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W polskim modelu duszpasterstwa doSd czgsto spotykamy sig jeszcze z takq wizjE, w
kt6rcj <rdpowicdzialnym 'za gloszenic Iiwangelii jest kaplan, a ludzie ochrzczeni zobowiq;zani

tej formy duszpastcrstwa. W takim modelu duszpasterskim szczeg6lnie
ml.odzi ludzie nie potrafi4 sig juZ odnalel(,. Dlatego tel w Zyciu poszczeg6lnych parafii coraz

s4 do akceptowania

mnicjsze jesl zaanga2owanie mlodych ludzi. Powodem takiego stanu rzeczy nie s4 tylko i

wvl4cz.nie zmiany kulturowc

i

propagowanie stylu Zycia ,,bez Boga". Ostatni Synod

Iliskup<iw po6wic2cony mlodzic2y wyra2nie wskazal na potrzebg tworzenia wsp6lnoty wiary i

nowcj ewangclizacji. Papiez liranciszek m6wi, 2e r<tzwiapzaniem tej sytuacji jest skierowanie
KoSciola ,,na drogq wyjScia poza siebie, misji skoncentrowanej na Jezusie Chrystusie i
zaangahowania na rzecz ubogich. Niech

cluchowymi

i

869 nas wybawi od KoSciola Swiatowego pod

duszpasterskirni przykrywkami!" (EG 97). Nowy model duszpasterstwa to juZ

nic tyiko oczckiwanie na ludzi w koScicle, ale m4dre i rozwaAne wyjScie

i

szukanie tych,

w swoim ),yciu.'I'o troska o prz.ekaz wiary z nowym dynamizmem t za
pomoc4 nowych Srodk6w. Jest to proces przekazywania wiary osobom b4dZ Srodowiskom,
kt6rz,y z.agubili sig

ktcire kiedyS prr,yjEly chrzest, wyrastaj4
r<'izrryclr prr.yczyn

z

wtaty chrzeScijariskiej, ale tg wiarE na skutek

utracily. 'l'akirni Sroclowiskami s4 Srodowiska mlodzieaowe. do kt6rych

powinicn by6 skierowany odpowicdni program duszpasterski.

Ko(ci6l

w

Polscc posiada closwiadczenie takiego programu

duszpasterskiego.

T,aproponowal go sluga I3o2y Ks. F'ranciszek Blachnicki. Gromadzil on wok6l siebie osoby z

r6znych Srodowisk, tworzqc grupy apostolskie. Pierwszq

byty czlonkinie

Zespolu

Nicpokalancj nazwancgo p62nicj Wsp(rlnot4 Niepokalanej Matki KoSciola. Drug4 grup4
byli ksiqza diecezjalni i zakonni. Wiclu z nich angahowalo
I{uchu Swiatlo-Zycie

i

siE p62niej

w pracg formacyjn4 w

dzialania Krajowcgo Duszpasterstwa Sluzby Liturgicznej. Celem tego

ruchu bylo poszukiwanie nowcj rolacji ludzi do Boga

i

do wsp6lnoty KoSciola. Czlonkowie

ruclru podcjmowali liczne dzialania apostolskie, doSwiadczali poglqbionia
wiary, buclowali wsp6lnoty braci

i

i

odnowienia

si6str, opieraj4c sig na idei Agape zakorzenionej w

rozumieniu tajernnicy I'r6jcy Swigtoj. W my6l tej koncepcji KoSci6l mial sig rozwijai jako
wsp6lnota wsp6lnot dzialaj4cych
KoSciola. WaZne

w parafiach i

tym podstawowym strukturom
miejsce w tej wsp6lnocie zajmuje m\odzieL i jej formacja.
sluZ4cych

Prr,cr,lata program ten byl r<>z,wljany przez ks. F. Blachnickiego i kontynuator6w jego
nrySli. Obecnie formacja obcjmuje Oar,q Dzieci Bozych, Oazg Nowej Drogi, Oazq Nowego

7,ycia

i oazg

Niepokalanej, Domowy Kosci6l, wsp6lnoty doroslych.

przygotowywanc takle

oazy

sq

dla kleryk6w, kaplan6w. Istnieje Instytut Niepokalanej Matki

KoSciola oraz Wsp6lnota Dzicci.[,aski l]ozcj zLtpia, kt6re w swojej formacji orazposludze
naw i4ztrj 4

do chary zmatu

Ruc

hu S wi atl o - Zy c i e.

