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ReceĘa rozprawy doktorskiej

Ks. Piotra wróbla

nUbodzy w Dwudziele Łukaszorrym' Studium egzegetyczno-teo|ogiczne.''

napisanej pod kierunkiem Ks' dI hab. Pawła Podeszrły, prol UAM

(Pontń 2020' ss.377).

W niniejszej receĘi dokonam najpierw oceny temafu pracy' problemu badawczego,

metody jego rozwiqzania. Następnie pŹejdę do omówienia stony formalnej i merytorycmej

dysenacji.

1' T€mat pracy' probl€m badawczJ, metoda

we wstępie każdej pracy naŃowej znajdują się zAzy-.ycfAj informacje' które dotyczą

okęślania ram badawczych, uzasadnienia wyboru tęmatu, stanu badań w rzeczonęj mateńi oraz

doboru metod. Dyseltacja Ks. Piotra w!óblą w tym względzie nie odbiega od standardu.

zważlwszy na rozrriar ptacy (377 ston), wstęp wydaje się być adekwatny do objętości

opracowania. Autor w sposób pogłębiony zarysował problem ubóstwa we wspołczesnym

święcię i stan dyskusji nadjego rozwiązaniem zwłaszcza na niwie Kościoła. Prrywofuje wiele

wypowiedzi osób zajrnujących się tym tematem' Wskazuje na dokumenty papieskie i

soborowę' które w sposób komplekso\'{y dotykają problematyki matelialnego i duchowego

ubóstwa oraz szukają dróg, aby mu jak najlępiej za&dzić' W dalszej części wplowadzenia

Doktorant zawalł wszystkie elementy, jakie powinny zna\eżć się we wstępie do poważnej



pracy naukowej. Autor rozpoczJna swoją rozprawę od syntetycznego zaprezentowania stanu

dyskusji nad tematem ubóstwa w dzięłach św' Łukasza we współczesnej egzegezie i teologii.

Powofując się na badania C. Haysa podaje poczwómy model ukazywania problematyki

ubóstlva wę wspołczesnej Iiteraturzę tęologicanej. Wymienia zatem kolejno modelę badawcze,

cryli podwójnego powołania, tymczasowy, literacki i personalistyczrry dodając jednocześnie,

żE| ,' '.. o ile dorobek biblistów wobec prawcznie każdej perykow tematycznie wchodzącej tu

w 8rę jest bardzo bogaty' jeśli nie olbrzymi' to o tyle fahycznie nieliczne są oPracowania

skoncef|trowane ha samej tylko u]ąfstv,ie lek,ykalnej dotyczqcej ubogich.', (s. I ',-

W polskiej litemturze biblijnej, jak i liczrrych dokumentach kościelnych problem

ubóstwa przedstawiany na kańach Ewangelii wedfug św. Łukasza' jak i w Dziejach

Apostolskich doczekał się także wielu opracowań, zwłaszcza kilku znaczących altykułów

naukowych. wśród polskojęzycznych monografii na tęmat ubóstwa w Dziele Łukaszowym na

uwagę zasługuje pracaK. Mie|carkapt' 'Jezus _ ewąngelizatot ubogich (Łk 4,16-30). Studiun

2 teoloqii św. Łukosza.,, Brakuje jednak' jak stwierdza autor, całościowego opracowania

dotycz4cego ubogich u świętego Łukasza (w Dwudzięle). Ninięjsza dysertacja aspiruję do tego,

aby tę lukę wypełnić. w tym miejscu wprowadzenia Autor jasno precyzuje i okeśla powód,

dla kórego podjął analizy w ńniejszej ptacy: ,,Celem głównym rozprawy doldorskiej jest

ahaliza i ocena obrazu osób ubogich w Dvudziele ŁukĄszowym' co pozwoli na ukązanie

głównych rysów teologii Trzeciego Eu)angelisty w temacie dóbr mate/ialhych i ich posiadanią'

Analiza słow,,ictwą, kontekstóu'l i zowartości treściowej sloso\a)nych perykop powinna pozwolić

na wydobycie szczegiłów teologii ubogich św' Łukąsza. ona jest więc podstawowym

zągadhiehiem bądąwcry,n.'' (s. l2). Swoje analizy autor opalł o słownictwo dotyczqce ubogich

zawartę w Ewangęlii św. ŁŃasza iDziejach Apostolskich, czyli w Dwudziele Łukaszowym.

