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nym dążeniem  do jego prześladowania była represyjna polityka podatkowa stoso
wana przez aparat państwowy w obec kościelnych osób prawnych i fizycznych. Na  
przykładzie restrykcyjnych uregulowań podatkowych Doktorantka ukazała, w jaki 
sposób i w jakiej m ierze władze kom unistyczne -  przy użyciu tego rodzaju instru
m entu -  ograniczały m ożliwości pełnienia przez K ościół swej misji w Polsce. 
W  pracy udokum entowane zostało tworzenie przez władze PRL takich konstruk
cji prawno-podatkowych, których bezzasadność i niesłuszność skutkowała niereal
nością wymiarów podatków w obec K ościoła. W  istocie rzeczy polityka podatkowa 
w ładz PR L była elem entem  walki z K ościołem , prowadzonej równocześnie na 
płaszczyźnie ekonom icznej i psychologicznej.

Dysertacja doktorska p. mgr H . P i e t r z a k  oparta jest na licznych m ateria
łach archiwalnych, które w okresie PR L były opatrzone symbolem: tajne, poufne, 
itd. N iejednokrotnie jest to m ateriał, który zawiera niepublikowane okólniki, za
rządzenia, wytyczne ówczesnych władz oraz opin ie aparatu podatkow ego na tem at 
opodatkow ania K ościoła. Ponadto do opracowania została wykorzystana literatu
ra przedm iotu.

Obaj recenzenci pozytywnie ocenili prezentowaną dysertację podkreślając, że  
wnosi ona cenny wkład do nauki prawa i jednocześn ie spełnia wymogi stawiane 
rozprawom doktorskim przez obowiązujące normy prawa kanonicznego i prawa 
polskiego.

Rada W ydziału Prawa K anonicznego UKSW, biorąc po uwagę wyniki egzam i
nu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktor
skich, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik publicznej obrony, nadała p. H e 
len ie P i e t r z a k  stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa ka
nonicznego.

ks. A ndrzej Orczykowski SChr

DOKTORAT KS. JANUSZA FILARSKIEGO

Dnia 26 czerwca 2002 roku na Wydziale Prawa K anonicznego Uniwersytetu Kar
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy dok
torskiej ks. mgra Janusza F  i 1 a r s к i e  go absolwenta wspom nianego wyżej Wydzia
łu, kapłana diecezji płockiej. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. 
„Obowiązek stałej form acji kapłanów diecezjalnych w polskim  ustawodawstwie syno
dalnym p o  Soborze Watykańskim Ι Γ ,  napisaną pod kierunkiem ks. prof, dra hab. 
W ojciecha G ó r a l s k i e g o .  W  charakterze recenzentów wystąpili: ks. prof, dr hab. 
Czesław R y c h l i c k i  (U M K ), ks. prof, dr hab. Józef W r o c e ń s k i  (UK SW ).
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Z agadnien ie formacji kapłanów zawsze stanow iło przedm iot szczególnej tro
ski K ościoła, który ma prawo i obow iązek form ow ania osób przeznaczonych do 
pełn ien ia  św iętych posług. K onieczność perm anentnej formacji kapłańskiej uw i
dacznia się szczególn ie w czasach obecnych, na tle zachodzących przem ian, nie  
zaw sze sprzyjających w ypełnianiu przez K ośció ł swej misji. D latego  też, aby p o 
sługiw anie kapłańskie było jak najow ocniejsze i dostosow ane do w ym ogów danej 
epoki, każdy prezbiter zobow iązany jest do w ypełniania wskazań dotyczących  
form acji, a tym samym do ciągłego pogłębiania sw ego życia w ew nętrznego, p o 
dejm owania św iadom ych działań zm ierzających do ukształtow ania swej osoby na 
wzór Chrystusa. Z adanie to  pozostaje wciąż aktualne i stanowi podstaw ę form a
cji kapłanów.

Potrzebę całościow ego opracowania problematyki prawnej dotyczącej ob o
wiązku perm anentnej formacji kapłanów w polskim  ustawodawstwie synodalnym  
po Soborze Watykańskim II dostrzegł ks. J. F  i 1 a r s к i i uczynił to zagadnienie  
przedm iotem  swej pracy doktorskiej.

Przedłożona Radzie W ydziału dysertacja, obejmująca 367 stron zawiera spis 
treści, obszerny (liczący 5 stron) wykaz skrótów, wykaz źródeł i literatury, wstęp, 
cztery rozdziały m erytoryczne oraz zakończenie.

We Wstępie Autor wyjaśnia tem at rozprawy, przyczyny jego podjęcia, opis m e
tody badań, wskazuje podstawow e źródła i literaturę oraz om awia konstrukcję 
opracowania.