P<rdstawow'4 z,asadE formacji

w Ruchu

Swiatkl-Zycie

jest

zasada Swiatlo-Zycie

polcgaj4oa na podporz4dkowaniu Swiatlu wiary calego Zycia czlowieka. Metodami reahzacjr

tcj drogi jest

oaza rekolekcyjna 15-dniowa,kr6tsze oazy

modlitwy, spotkania formacyjne w

ci4gu roku szkolnego (comiesigczne w Domowym KoSciele, cotygodniowe w Oazie Dzieci

llozych, Oazie Nowej Drogi rOazie Nowego Zycia), r6znego typu rekolekcje specjalistyczne,
podczas kt6rych przygotowywani s4 animatorzy, np. Kurs Oazowy dla Animator6w (KODA),

Kurs Oazowy dla Animator6w Liturgii (KODAL), Kurs Oazov'y dla Animator6w
Mtrz,ycznych (I(AMUZO), Oaz,a I{ekolckcyjna Diakonii (ORD), Oaza Rekolekcyjna Diakonii

tr.iturgiczncj (OI{DL), Oaza I{ekolckcyjna Animator6w Rodzin. KaLde rekolekcjc Ruchu

Swiatio-Zycie zawieraj4 wiele element6w formacji liturgicznej. W centrum rekolekcji jest
zawszc Ilucharystia. Proc'z tego na nir,sr,ych stopniach pojawiaj4 sig modlitwy wprowadzaj4ce

clo liturgii godzin. Stopniowo jcst wprowadzata do programu rekolekcji jutrznia, a na

III

ONZ uczestnicy odmawiajq juzjutrzniE, nieszpory i godzing czytaA.
Podjgcie tematu mlodzie? z I{uchu Swiatlo-Zycie jako wsp6lnota wiary

wpisujc siQ

w

dyskusjg nad ksztahcm dusz-pasterstwa

ze

i

ewangelizacji

szczegolnym uwzglgdnieniem

mloclziezy, cz.yh tej grupy w KoSciclc, kt6ra jest j ego przyszloSci4. Przypomni enie, Ze KoSci6l

l)olscc wypracowal program formacji, kt<ira nastawiona jest na poglgbienie wiary
cwangelizacj i jest wartoSci4 reoenzowanej pracy doktorskiej.

i

w

proces

I'roblcmalyka i struklura rozprawy

1.

Rozprawa doktorska Pana Ildwarda Ozimkaliczy 219 stron. Korpus rozprary sklada
sig ze wstgpu, czterech rozdzialow
spis treSci r vrykaz skr6t6w

i

zakonczenia. Ponadto rozprawa zawiera strong tlrtulow4,

i bibliografig. Itecenzowana praca podejmie pr6bg pokazama troski

nrlodych ewangelizator6w

o

cwangelizacjg

i rozw6j

duchowy r6wiesnik6w

przez

przekazywanie im chrze(cijafskich warto6ci stanowi4cych fundament 2ycia w wierze.

Podstawowym problemcm pracy jaki sformulowal Doktorant to pr6ba odpowiedzi
na pytanic:jak rnlodziez katolicka skupiona wc wsp6lnocie wiary
Cl"rrystusa

i ewangelizacji gtosi

Jezusa

w swoim Srodowisku'/ W tak sformulowanym pytaniu brakuje jednak odniesienia

clo tcnratu pracy, a wic;c do okroslcnia,'Zejest

to mlodzieZ z Ruchu Swiatlo-Zycie. Ponadto

praca pisana jest na podstawie badari opracowanych

i opublikowanych ptzez innych autor6w.

