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KoScielne ruchy

lekturze

i

i

stowarzyszenia religijne - wsp6lnoty gromadzqce sig na modlitwie,

rczwazaniu Pisma Swigtego

-

s4 miejscem ewangelizacji, rozbudzania osobistej

odpowiedzialnoSci za KoSci6l, poglEbiania przynale2noSci do niego orazbraterskiej jednoSci.

Jako najbafiziej znany

i

powszechny

w Polsce, Ruch ,,Swixlo-Zycie-

Ruch Zywego KoSciola, oazy, migdzynarodon

y

(1969-1976

katolicki deuterokatechumenalny ruch

eklezjalny), zalo2ony przez Ks. Franciszka Blachnickiego, ma na celu wychowanie i formacjg
dojrzalych chrzeScijan nawzor Jezusa Chrystusa oraz budowanie wsp6lnoty KoSciola.

Mimo licznych opracowafl, jakich Ruch ten sig doczekal, ci4gle powstaj4 nowe, a
wSrod nichznalazto swo.ie rr-rie.isce r6wnie2 opracowanie pt.,,MlodzieLz Ruchu,,Swiago

Zycie" jako wsptilnota wiary

i

-

ewangelizacji, na przykladzie wsp6lczesnej literatury

przedmiotowej", kt6re jest przedmiotem obrony doktorskiej. Praca ta stanowi efekt badari
naukowych Pana mgra lic. Edwarda Ozimka, a napisana zostala na seminarium naukowym w
Katedrze Katechetyki, Papieskiego Wydzialu Teologicznego we Wroclawiu, pod kierunkiem
ks. dra hab. Piotra Sroczyriskiego, profesorutegol Wydzialu.

1. Opis

rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska Pana mgra lic. Edwarda Ozimka na temat mlodzieZy z Ruchu
,,Swiatlo

-

Zycie",Iiczy 219 stron wydruku komputerowego, wraz z bibliografi4. Strukturg

pracy tworzy: karta tytulowa, spis treSci, wykaz skr6t6w, wstgp, cztery rozdzialy, zakohczenie

i

bibliografia.

We Wstgpie, Autor wprowadzaj4c w podjgty problem, podkreSla zainteresowanie
KoSciola katolickiego prawidtowym wychowaniem mlodziely. TezE tE popiera Listem
apostolskim Jana Pawta

II ,,Do mlodych

calego Swiata" z roku 1985. Wskazuje r6wniez, Ze

tak? sam4 postawg wobec mlodych wyznawc6w KoSciola katolickiego przyjmuj4 kolejni
Papieze: Benedykt

XVI oraz Franciszek.

swojego opracowania

i

podaje jego cel

Przechodz4c do istoty uzasadnia podjEcie tematu

(l),

stan badari

i

problem

(2)

oraz zastosowane

metody, atakhe omawia strukturg dysertacji (3).

Problem podjgty

Wychodzi,

w

w

swojej pracy, Doktorant rozwiqzuje

rozdziale pierwszym

mlodzie?y, koncentruj4c sig na

jej

od przedstawienia

w czterech

rozdzialach.

charakterystyki wsp6lczesnej

Zyciu moralnym (1), praktykach religijnych (2) i

SwiadomoSci patriotycznei (3).W rozdziale drugim zapoznqe Czytelnika z ruchami odnowy:

w KoSciele powszechnym (11 ruch6w) i 2) w KoSciele katolickim w Polsce (10 ruch6w),
traktuj4c je jako tlo dla: 3) genezy powstania Ruchu ,,Swiatlo - Zycie,,, kt6ry zostal
1)

przedstawiony od strony.iego struktury (3.1), duchowoSci (3.2), cel6w
Zagadnienie ewangelizacii mobilnej (wykorzystanie Internetu)
Srodowiska r6wieSniczego, zostalo przedstawione

i

i

zadah (3.3).

permanentnej mlodych ze

w trzecim rozdziole. Doktorant

uwagq na wczesne zagroZenia dla dzieci ze strony nikotyny, alkoholu
wskazuje na mo2liwoSi ochrony

i

i

zwraca

narkotyk6w (1),

ozywi enia chrzeScijariskich wartoSci wynikajqcych z

i

Ewangelii (2). a takze ochrony i szanowania tradycyjnego chrzescijariskiego
nauczania, jakim iest katecheza, w kt6rej centralne miejsce zajmuje Jezus Chrystus (3).W