Doktorant świadomie użł.wa pojęcia Dwudzieło Łukaszowe, choć jest ono w egzegezie bardzo

rzadko stosowanę. czyni to ze względu najedność litemcką i teologicmą oraz przekonywujące

teo e mówiące o jednym autorze obydwu dziełl trzeciej Ewangelii kanonicfnej i Dziejów

Apostolskich. Tym samym temat jaki wytyczył Dokorant dla swojej dysertacji, który brali:

'Ubodzy w Dwudzi€le Łuk'szowym. studium egzegetycżno-teo|ogiczne." jest jak

najbardziej adekwatny do status quaestionis postawionego wę wstępie rofprawy.

Kolejnym ważnym elementem kŹrżdęgo ,,wprowadzenia'' jest wskazade mętody

badawczej. wybór mętod badawcrych w swojej dysertacji Autor wyjŃnia w sposób

kompleksowy. Są one bowiem różne w kolejnych rozdziałach pracy. Innymi słowy: w

poszczególnych rozdziałach zostały zastosowanę o&ębne mętody analizy tekstu biblijnego'

Jeśli chodzi o lozdział pierwszy, który ma chaIaktel bardziej historyczny' Doktorant wyjaśnia



wrost' iż' ),może spodziey,ane jest w tW miejscu ( '..) zadeHarowanie użycia podejścia

diachronicznego, albo prz,najmhiej o nim wspomnieć' Ze vzglęrlu na wielką złożoność

problematyki datącji poszczególnych tekstów kiejest lr1ożliwe zacho\9anie diachronii' Srąd kż

przy prezentacji rozwoju pojęć dotyczqcych ubósrwa i ubogich' właściwszym wydaje się

stoso]łanie przez nas kl))tełium kąnoniczhego, w czym ii,'f,azi się lakże posłu,zeńs^a,o

względem całego orędzia Pisma s\viętego.'' (ss' 14-|5)'

w rozdziale drugim i trzeci Autor, powołując się na zalecenia Papieskiej Komisji

Biblijnej, wskazuje nazastosowanie podejścia synchronicznego do wybranych i analizowanych

tekstów' z pominięciem wymiaru historyczrrego forrnowania się tekstu, a uwypułJając aspeĘ

literackie. W koniecznych s}tuacjach uzfte zostaną elementy metody historyczno-kr}tycaej,

ziwłaszczA krytyka form i krytyka redakcji. Rzeczywiście w całym sfudium Autol z

powodzeniem i konsekwęntnie stosuje obrane metody badawcze. Dotycz] to zarówno walst\ły

fi|ologicanej *ybranych tekstów, gdfie dociera do najbadziej pielwotnych i wyszukanych

maczeń uta|izowanych przez siebie terminów, jak wa$t\ły struktualnej, plezenfując rzetelnie

i bardzo logiczne ptzemyślane strukfury wybranych fiagmęntó.\^/.

wielka szkoda, że we prowadzeniu Autor nie zawarł uwag dotyczących zastosowanego

w opracowarriu języka hebĄskiego i języka gleckiego. Anatizy literackie omawianych w

rozplawie tekstów opańe są na transliteracjach tych staroą'tnych języków, których zasady

opieĄą się o naukowe opmcowania, pzyjmowane ogólnie w caĘ biblistyce. Przybliżenie

reguł transĘpcji j. hebrajskiego i greki zastosowanej w niniejszej dysertacji uczyniłoby pracę

jeszcze bardziej przystępną dla szerszego grona c4telników.