Niew4tpliwie wsp6lczesna literatura przedmiotowa moZe pom6c rozwiqza(, postawiony w
pracy problem, ale wymagato uszczeg6lowienia zakresu bada6.

Nale2y podkreSli6. 2e struktura pracy jest przejrzysta

r

poprawnie zbudowana.

Itozwi4zuj4c postawiony problcm pracy Doktorant wyrazme wykazal, Ze formacjamlodzieZy

w l{uclru Swiatlo-Zycic ukicrunkowana jcsl na poglgbicnie wiary jej czlonk6w a takae na
zaangahowanie w dzielo nowcj ewangelizacji. Autor w czterech rozdzialach staratr siE
oclpowicdzici na postawiony problem badawczy.

tnoralny, rcligijny

i

W pierwszym rozdziale opisal rozw6j

ksztaltowanic siq SwiadomoSci patrtotycznej mlodzieLy. Zdaniem

I)oktoranta rozw1j ten ma powaznc konsckwencje na prawidlowe formowanie postaw
chrzcScijariskich os6b cwangelizowanych.

W drugim rozdziale pracy Autor scharakteryzowal

najwaaniejsze ruchy, jakie s4

obecnie w KoSciele powszechnym i jakie wystgpuj4 w KoSciele w Polsce. Ruchy te, zdaniem
Doktoranta, wywieraj4 duzy wplyw na dynamicznolc Zyciawiary. W rozdziale tym zostal.teL

przedstawiony ltuch Swiatlo-Zycic, jego struktura organiz.acyjna, cele jakie sobie stawia w
swojcj rnisji i obowi4zki znichwynikaj4ce.
'I'rzeci rozdzial pracy to pr6ba przedstawienia metod ewangelizacyjnych w Srodowisku
mlodz,iel,y naraZ,onej na zagroLenia wsp6lczesnego Swiata. USwiadomienie zagroaefi jakie

wyplywaj4 'z nikotyniz,mu, alkoholizmu i narkomanii to zdaniem Doktoranta gl6wne zadania
mlodych ewangehz:atorlw z Ruchu Swiallo-Zycie. lstotne jest r6wnieZwskazanie na wartoSci
wyplywaj4cych z I)ckalogu

i

OSrniu lllogoslawicflstw, jako drodze umocnienia

w

wierze.

Moim zdame trzeci paragraf tego rozdzialu, kt6ry poSwigcony jest katechezie, nie wnosi nic
do recenzowanej pracy i nie pomagarozwi4zad postawiony problem.

Czwarly roz.dzial pracy wskazuje drogi wiod4ce mlodych do poprawnego Zycia

jest mozliwoSi pracy nad wlasnym wychowaniem, czyli
autocclukacja we wsptilpracy z cwangelizatorem. Wazne jcst takZe formowanie postaw na
chrzcScijahskiego. Podstawow4

podstawie Swiadectwa zycia, wiary i moralnoSci mlodego ewangelizatora oraz systematyczne

praktyki rcligijnc i modlitwa w cclu <>Lywtcnia wiary.

W recenzowanej pracy ewangelizacja r6wieSnik6w jest
kt6ry rozwija sig
KoSciele, szkole

w

Srodowiskach wzrastania mlodych ludzi

ukazana

jako ci4gly

proces,

w wterze, tzn. w rodzinie,

a takie w grupach r6wiesniczych. Ukazanie, 2e mlodzi ewangelizatorzy

ulormowani w I{uchu Swiatho-7,ycie maj4 oclpowiednie przygotowanie, aby podjgi zadania
cwangclizacyjne

w

Srodowisku r6wieSniczym oparte

jest nie na

przeprowadzonych

badaniach, ale dostgpnej literaturze przedmiotu. Dostrzegamy, Ze w obecnych czasach jednym
r. najwa2niejszych wyzwah stoj4cym przed wsp6lnotami chrzeScijafskimi jest to, Ze zrzeszajq
c<traz.

