ytne

,,Kodeksem Prawa kanonicznego"

na

czele oraz

i

aktualne

z tymi aktami

prawnymi, kt6re nadaja,ksztaNt obecnej liturgii. WSr6d nich s4 ksiggi liturgiczne (zwlaszcza

we wszystkich odnowionych ksiggach
odpowiedniej wNadzy koScielnej. W swojej

wprowadzenia teologiczno-pastoralne obecne
liturgicznych), instrukcje, dekrety
dysertacji Autor korzystal takhe

i

z

wskazania

najnowszych opracowafr teologicznych, liturgicznych i

prawnych w jEzyku polskim. wloskim, hiszpafrskim i angielskim. Nale2y podkreSlii bogactwo

i

zrohnicowanie zebranej i krytycznie przebadanej literatury.

2.

Struktura rozprawy

Struktura rozprary jest logiczna, sp6jna i proporcjonalna. Tworzq jq: uykaz skr6t6w,

bibliografia podzielona na Zrodla,literaturE przedmiotu

i

literaturg pomocnicz4, wstgp, pigd

rozdzial6w, podzielonych na mniejsze jednostki, oraz zakohczenie.

W pierwsz ym r ozdziale dysertacj i Autor przedstawi a rozw6j historyczno-doktrynalny

relacji porz4dku prawnego
prawnego

i

mo2liwoSci ksztaltowania liturgii. Wychodzi od porz4dku

i ksztaltowania liturgii w

staro2ytnoSci chrzeScijafrskiej. Swoj4 analizq rczpoczyna

od tekst6w biblijnych, kt6re stanowi4 podstawowe 2r6dlo dla prawa liturgicznego, akohczy na

dokumentach soborowych i synodalnych zajmq1cych sig kwestami poprawnoSci sprawowania

liturgii. Nastgpnie omawia regulacje prawne w liturgii w kresie Sredniowieczaorazpo Soborze
Trydenckim. Pierwszy rozdzial kohczy sig przedstawieniem kryeri6w prawnych w odnowie

liturgicznej po Soborze Watykafrskim II. NaleZy podkreSlid, ze nakreSlenie historycznego tLa

relacji porzEdku liturgii

i

mozliwoSci

jej

ksztaltowania pozwalajE lepiej zrozumie6 prawo

liturgiczne oraz idee zmian i ksztaltowania sig liturgii po Yativanum IL Ks. mgr T. Salatka
zaznaczq 2e duha zmiana podejScia do prawa dokonatra sig po wydaniu ,,Kodeksu Prawa
Kanonicznego" w 1982 roku. ZmianatapodkreSlaprzede wszystkim wagE godnoSci czlowieka.

Ten silny akcent zwiyzany

z

godnoSciq czlowieka zaowocowal nowq filozofrq prawa

kanonicznego i nowymi realiami rzeczywistoSci liturgi cznej.

W drugim ks. mgr Tomasz Salatka wskazuje 2r6dla poznanta prawa liturgicznego.
Omawia kolejno: Kodeksu Prawa Kanonicznego, ksiggi liturgiczne, zwyczaje

w liturgii i

wypowiedzi kompetentnej wladzy koScielnej. Dzigki wskazaniu konkretnych 2r6del prawa
liturgicznego przedstawia ich rolE i znaczenie dla liturgii oraz wplyw poszczeg6lnych ustaw,
wyrazonych w kodeksie prawa, ksiggach liturgicznych, wypowiedziach kompetentnej vrtadzy

i zv',yczajach na ksztalt i rozumienie liturgii.

W trzecim rozdziale dysertacji zostala ukazana wladza kompetentna w sprawach
liturgicznych. Autor opisuje kompetencj e papieZa, sobor6w ekumenicznych, Stolicy
Apostolskiej, biskup6w diecezjalnych i konferencji episkopat6w. PodkreSla tutaj, Le to dziEki

tej wladzy liturgia nabiera okreSlonego ksztaltu i poszczeg6lne idee teologicznoliturgiczne
otrzymqq swojE wyrazistoSi. Jej rola jest szczeg6lnie waZna, poniewa? wyznacza kierunki
rozwoju -vqtlrazrl liturgii, akcentuj4c zar6wno kreatywnoSO oraz progres, jak

maj4c

w

i

ogranrczenia,

perspektywie tych dw6ch kierunk6w zawsze dobro calego KoSciola oraz

poszczeg6lnych partykularnych wsp61not.