Dekalogu

rozdziale czwarfstm, Autor podjqi temat wskazywania dr6g wiod4cych mlodych do
poprawnego Zycia chrzeSciiafrskiego. Nalezy zdantem Doktoranta, ukazywac mozliwoSci
pracy nad wlasnym wychowaniem, czyli autoedukacji przez samopoznanie, samooceng i
samourzeczywistnianie, we wsp6lpracy z ewangelizatorem (l), zachgcal do regularnych
praktyk religijnych, z kt6rycli priorytetowo zostala potraktowana modlitwa oraz dary Ducha
SwiEtego (2), a w koflcu podkreSla, i2 wiara w Jezusa Chrystusa, to chrzeScijafiska wartoSd
ksztaltujqca wybory mlodziezy (3).

W zakohczeniu, Autor wskazal na mozliwoSd podjgcia pracy badawczej, co pozwolilo
by zweryfi ko wa6 przed stawi

on

e zagadni enia teoretyczne.

2. Warto5d naukowa recenzowanej pracy

doktorskiej Pana mgra lic. Edwarda Ozimka

2.1. Ocena aspektu formalnego rozprawy

Autor dostatecznie uzasadnil temat swojej rozprary oraz jej cel,kt6ryprzySwiecal mu

w czasie prowadzonych poszukiwari naukowych. Przedstawil rownre?
stan dotychczasowych badari

i

problem, kt6ry

-

- w pewnym skr6cie -

w tym zapisie - wigcej m6wil o podjEtych

badaniach fiest nim odpowiedZ na pytanie: Jak mlodzieZ katolicka skupiona we wsp6lnocie

wiary i ewangelizacji glosi Jezusa Chrystusa

w

swoim Srodowisku?), anizeli sam temat

rozprawy.

2r6dla pracy zostaly naleZycie dobrane, prawidlowo podzielone w bibliografii (I.
Literatura Zrodlowa,

II,

Literatura przedmiotu,

III. Literatura pomocnicza) oraz wlaSciwie

wykorzystane w opracowaniu.

W przedstawione.i strukturze omawianej pracy, kt6rej gl6wny trzon stanowi1 cztery
rozdzialy,

jest

przejrzystoSc

i daje sig zauwa2yc logiczne

mySlenie Autora.TreS6

poszczeg6lnych paragraf6w zasadniczo wyczerpuje problemy ujgte

w

tematach tych

rozdzialow. WSr6d dr6g wiod4cych mlodych do poprawnego tycia chrzeScijariskiego, Autor
wymienia tylko modlitwg i wiarg, a jest tych dr6g o wiele wigcej.Wedtug planu pracy temat2
paragrafu w

I

rozdziale brzmi: ,,Praktyki religijne mlodych ludzl" natomiast w tekScie na str.

31 podany jest temat: ,.Zycie religijne mlodych ludzi". Bior4c jednak pod uwagg zawartol(
treSciow4 tego paragrafu, skupion4 zasadniczo na modlitwie, jego temat powinien brzmiec
inaczej, tym bardziej, ze w obszarze,,praktyki religijne" czy ,,Zycie religijne"mieSci sig

modlitw4

-

- poza

wiele jeszcze innych praktyk.

Konstrukcja wstgpLt jest poprawna; znajduj4 sig w nim prawie wszystkie elementy,

kt6re powinny sig znaleLc

w

pracach naukowych stoj4cych na tym poziomie. Nalezy

podkreSlii czytelne wyszczegolnienie poszczeg6lnych jego element6w. We wstgpie
poszczegolne czynnoSci nalezy jednak przedstawiad jako majqce byc realizowane (czas
przyszly), a nie jako ju2 osi4gnigte np. ,,Pokazano wartoSi autoedukacji, modlitwy..." - s. 17.

W zakoficzeniu swo.iej rozprary, Doktorant uwydatnia wyniki podjgtych badan i
wskazuje na mo2liwoSci dalszych poszukiwaf w tym zakresie.Nale2alo jednak wykorzystad

tylko opracowany material i nie wprowadzac nowych element6w i powolywa6 sig na nowe
autorytety.

Pan mgr lic.Edward Ozimek,

w calej swojej dysertacji, wykazal sig na o96l

dobr4

e

jEzyk

budowE zdah oraz poprawnym wnioskowaniem. Ta sama poprawnoSd obejmuj
recenzowanej rozprawy.