bardziej zr6l,nicowanc grupy wicrnych, kt6rych stosunek do Chrystusa

bardzo zrolnicowany. Wniosek, kt6ry mohna wyci4gn46
!',tcrszcnia

z

i

KoSciola jest

pracy dotyczy nowych metod

l)obrej Nowiny. Naszc duszpastcrstwo musi starai sig bardziej skupiai

La

polrzebach ludzi. 'l'o one stanowi4 otwarte drzwi do prawdziwego spotkania z Chrystusem.
Poruszana przez mlodych ewangelizator6w problematyka, jgzyk, styl spotkari

i

doSwiadczenie

Ituchu Swiatlo-Zycie musz4 dostosowai sig do os6b poszukuj4cych. Zagadnienie to jednak
niezblt v'ryra2nie zostalo przedstawione w recenzowanej pmcy.
2.. Ocana

mcrytoryczna rozprawy

Itozprawa doktorska Pana Edwarda Ozimka jest studium krytycznym
<rcipowicdni poziom mcrytoryczny. Ohoaiaz Doktorant napisal, ,Ze

i

prezentuj4cym

jego praca nie jest

clcfinitywnym ani wyczerpuj4cym vkaz,aniem podjgtego problemu (s. 196) to jednak mo1na

miec naclziejq. 2e wniesie ona pozytywny glos do dyskusji nad ksztaltem duszpasterstwa
mlodzieLy. We wstqpie pracy zoslal okreslony cel opracowania, kt6rym jest pokazanie troski

mlodych ewangelizator6w
ptzekazywanie

im

o

ewangelizacjE

w I{uchu

z

Dekalogu

i

Ewangelii.

jak bardzo waana jest odpowiednia formacja

Swiatlo-7,ycio. f)otarcie

wsp6lczesnego mlodego czlowieka wymaga
r.Loz.onej

duchowy r6wiesnik6w ptzez

chrzeScijariskich wartoSci wyptywaj4cych

Przeclstawiona praca doktorska uSwiadamia,

proponowana

i rozw6j

z

orgdziem zbawczym skierowanym do

od ewangelizatora

problematyki uwarunkowari spoleczno-kulturowych

i

z

tego ruchu znajomoSci

religijnych. WartoSci4 pracy

icst to, 2e l)oklorant wykazal, t.e mlody czlowiek uformowany w Ruchu Swiatlo-Zycie
4

posiada Srodki, narzgdzia i wiedzg, by uwzglgdniaj4c wsp6lczesne uwarunkowania Zycia
KoSciola, m6gi zastosowa6 odpowiednie metody zwiqzane zprzekazem orgdzia zbawczego.

Nalezy zauwazyc, 2e tyttil tozprawy doktorskiej zawieru w swej tresci odniesienie do
wsp6lczesnej literatury przedmiotowej, r.v kt6rej miesci sig zagadnienie wsp6lnoty wiary i

cwangclizacji. Podstawowym krytcrium przedstawionego materialu merytorycznego jest
ukazanie Ituchu Swiatto-Z,ycic jako wsp6lnoty wiary

to kryterium nie clo kofrca zltslalo

i

ewangelizacji. Wydaje sig jednak, ze

d<tbrze przedstawione. Podstawowym brakiem jest

niewykorzystanie badari empirycznych dokonanych

La KUL-u w

zakresie podjgtej

problematyki.

I)oktorant slusznie zauwa4a, 2e nadrzqdne zadanie ewangelizacyjnej dzialalnoSci
mlodzieLy z Ruchu Swiatlo-Zycie polega na ukazaniu wsp6lczesnemu mlodemu

czlowiekowi, czgsto zagubionemu, wymiaru zbawczego

i drogi dojScia do

Boga.

F'undamentem trzeezywistnienia obietnic zbawczychjest osoba Jezusa Chrystusa. Orgdzie
z,bawcz,e Jezusa Chrystusa

jcst

zalem podstawow4 treSci4

i

celem przekazu wiary

cloprowadzaj4cym czlowieka w I)uchu Swiqtym do Boga Ojca. Z pracy wynika, Le progrart

Ituclru Swiatlo-Zycie umoZliwia wl'4czenie sig w ten proces przekazu wiary dzigki nowym
tnctoclom duszpasterskim, np. wykorzystanie internetu, pozwalajqcym kaZdemu odkry6
Irwangcliq na wiclc r6'inych sposob6w.