W czwartym rozdziale Autor rczprary przestawia czynniki legitymizuj4ce porz4dek i
mozliwoSd ksztaltowania liturgii. Nalez4

do nich: teologiczny charakter

zgromadzenia

o

liturgii oraz
poprawnoSd celebrowania liturgii. Doktorant podkreSla, 2e czynniki te s4 osadzone
zdecydowanie glgbiej w rzeczywistoSci funkcjonowania czlowieka, niz tylko ustawy i
liturgicznego, czynniki spoleczno-psychologiczne, dbato56

ortodoksjg

wytyczne kompetentnq wladzy. Dzigki poznaniu tych czynnik6w mozna dostrzec

i zrozumiel,

2e realna troska o liturgig nie moZe sig ograniczyt jedynie do przestrzegania norm prawnych,
ale wymaga fundamentalnego namyslu nad czlowiekiem jako osob4 funkcjonuj4c4 nie tylko

w

KoSciele, ale w calym uniwersum. Czlowiek jako korona stworzenia jest wyj4tkowo bogaty w
r62ne sfery zyciowe, kt6re na niego oddzialujq i go ksztaltuj4. Te oddzialywania odnosz4 sig
teZ do

liturgii.

W ostatnim rozdziale ks. mgr T.
porz4dek

Satratka opisuje perspektywy,

jakie daje wsp6lnocie

i mo2liwoSi ksztaltowania liturgii w okreSlonej rzeczywistoSci ars celebrandi i ars

participandi. Podejmuje nastgpuj qce zagadnienia: posluszeflstwo zasadom celebracji liturgii,
dobro zgromadzenia liturgicznego, obrona sacrum w liturgii (ten element wydajg sig byd bardzo

waZty w dobie laicyzacji i pr6b wprowadzania profanum do celebracji liturgicznych), troska o
pigkno liturgii. Autor dysertacji zaznacza, 2e to wl.aSnie te przestrzenie w relacji do liturgii
przezwlaSciw4 postawg przewodnic zqcego liturgii i calego ludu Bo2ego staj4 sig realn4 drog4

i kierunkujq czlowieka we wsp6lnocie do celu ostatecznego, czyli do zbawienia.

uSwigcenia

Dokonuje sig to z uwzglgdnieniem holistycznejwizjiczlowieka, kt6ry jest wraZliwy napigkno,
dobro i prawdg iprzez nie poznaje dobrego Boga, kt6ry uSwigca go przez liturgiE i w niej chce
doSwiadczad teZ uwielbienia.

W tej czgsci dysertacji bardzo wahtejest zwr6cenie uwagi na

czynry udzial wiernych w liturgii jako participatio actuosa. Autor przypomina, 2e bylo to
jednym z fundamentalnych cel6w reformy liturgicznej Soboru Watykariskiego IL

3.

Osi4gnigcia dysertacji

Pisz4c o osi4gniEciach dysertacji ks. mgr. T. Salatki, najpierw trzeba podkresli6, ze

monografia podejmuj4ca temat porz4dku prawrego

II, a

i

mozliwoSci ksztahowania liturgii w

jej

w praktyce
KoSciola, jest bardzo potrzebna. Wynika to najpierw z faktu,2e brakowalo w literaturze
liturgicznej systematyc zfiego i uporz4dkowanego opracowania podejmuj4ce te zagadnienia.
reformie Soboru Watykariskiego

szczegolnie w

Byd moZe konsekwencj4 tego s4 naduZycia
rozumieniu

i

sposobie celebrowania

i

p62niej szej realizacji

blgdy, kt6re dzis mohna zaobserwowa6 w

liturgii. Szafarze Eucharystii niekiedy zapominaj4,

2e

czynnoSci liturgiczne nie s4 czynnoSciami prywatnymi ale kultem calego KoSciola i dlatego nie

wolno im niczego zmienia(,bez zezwolenia wlaSciwych wladz koScielnych. Liturgia nie jest
poligonem, na kt6rym mohna przeprowadza6 eksperymenty

i

dwiczenia. Jest to kult dany

szafarzom przez Chrystusa

i

przez KoSci6l

i

dlatego s4 oni zobowiqzani do posluszeristwa

i

wiemoSci prawu liturgicznemu.