W  pierwszym rozdziale dysertacji ks. mgr J. F  i 1 a r s к i, analizując dokum enty  
Vaticanum II oraz dokum enty posoborow e ukazuje ideę formacji permanentnej 
jako dynam icznego procesu zm ierzającego do coraz większej doskonałości kapła
nów w sferze duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Na podstawie przeprowadzo
nej analizy dokum entów poszukuje uzasadnienia dla stałej formacji prezbiterów. 
Jednocześnie zwraca uwagę na wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju formację 
oraz proces kształtowania się przepisów w tej dziedzinie.

W  trzech kolejnych rozdziałach, na podstaw ie ustawodawstwa dwudziestu sied
miu polskich synodów okresu posoborow ego, D oktorant dokonał szczegółow ego  
przeglądu zasad dotyczących formacji kapłanów diecezjalnych w wymiarze ducho
wym, intelektualnym  i duszpasterskim.

Rozdział drugi, najbardziej obszerny (s. 103-226) nosi tytuł: A spekt duchowy  
stałej form acji kapłanów  diecezjalnych. Jego treść dowodzi, że motywem podjęcia  
formacji stałej przez każdego kapłana pow inno być pragnienie upodobnienia się 
do Chrystusa i chęć wiernej służby K ościołowi. Formacja duchowa jawi się jako  
jedna z najistotniejszych powinności kapłana, wynikająca z jego obowiązku dąże
nia do św iętości, wyzwania płynącego ze strony świata oraz konieczności odnowy  
K ościoła. W rozdziale tym Autor wylicza również środki zapewniające osiągnięcie
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celu formacji. N ależą do nich: wypełnianie posługi nauczania, uświęcania i paste
rzowania, modlitwa indywidualna i w spólnotowa, lektura duchowa, życie sakra
m entalne, korzystanie z posługi ojców duchownych oraz pobożność maryjna. 
Środki te powinny być wspom agane takimi formam i strukturalnymi jak rok dusz
pasterski, spotkania kapłańskie, rekolekcje i dni skupienia.

W  rozdziale trzecim  został podjęty problem  formacji intelektualnej kapła
nów , czyli ciągłe podnoszen ie ich kwalifikacji oraz sprawdzanie i poszerzanie już 
zdobytej w iedzy, głów nie w oparciu o  P ism o Św ięte i Tradycję, wypowiedzi M agi
sterium  K ościoła, teo log ię  i filozofię  chrześcijańską oraz inne nauki, tzw. św iec
kie. Przy tej okazji D oktorant zwrócił uw agę na etapy procesu form acyjnego, za
uważając rów nocześnie, że  dyrektywy synodalne kierują wym óg formacji g łów 
n ie  do neoprezbiterów  i m łodych księży. N atom iast w przypadku starszych ka
płanów  pozostaw iają jej dow olność, chociaż jak sam a nazwa wskazuje formacja 
perm anentna dom aga się kontynuowania jej we wszystkich grupach wiekowych  
kapłanów. W  rozdziale tym A utor przedstawił formy zorganizowane i indywidu
alne stałej formacji intelektualnej. D o  form zorganizowanych zaliczył studia teo- 
logiczno-pastoralne, egzam iny w ikariuszowskie, proboszczow skie, jurysdykcyj
ne, studia akadem ickie, kursy, wykłady, konferencje rejonow e i dekanalne. For
my indywidualne to: studium  osob iste, spontaniczne koła i grupy kształceniow e  
oraz dyskusje koleżeńskie.

O statni, czwarty rozdział dotyczy wymiaru duszpasterskiego formacji perm a
nentnej księży diecezjalnych, który zm ierza do ukształtowania kapłana jako prze
wodnika Ludu B ożego, sługi i wychowawcy w spólnoty kościelnej. W  ramach for
macji duszpasterskiej została wyodrębniona formacja kaznodziejska, katechetycz
na, liturgiczna i misyjna. Autor, dokonując analizy prawodawstwa synodalnego, 
zwrócił uwagę, iż dwie ostatnie formy tejże formacji nie znalazły należnego im  
m iejsca w statutach synodalnych. N a tle formacji duszpasterskiej Dysertant po
św ięcił dużo uwagi osobom  za nią odpowiedzialnym , tj. biskupowi diecezjalnem u, 
opiekunom  najmłodszych roczników kapłańskich, dziekanom , proboszczom  oraz 
samym formowanym prezbiterom.

Obaj recenzenci ocenili dysertację ks. J. F  i 1 a r s к i e  g o  jako odpowiadającą 
wym ogom  stawianym rozprawie doktorskiej tak pod względem  merytorycznym jak 
i formalnym.

Rada W ydziału Prawa K anonicznego UKSW, biorąc pod uwagę wyniki egzam i
nu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktor
skich, opin ie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała ks. Januszowi F  
i 1 a r s k i e  m u stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kano
nicznego.

Bożena Szewczul