Autor rc7.prawy dowoclzi, zc ewangelizacja proponowana ludziom mlodym przez
I{uclr Swiatl<'t-Zycie, w obliczu glgbokich przemian oraz wsp6lczesnego sposobu postrzegania
przcz mlodego czlowieka samego siebie, pragnie pom6c kaZdemu wejS6 w osobista relacjE z
Clrrystusem oraz uzdolni6 KoSciol do tego, by byl w stanie skuteczniej
t'r<>zlmi'aly glosi6 Dobr4 Nowing o zbawieniu. Zadanie

i w spos6b

bardziej

to zaproponowane mlodym z Ruchu

Swiatlo-Zycie bgdzie nowe nie pocl wzglgdem tresci, ale wewngt rznego zapalu,kt6ry odnawia
KoSci6l' W nim zostajEwlqczeni w powszechn4 historiE zbawrenia, od niego mog4 oczekiwa6
takiej formacji, kt6ra pozwoli im realizowac chrzescijariskie zycie. PrzynaleznoSi do Ruchu
Swiatlo-Zycie os6b mlodych, protenduj4cych do miana ewangelizator6w, zobowiqzuje ich do
poglqbiania swcj wiary w ramach proponowanej przez Ruch Swiatlo-Zycie formacji. Tego

u'ymiary zabtaklo

.lczus Chrystus
bwangelizalor

z

w

jcst

recenzowanej pracy. Przyszly ewangelizator powinien wiedzie{

postaci4 historyczn4, iryj1c4

Ruchu Swiatlo-Zycie

niloLent'ami ruchu, kt6re mog4

w

w

okreSlonym miejscu

i

Ze

czasie.

pierwszej kolejnoSci powinien kierowa6

siE

byi rozwijany dla wlasnego, jak i wsp6lnotowego dobra.

Mlodziez z Ruchu Swiatlo-Zycie powinni wiedziei, ze narzEdziem, kt6re wzbudza i
przywtaca wiarg, wedtrug ks. F. Blachnickiego, jest kerygmat. SwiadomoS6, Ze wielu

wsp6lczesnych zdechrystianizowanych mlodych ludzi nie ma odpowiednich dyspozycji do

przyjqcia liwangelii, gdyz miody czlowiek aoraz trudniej slucha sl6w m6wi4cych o Bogu i
trrak mu sposobnoSci
naleZy wlqczyc

w

i

doSwiadczcn,kLore na takie slowa mogtyby go otworzyd, sprawia, ze

przekaz wiary nowe sposoby komunikacji. St4d tez istnieje potrzeba

wczcSnicjsr,ego ptzygotowania cwangelizowanych do przyjgcia kerygmatu o Jezusie przez

i proces6w, kl<ire wchoclz4 w zakres formacji Ruchu Swiatlo-Zycie. W
tcj folmacji dwiadcctwo zycia odgrywa kluczow4 rolE autentycznodci i

szcreg dziatah
l,ttroi.eniach

prawdziwoSci wyznawancj wiary. Dlatego mlodzi ewangelizatorzy z Ruchu Swiatlo-Zycie
powinni stawai sig Swiadkami przyjEtej wiary.