Pozytywnym osi4gnigciem dysertacji jest takle zauwahenie i uzasadnienie twierdzenia,

2e porzqdek prawny

i

mozliwoSd ksztaltowania

liturgii stanowi4 dwie

integralne, kt6re przez wzajemn4 relacjg tworzE niepowtarzaln4
u5wigcenia czlowieka

i

i

wyj4tkow4 przestrzei

oddania czci Bogu. Jak zaznacza Autor dysertacji w

,,To w nich czlowiek moze sig

rzeczywistoSci

jej zakoriczeniu:

wyrazii cal4 sw4 dynamik4 tw6rczq, w poczuciu bezpieczenstwa

Nauczycielskiego Urzgdu KoSciota. Maj4c fundamentalne znaczenie dla liturgii, staj4 sig
kluczowe do dobrego odnalezienia sig w historii zbawienia

i

osi4gnigcia celu ostatecznego,

kt6rym jest zbawienie czlowieka"
Pozy.tywne jest takZe syntetyczne ukazanie ksztaltowania sig porz4dku prawnego w

liturgii i jej mozliwoSci ksztaltowania naprzestrzeni wiek6w. Dzigki temu czytelnik odkrywa
prawdg, 2e KoSciol, cho6 na r62ne sposoby

i w r62nym

zakresie, zawsze dbal o porz4dek w

liturgii, a jednoczeSnie dawal mo2liwoSci tw6rczoSci liturgicznej. Ta synteza historyczna
pokazala, ze KoSci6l zawsze byl wierny Chrystusowi

i

jednoczeSnie staral sig odczy.tywac znaki

czasu. W tym dzialanfumoLnazobaczyd rgkg Boga, kt6ry pomagal czlowiekowi w odkrywaniu

swojego miejsca w tej zbawczej przestrzeni, jakq jest liturgia.
Dysertacja w spos6b jednoznaczny pokazuj e, 2e BoZa OpatrznoSd v'ryznaczala i nadal

to czynt ludzi i poszczegolne wsp6lnoty do szczeg6lnej troski o liturgig, tworz4c tym samym
kompetentnqwladzE KoSciola w tej dziedzime, dlastrzeLenia tej jakZe cerurej i delikatnej sfery

dzialalno$ci Boga

w KoSciele i

KoSciola dla Boga. Osoby wybrane przez Boga, pod

natchnieniem Ducha Swigtego, staj4 sig slugami, przezkt6rych poslugiwanie lud Boly podqZa
bezpiecznq drog4, odkrywaj4c bogactwo liturgii i doSwiadczajqc jej zbawczej mocy.

Dysertacja doktorska ks.

T. Salatki ma charakter interdyscyplinamy. Jej Autor

ma

glgbokie przekonanie,2e aby reahzowac reformg liturgiczn4 Soboru Watykariskiego w catej jej

pelni, nale?y uwzglgdnid wszystkie elementy teologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne
czlowieka i wsp6lnoty KoSciola. Taka reflekslaorazkonkretne dziaLanraw Swietle holistycznej

wizlr czlowieka i wsp6lnoty KoSciola stwarza w KoSciele przestrzeri, w kt6rej porz4dek prawny

i

ksztaltowanie liturgii bgd4 sig wzajemnie uzupelniad

i

sensownie na siebie oddziaNywa(,.

Rozprawa doktorska jasno pokazuje, 2e tylko w6wczas, kiedy
uzupelniaj1

i

sq ze sob4 potr4czone

te dwie przestrzenie

siE

w harmonii Ducha Swigtego, liturgia staje sig lywa i

aktualna na miarg czas6w, w kt6rych jest celebrowana. Kazda zaS zmrana akcentu lub pr6ba

zwalczania sig tych dw6ch sfer niesie za sob4 destrukcyjne skutki dla Zycia liturgicznego
poszczeg6lnych os6b

i

calych wsp6lnot. Nie moZna pozbawil czlowieka kreatywnoSci i

pragnienia ksztaltowania rzeczywistoSci, kt6r4 Zyje, ale

te| nie dh sig pozbawi6 czlowieka

prawa, kt6re jest dla niego buforem bezpieczeftstwa przed blgdami i naduzyciami.

4.