w kwestii zapisu terminów i pojęć pochodz4cych z języka hebrajskiego należy poczynić

jeszcze jedną kr}tycaną uwagę' któIa dość mocno utrudnia lekturę pracy' W zapisie słów

hębrajskm autor stosuje, niezrozumiałą dla mnie, nięjednoliĘ metodę zapisu. Znacnta część

wyrazów z j' hebrajskiego zapisana jest dziwną, pochyłą czcionką niespotykanq raczej w

innych opracowaniach biblijnych. W innych przypadkach zapis oparty jest o pŹyjęte ogólnie

zasady fonetyczne i glaIiczne' Bywają przypadki' że te dwa różte zapisy występująobok siebie

w tym samym zdaniu, czy Eazie (np. ss. 21' 31' 44' itd.). Poza tym zdarzają się prrypadki'

całkowitej niekonsekwencji' gdzie Autor w ogóle zarzuca tanskrypcję i stosuje alfabet

hebĘski w zapisie analizowanych pojęć (np. ss. 32, 165). w przypadku ksiązkowej publikacji

udostępnionej szerszęmu glonu czyte]ników uważAm z.a konieczne dokonanie korekty

literackiej polegającej na ujednolicęniu sposobu zapisu transkr}pcji hębrajskich słów użytych

niniejszej dysertacji.



2. Formalna stronł pracy

z puŃtu widzeńa wymogów formahych d o|yczących p|zedłożlEń naukowych dysertacja

Ks. P. Wróbla nie budzi większych zasttzeiLęń. Jest napisana poprawnym językiem,

z dużą dozą specjalistycznego słownictwa i terminologii naŃowej. Z drugiej strony' niejest to

dzieło łatwe w lekturze, co zapewne da się łythmaczyć dość ,,hęrmętyczną'' tematykąjakiej

dotyczy. ogó|rrie strona formalna pracy stoi na dobrym poziomie. Kilka błędów stylistycznych

(np. s5. 12, 23' 43' 49' 103' 115, 131, 220,340), k1óre za1]wai.yłem w czasie lekhrry tego

opńcowania można dość łatwo poprawić podczas korekty edytorskiej czy wydarłniczej. Perłne

uwagi i zAstlzeżenia budzi budowa zdali w tękście rozprawy. Niektóre akapĘ składają się z

jednego zdania, co budi pytanie o ich zasadność w tekście (np. ss. '16,296). Podobrue rzecz

się ma z błędami literowymi (tzw. ,,litelówkami''). Moż'iLa ich nBIeźó w tekście także dość

sporą ilość (np. ss. 19, 31, ,l7, 89, 229' 28.l). Mając na względzie bardzo obszemy charakter

rozprawy, uchybienia dotyczące szaty literackiej omawianej dyseńacji są sporadyczne. Mimo

iż Autor traktuje czasami o Źeczach trudnych to jednak przejżysty, bardzo logiczny i spójny

sposób prowadfenie myśli pomaga czy.telnikowi łatwiej zrozumieć plezentowane beści. Trzeba

dodać, że praca została napisana baxdzo komunikatywnym językięm, Wspomniane juz

wcześniej potknięcia literackie nie dyskwalif]tują w zaden sposób wysokiej jakości tej pracy.

Podział dyseltacji na rozdziaĘ i paragra& nie budzi zAstlzeżeń. Naleiałoby jednak

przyjveć się numeracji paragrafów. Kłżdy pierwszy paragraf nowego rozdziału winien

|ozpoczynać się od cyfry: 1. Gdy chodzi o przypisy to widać dużą staranność

i konsekwencję w ich zapisie. zwfaca kż uwagę prawidłowy dobór literanrry i jej podział

w części bibliograficznej Q. Źtódła' 2' Dokumenty Kościoła i Wypowiedzi Papieskie, 3'

Litęratura stalozytną 4. Słowniki, Encyklopedie, Kontordancje, Grarnatyki, Metodologię i

Bibliografie, 5' Komentarze Biblijne,6' opracowania). I1ość publikacji wykorrystanych w

dyseltacji jest imponująca. Z formalnęgo puttu widzenia należałoby jednak udoskonalić

sposób prezentowania poszczególnych pozycji bibliograficznych (Bibliografia). W obecnym

warialcie, nazwiska autorów ',zlewają się'' f tytułami ich dzieł, gdyż Doktolant nie zastosował

,'wcięcia'' w kolejnym wielszu (ewentua]rlie wierszach) pod kazdym nazwiskiem. Pomimo tych

uwag trzeba stwierdzić' że biblio$afia w dysetacji Ks. P' Wróbla została sporz4dzorn nader

starannie i poprawnie' Mo,na ją unać za przykładową dla tego Ępu publikacji.