Doktorant

w

swej rozprawie za mato miejsca poSwigca takle adresatowi dzialah

mlodziely z Ituchy Swiatlo-Zycie. Ewangelizacja nierozerwalme zwiqzana jest z adresatem,

do kt6rego skierowana jest tresi ox1dzia zbawczego. Duszpasterze wiedzq, 2e
nrySlcnia

i

prz.cl,ywania wsp6iozesncg,o mlodcgo czlowieka

spos6b

jest wiolowymiarowy i

zdcterminowany przez potrzeby egzystencjalne. Nie jest wigc rzecz4 prost4 dotrzei do

nrlodego czlowieka

z

orgdziem zbawczym

i

pozostawid

w nim trwaly Slad Ewangelii

Clrrystusowcj. Przed now4 ewangelizacj4 stoi podw6jne wyzwanie: zewngtrzne, kt6re
d<ttycr,y potrzeby nowcgo gloszcnia wiary

w kontekScie sekularyzmu, relatywizmu i kryzysu

warloSci chrzcScijariskich ota:/. wyzwanie wewngtrzne,
powrotu KoSciola do jego tozsamoSci

i

czyli koniecznoSi

nieustannego

struktury misyjnej. Takie rozwiqzania zawarte sE w

programie Ruchu Swiatlo-Zycie. Niestety zabraldo

ich w

recenzowanej rozprawie

doktorskiej.

Mimo tych uwag uwazam, 'Ze pod wzglqdem merytorycznym praca jest poprawna i

stanowi waz,ny przyczynek

w

dyskusji nad nowymi metodami stosowanymi w

duszpasterstwie mlodzieLy uwzglqdniaj4cymi doSwiadczenie Ruchu Swiatlo-Zycie.

-1.

Occna ftrrmalna

rozprary

Occna formalna opracowania jest r6wnie2 pozytywna. Sformulowany na pocz4tku

rozprawy ael zostal osi4gniqty przez charakterystykg wsp6lczesnej mlodzieZy, a nastgpnie
ukazanie, 2e mlodzie2 ewangelizuje swoje Srodowisko

w Swietle chrzeScijariskich

wartoSci

wynikaj4cych z Dekalogu i Ewangelii. We wstgpie pracy zostaly przedstawione uzasadnienie
tcmatu

i

ccl pracy, stan badari

i

problem pracy a takhe metoda

przcdstawiaj4c stan badafl poinformowal, 2e ,,zagadnieniem
spccjaliSci nallk Swieckich. Dyskutuj4 na

i

struktura pracy. Doktorant

tym zajmujq sig teolodzy i

ten temat na roZnych panelach naukowych

lub zbiorowo, a wynikaj4ce z tego wnioski teologiczne, fiozoftczne

indywidualnie

psyclrologicznc publikuj4"

(s. 13). Nic podai jcdnak ani zrodla takiej oceny

i

ani

podstawowych publikacj i.

Bibliografig Doktorant podzielll

na Zrodla, literaturg

przedmiotu

i

literaturg

pomocniczq. Zostala ona sporzqdzona poprawnie, chocia? wydaje siE,2e w Zrodlach powinien

byi

urnieszczony program forrnacyjny ltuchu Swiatlo-Zycie

z podaniem poszczeg6lnych

ctap6w tcj lbrmacji. W literaLurze przedmiotu brakuje teL walnych publikacji np. ks. Piotr
Kr"rlbacki, Liturgia w formacji czlowicka ku wolnoSci. Studium w Swietle mySli

Iiranciszka Blachniokiego, Lublin 2073, ss. 574. Publikacja

ta zawiera

i

dziela ks.

wrykaz wszystkich

tckst6w ks. l'. Blachnickiego, tak2e odnoSnie problematyki recenzowanej pracy doktorskiej

l,cstaw pozycji wskazanych w bibliografii jest zadawalal4cy. Bibliografta zawarta jest
na 1 5 stronach. Litcratura 2r'6d1owa r,ostala utozona w porz4dku chronolo gicznym, natomiast

litcratula przcdrniotowa

i

pomocnicza

brakuje nowszych publikacji
Watykafrskicgo

II

z

w

porzEdku alfabetycznym.

zakresu podjEtej problematyki

W

a

zestawie literatury

dokumenty Soboru

cytowane s4 ze starszych tlumaczen. Niekt6re okreslenia,

ewangelizacja mobilna

i

jak

np.

permancntna wymagaj4 wyjaSnienia, gdyZ okreslefl tych nie ma w

olicjalnycli dokumentach KoSciola.
Przypisy r,oslaly

sp<lrzqd't,<>nc

w systcmie przccinkowym, kt6ry Autor konsckwentnie

stosowal w calej pracy. Praca zoslala starannie przygotowania pod wzglgdem gramatycznym.
Jqz.yl< napisanej

K)zprary naukowej jest poprawny. Poczynione wyZej uwagi nie ujmuj4 w

7,nac7,Eay spos6b

wartoSci reccnzowanej dyscrtacj i.