2,2, Ocena aspektu merytorycznego rozpra,wy

lic. Edwarda Ozimka, okreSlony we wstgpie, przez
pytanie: ,,Jak mlodziel katoltcka skupiona we wsp6lnocie wiary i ewangelizacji glosi
Chrystusa w swoim Srodowisku? - w spos6b domySlny jest r6wniez obecny w temacie
Problem podjEty przez mgra

recenzowanego opracowan ia.

Pan mgr lic.Edward Ozimekwyznaczyl sobie wahny cel dla podjgtych

naukowych,na przykladzie wsp6lczesnej literatury przedmiotu,

z

badari

obejmuj4cej

Zycie", jako wsp6lnoty wiary i
ewangelizacji. Chodzito tutaj bowiem o zagadnienie odwiecznie aktualne, jakim jest
wychowanie mlodziezy. A tym bardziej jest ono aktualne w czasach trudnych, czyli w
zagadnieniedotyczqce mlodziezy

Ruchu ,,Swiatlo

-

obecnych czasach, w kt6rych burzy sig wszelkie autorytety, rodzinazaniedbuje swojq funkcjg
pierwszego wychowawcy, a wolnoSi przybiera charakter samowoli.

Chc4c calkowicie rozwi4zac wspomniany problem

i

zrealizowac wyznaczony sobie

cel, Autor prawidlowo, jako metody badawcze obral metodg analizy odpowiednich Zr6del
oraz metodg syntezy, kt6ra pozwolila mu dokonai pewnych uog6lnieri

i wyci4gn46 wlaSciwe

wnioski i postulaty.
Cztery etapy rozwiqzywania podjgtego problemu zostaly ulozone w spos6b logiczny i

rozwojowo,

a

mianowicie: charakterystyka wsp6lczesnej mlodzie?y, kt6ra jest
ewangelizowana (rozdz. I); prezentacja Ruchu ,,Swiatlo - Zycte",jako ewan gelizatora tejZe
mlodzieZy, na tle innych ruch6w odnowy wsp6lczesnego KoSciola (rozdz.Il); dwa sposoby

ewangelizacji prowadzone.i przez Ruch ,,Swiatlo

mobilna

i

permanentna nltodych

-

Zycie": pierwszym jest: ewangelizacja

ze Srodowiska r6wieSniczego (rozdz. III), a drugim:

wskazywanie dr6g wiod4cycl-r mlodych do poprawnego lyciachrzeScijariskiego (rozdz.IY).

Katecheza, umieszczona

w

rozdziale

III, w

zagadnieniu: ,,Ochrona

i

szanowanie

chrze6cijariskich tradycji - katecheza",bardziej wlaSciwe miejsce miala by w rozdziale IV, pt.
,,Wskazywanie dr6g wiod4cych mlodych do poprawnego Zycia chrzeScijariskiego", poniewa2
katecheza

jest bardzo walnq drog4 prowadz4c4 do tego celu. Natomiast

ochronie

i

w

zagadnieniu o

poszanowaniu chrzescijariskich tradycji, kt6re Autor poSwigcil katechezie,

wystarczylo by wskazac chociaZby na chrzeScijariskie tradycje roku liturgicznego(Adwentu,

Bo2ego Narodzenia, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego), wzglgdnie: zwyczajow
zwrqzanych z sakramentem chrztu, Pierwsz4 Komun4 Swigt4, sakramentem malzefstwa, ze
Smierci4 (np.

w

samotnoSci.

z dala od dzieci), z pogrzebem

chrze5cijariskim,

z trosk4 o

zmarlych (np. ograniczenie tylko do zapalenia Swieczki na cmentarzu), kt6re zanikaj4,trac4
sw6j chrzeScijaf,ski charakter, s4 skornercjonalizowane lub przybieraj1poganskie formy.

W rozdziale drugint, ktory jest poSwigcony ruchom odnowy

w KoSciele, zapewne

ciekawszym,ale zarazem trudniejszym byloby opracowanie tego zagadnienia nie

opisowej lecz problemowei (ukazanie:

L

element6w charakterystycznych dla wszystkich

i w KoSciele katolickim w Polsce

ruch6w w KoSciele powszechnym

w formie

oraz 2. ukazanie cech

specyficznych dla poszczegolnych ruch6w), stanowiloby to bardzo czytelne tlo dla Ruchu

- Zycie".I wlaSnie na tym tle, ukazan a zostalaby

Zycie". W tym miejscu w spos6b naturalny rodzi sig pytanie do dyskusji:Czy Ruch ,,Swiatlo
,,Swiatlo

cala specyfika Ruchu ,,Swiatlo

Zycie" w swojej strukturze poprzestal tylko na tym, co stworzyl

Ks. Franciszek

Blachnicki, czy

istniejq jakiei.formy, nurty, przejav,y jego rozwoju?