3. Merytorycznr strona pracy

Dolftorant podzielił swoją placę na .^ery rczdziały poprzedzone wprowadfeniem.

Dzieło wieńczy zakończenie, wykaz skótów i bibliografia. Tak zaproponowany podział jest

logiczrry i nie budzi ?Astrzeżeń. W zasadzie we wszystkich rozdziałach pracy widać dużĘ

wprawę w zakresie posługiwania się naŹędziami eEzegetyczrymi i filologicznymi prry

analizie wybranych tękstów' Swoje badania egzęEętyczrle Doktorant konsultuje w oparciu o

szeroką litelaturę naukową zarówno po1sk6 jak i obcojęzycalą. Powofuje się na innych

autorów' nie tylko jednak qtuje wyniki ich badań, ale potafi krytycznie i Źeczowo podejść

do ich poglądó\ł' ocęnić je, a niejednokrotnie podjąć słuszną polemikę lub uzupełnić czy

splecyzować w opalciu o prowadzone własne analizy t€kstów biblijnych (np. s' 203). wszys&o

to świadczy, że Ks. P. Wróbel nie tylko dysponuje poprawnym warsztatem badawczym' który

umożli\'ia mu rzetelną egzegezę bib|ijną zna dobrze polską i międrynarodową myśl biblijną,

ale potrafi kr}tycznię korzystać z dorobku irmych autońw. widać, że Autor włożył budzo

duzo wysiłku w przygotowanie swojego przedłoż€nia.

Rozdział pierwszy rozprawy, zatyfułowany ',Tło hisroryczno.kultwowe i te|minologii

ubósrwa oraz bogich w Piśnie Świę',,1,, (ss. 17-66) ma charaker wprowadzający w

problematykę ubóstwa w Dwudziele św. Łukasza. Po przędstawieniu tej problęmatyki w

różnych epokach i kultumch starc4.tności, Doktorań podjął badania filologiczne. Swoje

analizy w tej części dysertacji Autol prowadił na trzecb pożomach. Pierwszy to przegląd

słownictwa na tęmat ubogich i ubóstwa w Biblii HebĄskiej. Drugi poziom analiz to studium

podobnych zagadnień w gleckim tłumaczeniu BH, czyli w tekście septuaginty. ostatnia część

sfudium w tym rozdziale to przegląd podstawowych terminów na temat ubóstwa w NT,

zwłaszcza u św. Łukasza' wyodrębnienie podstawowego spektrum aaczeń w zaklesie ubogich

i ubóstwa u trzeciego Ewange|isty jest dla Autora konieczrrym fundamentem dla dalszych

badali w rozdziałach Il .IV. Z przeprowadzonych obserwacji w tej części pracy wynika, że

pojęciem, bez któr€go nie sposób aozumieć tematyki ubóshva w trzeciej Ewangelii jest słowo

p,@hos (żebrzqcy, ubogi,lichy, hędzny, biedŻl). Nalezy stwieldzić, że wywody naukowe w tej

części pracy są logicane i zasadne. Godnym pochuały jest zebranie wszystkich wa,niejszych

wniosków z pierwszego rozdziału w oddźelnym podsrrmowaniu. Nie fawsze jest to regułą

literaturze naukowęj.



Prawdziwe j ądro dyseńacj i stŹnowią rozdziały u. I (ss. ó7.2 8 7). Tę dwa rozdziały autor

opracował w kluczu egzegetycznym. Najpierw poddał analizom teksty z Ewangelii św' Łukasza
(rozdział Il). Kryeńum wyboru poszcz€gó|nych tekstów stanowi ich pochodzenie literackie:

mate ał zaczęĘnięty przęz trzęciego Ewangęlistę od św. MaIką da|ej teksfy pochodzące z tzw.