4. Problcmy clo clyskusji na obronic doktorskiej

W czasach dechrystianrz,aaji, kt6re obecnie nastaly, zdolnoSd przekazywania wiary
z.oslata znacz,nie pomniejszona. Przekaz

clrrzeSoijariskich wydaje sig
przekaz,ywana

juz nie

wiary poprzez wzajemny wplyw w Srodowiskach

funkcjonowa6. R6wnie2

w

rodzinach wiara nie jest

w takim stopniu jak dawniej. Konsekwencj4 tego jest bardzo niski poziom

wiedzy religijnej, a przede wszystkim doSwiadczenia religijnego. Kryzys przekazu wiary jest

przede wszystkim kryzysem

jej

przekazywania. Kluczowe doSwiadczenie chrztu jako

oclrodzcnia osoby prr,yoblecz,oncj w Chrystusa jest malo dostrzegalne. Wiara
ml<tclzieZy,

w Srodowisku

jak zauwaZyt ostatni Synod Biskup6w, nie jest juZ wsp6lnie pielggnowanym

dr,ieclziclwcm ani pcwn4 wlasnoSci4. 'l'ymczasem mlodzie2 odczuwa siln4 potrzebE spotkania

prawdziwyoh Swiadkow otaz formacji opartej na Swiadectwie 2ycia ewangelizator6w.

Po ctapie gloszenia korygmatu, kt6ry powoduje otwarcie sig na Bo24
cwang,clizator swoim 2yoiem powinicn ukar,ywa(, postawg wyplywaj4c4

sekularyzmu, obojgtnoSci

i

z wiary. W epoce

ignorancji religijnej doSwiadczenie zdobyte podczas formacji w

I{uchu Swiatlo-Zycie mozne pom6c
trtrt.cka't,ywana

laskg,

w

przekazywanru

wiary. Dawniej wiara byla

jako dz.iedz,ictwo rcdzinnc, kt6re nadawalo zyciu scns. Obecnie wielk4 rolE

odgrywa Srodowisko r6wieSniczc. Dlatcgo tez powstaje wielka rola mLodzieZy

z

Ruchu

Swiatlo-Zycic jako wsp6lnoty wiary i cwangelizacji. St4d rodz4sig pytania:
1.

Na ile metody ewangehzacyjne obecne w programie Ruchu Swiatio-Zycie s4
stosowane w programach duszpasterskich KoSciola w Polsce?

2.

Jak4 rolg

w ewangelizacji mlodego pokolenia mog? odegrai Srodki spolecznego

przskazu?
"l

J.

Od czego zaleLy dynamika nowej ewangelizacji?
5. Wnioski kofcowe

W ostatecznej occnie
wpisuje siq

w

m<>r,na

stwierdzii, 2e praca jest samodzielna

dyskusjq na temat mctod stosowanych

w

i w du2ej mierze

duszpasterstwie mlodzieZy. Na

przyl<ladzie wsp6lczesnej literatury przedmiotowej Autor potrafil zaprezentowa6 wlasne
plzemySleniazwi4zane udzialemmlodziely z Ruchu Swiatlo-Zycie w procesie przekazu wiary i

ewangelizacji. Przedstawiona rozprawa. zar6wno od strony merytorycznej

jak i

spelnia wszystkie wymagania stawiane rozprawom doktorskim przez

formalnej,

obowi4zujEce

prawodawstwo dotycz4ce stopni naukowych. Postulujg, aby jej Autora, Pana Edwarda Ozimka,
dopuScii do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

Wroclaw, dnia 19.1 1 201 8 r.
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