Og6lna ocena rozprawy i pytania dla Doktoranta

Dysertacja doktorska ks. mgr. Tomasza Salatki spelnia wszystkie kryteria pracy
naukowej. Do bardzo pozytywnych aspekt6w strony formalnej rozprary nale?y zaliczy|:
precyzyjny i naukowy jgzyk - jednoczeSnie bardzo przystgpny i pisany poprawn4 polszczyznq;
poprawne, konsekwentne
staranna

i

bogate treSciowo przypisy; poprawnie sporzqdzona bibliografia,

i estetyczna strona grafrcznarozprary.DlaprzejrzystoSci dysertacji brakuje kr6tkich

podsumow ahposzczeg6lnych rozdzial6w, zwlaszcza,2e nieich takze

w

zakohczeniu rozprawy.

Pewnym mankamentem s4 nieliczne braki interpunkcyjne oraz niewlaSciwe zapisy w

bibliografii, gdzie w niekt6rych przypadkach dziel zbiorowych, Autor podaje tylko strony
cytowane, a nie strony calego artykulu {np.: Jan Pawel II, List Dominicae Cenae, dnia2|lutego
1980,

p. 10: [w:] AAS 72 (1980); Kongregacja ds. Kultu BoZego i Dyscypliny Sakrament6w,

Instrukcja Inaestimabile donum, dnia 3 kwietnia 1980, [w:] AAS 72 (1980) 333; Kongregacja
d..

,i'1 '

ds. Kultu Bdz.ego i Dyscypliny Sakrament6w, Instrukcja Inter Oecumenici,26 wrzelnra 1964,

p. 56 [w:] AAS 56 U964) 890; Kongregacja Obrzgd6w, Instrukcja Eucharisticum misterium,
!

25 maja 196i,lw:l AAS 59 (1967) 554.). Natomiast w przypadku dokumentu koScielnego lub
monografii podane s4 niepotrzebnie strony, a brakuje miejsca i roku wydania {np.: Jan Pawel

II, List Apostolski, Vicesimus Quintus Annus, p. 9.). W dysertacji cytowane sqdzielapod
redakcj4 A. Barona, H. Pietrasa. W bibliografii i w przypisach s4 one cytowane jako jedno
dzielo. Tymczasem s4 to zbiory r6znych staro2y.tnych dokument6w koScielnych
nale?aloby zaznaczyt
umieScid je

w

w

przypisach

i

bibliografii, kt6re teksty s4 cytowane

i

i

dlatego

bibliografii

hrodtach. OdnoSnie przypis6w naleily podkreslii, 2e dobrzedokumentuj qbadanE

literaturg oraz sq zr6hnicowane

i

Autor nie boi siE wchodzit, w polemiki

poszczeg6lnych opracowaf. Cenne s4 r6wnie2 przypisy wyjaSniaj4ce pojgcia

i

z

autorami

odsylaj4ce do

innych 2r6del.
Powy2sze uwagi nie umniejszajqpozytywnych walor6w dysertacji i nie maj4 wptywu
na

jej ogoln4 i pozytywnq oceng. Stanowi4 formg podpowiedzi do naniesienia drobnych korekt,

gdyby Autor chcial opublikowa6 swoj4 rozprawg jako monografig

-

do czego bardzo zachEcam,

gdyz brakuje w polskoj gzycznej literaturze liturgicznej systematycznej i obszemej monografii
podejmuj4cej problematykg porz4dku prawnego w liturgii.

Po bardzo interesuj4cej lekturze dysertacji ks. mgr. Tomasza Salatki nasuwaj4 sig
nastgpujqce pytania od recenzenta:

l.Jakie najpowaZniejsze zagrohenia widzi Ksi4dz

w

zachowaniu wiemoSci prawu

liturgicznemu w KoSciele polskim i jak im mohnazapobiegal?
2. W czym wyrtza siE zwiqzek porz4dku prawnego w liturgii z jej ars celebrandi?

5.

Wniosek koricowy

Dysertacja ks. mgr. Tomasza Salatki zostaNanapisana w spos6b dojrzaly merytorycznie,
metodycznie

i formalnie Stanowi samodzielne, odkrywcze i

powa1ne osi4gnigcie naukowe

petrni odpowiadaj4ce wymaganiom stawianym rozprawom doktorskim. Wno szg zatem

o jej

przyjgcie ptzez Radg Wydzialu Papieskiego Wydziatru Teologicznego we Wroclawiu
dopuszczenie Doktoranta do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

fs,,.

Kalisz, 10 sierpnia 2019r.
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