Podejmuj4c zagadnienie ,,ewangelizacji mobilnej
Srodowiska r6wieSniczego",

ludzi

-

14,

trzecim rozdziale, Autor

-

i

permanentnej mlodych ze

uwzglgdniaj1c egzystencjg mlodych

om6wil najpierw podstawowe zagroZenia atakuj4ce juZ najmlodszych, jakimi

palenie papieros6w, alkohol

i

narkotyki.

ewangelizat orow z Ruchu ,,Swiatlo

sprawiedliwoSi, umiarkowanie

i

-

I

s4:

wskazal prawidiowo postawg religijn4 mlodych

Zycie", ubogaconych w cnoty kardynalne (roztropnoS6,

mgstwo), jako pomoc w wyprowadzaniu ze wspomnianych

nalog6w swoich uzalelnionych r6wieSnik6w. Chc4c

to

zadame wypelnid, ewangelizatoruy

powinni zapoznawa6swoich tzaleLnionychr6wiesnik6w, z cbrzeScijahskimi wartoSciami,

ale

stopniowoi poczynajqc od uniwersalnych wartoSci egzystencjalnych (mi1oS6, pigkno, dobro).
Jako zaS Srodek do wykorzystania wskazane zostaly

-

opr6cz kontakt6w personalnych - takze

Internet, telefon kom6rkowy, komputer.Nastgpn4 czynnoSci4 mlodziely z Ruchu ,,Swiatlo

Zycie", w ewangelizacji mobilnej
zdanrem Autora

Dekalogu

i

-

i

permanentnej mlodych ze Srodowiska

r6wiesniczego -

powinna byi ochrona i oZywienie chrzeScijariskich wartoSciwynikaj4cych z

Ewangelii. Wybranie

i

om6wienie Dekalogu

i

Ewangelii, jako obszar6w

w sobie chrzescijariskie warto6ci, bylo uzasadnione i wystarczajqce. Ponadto
zostalo ubogacone przez trafne wskazania dotycz4ce odpowiedniego dzialania
mieszcz4cych

ewangelizator6w z Ruchu ,,Swiatlo

- Zycie", przy poszczeg6lnych

przykazaniach.ObecnoSd

katechezy w ewangelizacii mlodych jest nie tylko oczywista, ale priorytetowa. I to nie tylko

jej wprost ,,organiczny" zwrEzek z religi4 chrzeScijafrskq, zajej cele, zadania (rozwijanie
poznania wiary; wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy,

za

wychowanie do Zycia wsp6lnotowego, wprowadzenie do misji), Zrodla, waane funkcje w
ptzekazywaniu wiary, za

-ie.i

powszechnoS6, ale przede wszystkim dlatego, 2e stanowi jedn4 z

gl6wnych dr6g prowa dzqcy cl^t do prawdziwie chrzeScij ariskiego

Zy

cia.

Pan mgr

lic. Edward Ozimek

chrzeScijariskiego, kt6re
autoedukacj

wSr6d drog prowadzqcych do poprawnego Zycia

nale|y wskazywac mlodym ludziom (rozdzial IV), wybral: l)

g (samopozn{tnie, samoocena w Swietle prawidlowo uformowanego sumienia,

samourzeczywistnienie

-

realizowania swoich dobrych decyzji),

2) modlitwg, 3)

wiarg

w milosci. okreslenie drugiej drogi jako ,,modlitwa", a nie ,,praktyki
religijne-modlitwa" ( o czym wczeSniej juZ teL wspominalam w rozdz. I) , jest bardziej
objawiaj4c4 sig

wla6ciwe, poniewaz wlaSnie modlitwa calkowicie zdominowala nie tylko drugi paragraf, ale
caly rozdzial czwarty.

BiorEc pod uwagq caloS6 dysertacji Pana mgra

lic.

Edwarda Ozimka, naleay

stwierdzi6, 2e praca ta stanowi, mimo pewnych brak6w czy niedoci4gnig6, dzielo naukowe i

posiada okreSlon4 wartoSi merytorycznq. Nale2y pozycjE
interesuj4cych

oraz

KoSciele

tg

zaliczy(,

do

opracowaf

dla wychowawc6w, a zwlaszcza czlonk6w r62nych ruch6w odnowy w
duszpasterzy

.