źódła Q i wreszcie perykopy z mateńału własnego św. Łukasz. Rozdział lII to analiza tematyki

ubogich i ubóstwa przekazala w Dżejach Apostolskich. Pole badawcze w tej części pracy

(Iozdział III) zmienia się, gdyż, jak wynika z badań Autom dysertacji, piąta księga NT zawiera

odmienną terminologię na temat ubóstwa aniżeli trzecia Ewangelia. w Dziejach Aposto|skich

nie pojawia się np. ani razu k]uczowe dla Ewangelii słowo pt&hos. Tematyka ubóstwa w

drugiej księdze św. Łukasz2 ma nieco odmiemy cha&kter. Kluczowymi terminami są tu słowa:

eleanosync (iałmużn!,) i diakania (stutbti)' Wskazują one na zainteresowanie św. Łukasza

ubogimi i ubóstwem w wymiarze wspó]notowym na tle pięrwszych wspólnot Kościoła
jerozolimskiego i antiocheńskiego.

Ks. P. wrobel podchodzi do teksfu bib|ijnego i do badari nad nim z konieczną dozą

kq.tycyzrrru. Zna doskonale przebieg ksaahowalria i redagowania Ksiąg NT' Niekiedy jednal<

ten konieczny krytycyzrn zanika. W samym qtule pracy Autor zwiócił uwagę na temat ubóstwa

w Dwudziele św. ŁukaszĄ. z wzebieg, arLa|1z egzegetyczrych wynika, iż akurat w tym temacie

Ewangelia św' Łukasza i Dzieje Apostolskie anacząco różnią się terminologicmie i pojęciowo.

Śledząc badania Ks. P. wróbla możra odnieść wTłzenie, ż akurat tematyka ubóstwa w obu

Księgach wskazuje na odrębnych autorów bądź redaktolów kaidej z nich. oczywiściejuz we

wstępię pracy Autor podał więle argumentów współczesnej egzegery za jednością obu dzieł.

Wydaje się że problematyka ubogich i ubóstwa również moźE stanowić algument zajednością

wplawdzie nie literacką i ęgzegetyca!ą a bardziej teologiczną i duchową' Podstawą mogą być

fu błogosławienstwa zawalte w Ewangęlii św. Łukasza, klóre odnoszą się do ubogich tak w

Ewangelii' j ak i w Dźejach Apostolskich oraz do tych, którzy w obu dziełach próbują ubóstwu

zAIadńć. Pewne uściślenia i dopowiedzenia w tym temacie byłyby ciekawym uzupełnińem

koncepcji tzw. Dwudzieła św. ŁŃasza.

Drobne zastrzeżenia budzą również te części rozplawy, gdzie Autor pżeprowadza

analizy na temat różric tekstualnych wynikających z krytyki tekstu poszczególnych p€rykop'

W tym zakesie doktorant przywofuje stan dyskusji zawarty w podstawowych opBcowaniach

naukowych (np. B. M. Metzgęra) i praktycznie kazdy fiagment dysertacji poświęcony Ętyce

teksfualnej kończy stwierdzeniem.' ,, . ' ' drobne ponyłki kopistów, oboczności czy uzupełnienia

ze względu na parulelne miejsca nie majq żadnego więbzego wpbMu na zawartość |feścio'|,ą

tektu.''' Rodzi się zatem pytanię: skoro różnice wynikające z lóżnych wariantów t€kstu nie



mają zasadniczego wtr}ty\łu na treść analiz to wjakim celu autolje tak obficie pŻywołuje? czy

nie wystarczyło by, w mzie konieczności, odesłanie cą'te]iika do splawdzonych oplacowań w

tym zakrcsie. bęz zbędnego i sztucmego poszelzania zawaltości niniejszej pracy? Mimo tych

nielicznych uwag' zarówno struktury obu lozdziałów egzegetycznych, ich tleść, jak i sposób

prezentacji materiału w poszczególnych paragrafach, nie budz4 większych zastrzeżeń. Nalezy

zanwa:iryć, że Autor konsekwentnie podŹrżą obraną drcgą nie snuję lozważań, któIe

zaciemniałyby główny wąek rolprawy.

ostatni Zsadniczy rozdział dysertacji Ks. P. ftóbla ma charakter teologiczny (ss' 288-

348)' W analizowanych tekstach Autol poszul.uje w nim obrazu Boga, chrysfusa' Kościoła i

człowieka' Bardzo wzr:inym wątkiem teologicznym jest mariologia' gdyż to Malyja dla św.