Bardzo walnym osi4gnigciem merytorycznym dysertacji Doktoranta, wnoszqcym
pewien wkiad do badari naukowych dotyczqcych funkcjonowania ruch6w odnowy w

jest metodologicznie poprawne przedstawienie mlodzieay z Ruchu ,,Swiatlo
Zycie" jako wsp6lnoty wiary i ewangelizacji, na przykladzie wsp6lczesnej literatury
KoSciele,

przedmiotowej.

Nalezy podkre5lii. ze Panmgr lic E. Ozimek w calej swojej pracy wykazal szerok4
wiedzg teologiczn4, znajomoSc nauczania KoSciola Powszechnego

i KoSciola katolickiego w

Polsce otaz wyczerpuj4c4 znajomoSi gl6wnego problemu swojej rczprary. Poprawne
mySlenie pastoralne, zd<llnoSc syntetycznego przedstawiana problem6w

Autora

tej

dysertacji, sprawiaj4, 2e trzeba

tg pracg

zaliczyc

i

krytyczna ocena

do ciekawych

pozycji

pastoralnych.

3. Niedoci4gnigcia i problemy dyskusyjne

Rozprawa doktorska Pana mgra lic. Edwarda Ozimka, przygotowana na Papieskim

Wydziale Teologicznym we Wrociawiu,

w Katedrze

Katechetyki

jest dzielem

bardzo

wartoSciowym. Jednak jako dzielo ludzkie domaga sig usunigcia drobnych niedoci4gnig6 i
przedyskutowania innych. I tak:

- W spisie treSci, tentat paragrafu drugiego w rozdziale pierwszym (o czym wczeSniej

w tekScie; ,,Zycie religijne
trzeciego paragrafu I rozdzia\u jest zapis:

wspominalam) zapisano: ,,Praktyki religijne mlodych ludzi", a

mlodych ludzi". Podobnie.

w

spisie odnoSnie

,,SwiadomoSi patriotyczna mlodego pokolenia",

aw

tekScie: ,,SwiadomoSc patriotyczna

wsp6lczesnego pokolenia".

- Nazwa ,,KoSci6l polski" (ss. 4, 58) nie jest wlaSciwa, poniewaz KoSci6l w polsce (w
domysle Kosci6t katolicki w Polsce) to dwie rozne rzeczywistosci.

We Wstgpie nalezalo wyjaSnii oprocz terminu ,,ewangelizacja", r6wnie2 termin
,,ew angelizacj a mo b i lna "
- Blgdne zapisy:,,Pedagogia christiana", amabyi: ,,paedagogia christiana,,

-

Podanie przypisu przy wymienieniu odpowiedniego zagadnienia (np. ka1dego z
ruch6w odnowy), nie zapewnia, 2e dalej podawana treSi jest wzigta z tej pozycji, czy te1
stanowi przemySlenia Autora rozprawy. St4d wlaSciwym jest podawanie numeru przypisu
na
koricu tekstu, do kt6rego on sig odnosi.

4. Wniosek koricowy

Wszystkie pozy'tywne stwierdzenia i uwagi zamieszczone w recenzji upowa1niaj4 do
stwierdzenia, 2e omawiana rozprawa Pana mgra lic,Edwarda Ozimka, powstala dzigki jego
sumiennej pracy i spelnia wszystkie wymogi, jakie stawia sig pracom doktorskim. Dysertacja

ta wychodzi naprzeciw bardzo powaznemu
dzialalnoS6 ewangelizacyjna

i

ci4gle aktualnemu problemowi, jakim jest

w parafii. Obecnie podejmowane pr6by takiej dzialalno5ci w

toLnych parafrach,jako odpowiedl na wyzwania czas6w wsp6lczesnych orazuczestnictwo
w
nich ruch6w odnowy w KoSciele, ukazujq zar6wno mo2liwoSci jak i pewrre trudnoSci w tej
dziedzinie.

Doktorant rozpatruj4c zasadniczy problem swojej pracy, v,rykazal sig w dostatecznym
stopniu umiejgtnoSci4 naukowego podejScia do zasadniczych zagadnien
duszpasterstwa, a takze rzetelnoSci4

z

dziedziny teologii i

w ich rozwiqzywaniu, przy wykorzystaniu wla6ciwych

fltodel- Dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie Panamgra lic.Edwarda Ozimka do dalszego
etapu przewodu doktorskiego.

Lublin,

30 .12.201 8 r.