ŁikaszĄ przez li,yty w Magnificat termin _ /apeirros (osoba niskiego stanu, doświadczającej

biedy' ubóstwa i upokorzenia) jest, jak podaje A|]tot, ,'hajdoskonalsfq prfedstawicielk4

ubogich Jahwe,, (s.315)' To ona skupia sobię ws2rystkię wątki teologii ubogich, poruszone w

zarówno w Ewangelii' jak i Dziejów Apostolskich. obydwa dzieła św. Łukasza, zwłaszcza w

początkowych perykopach ukazują jej niepodv/ażalną rolę we właści\łym roalnlenla

Chiystusa i Kościoła. Te bardzo cenne uwagi teologiczne Autola wypełniają treść czwańego

rozdziału rozprawy.

obszeme ,lakończenie'' (s. 332.348) placy zawiera baldzo syntetycae pżypomnienie

najważnięjszych etapów przebytej drogi w poszukiwaniu właściwego flozumlenla

problematyki ubogich i ubóstwa w tfw. ,,Dwudziele'' św. Łukasza' szkoda tylko, żę na sarn

konięc Doktorant nie wzmiankuje o dalszych mozliwych kięrukach badań Łukaszową

egzegezą i teologią w omawianych przez siebie obszarach tematycznych.

4. Konkluzje

Monografia ,,Ubodfy w Dwudziele Łukaszowym' studium egzegetyczno-

teologiczne.'' jest niewątpliwie dźełem imponującym pod kilkoma względarni. Po pieIwsze

Doktorantjest pioniercm' gdy chodzi o całościowy obraz ubóstwa i ubogich w NT i jako taki

nie mógł liczyć i polegać na dziełach innych badaczy, bądź odwoływać się do jakichś

wypracowanych przez nich kienrnków poszŃiwań' Musiał sam _ zapęwne nie b€z zgody

promotora - w1tycryć szlak swoich e!.'aljz. Z teksfu dyseńacji przebija duza doza naukowej

samodzielności i dojrzałości. Jest to tym bardziej godne podziwu, gdyż, jak mi wiadomo,

Doktorant nie odbył pogłębionych studiów biblijnych na Ecole Biblique w Jerozolimię czy

Biblicum w Rzymię. Jak zawsze w przypadku rozpraw naukowych, mozra oceniać krytyczfe



zalówno sposób pŹeplowadzania analiz' dobóI instrumęntarium, jak i owoce studium' w

istocie, pe\łne uwagi krytyczne zostały wyłuszczone powyżej. ostatecznie jednak nie

dysked1tują one w źadnym wypadku wańości tego dzieła.

Po drugie, za imponującą nalęi,y uzr'a!. ilość konsultowanych dzieł. Wśród pozycji

bibliograficznych dominuje literafura obcoj ęzyczna (głó nie w języku angielskim. ale także w

języku francuskim, włoskim i nięmięckim). Niewielki balk, jaki zauwaĄłem w zestawieniu

konsultowanych pozycji to pominiecie pozycji Agńeszki Ciborowskięj, ''Teologią miłosierdzia

w Ewangelii ŁukaszoweJ' (Knków 2009). Jest to praca doktorska napisana na seminarium u

Ks. Prof. Stanisława Hałasa i obroniona na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie . W

Ńzdziale 1|rzeclrn niniejszej dysertacji Autor dogłębnie analizuje perykopę o ,,bogaczu i

Łazazu (Łk 16,19-31). Rozdział VI wspomnianej rozprawy Agnieszki Ciborowskiej także

poświęcony jest tęj kwestii. Dotarcie do wymieńonej pozycji mogło by zatem poszerzyć

jeszcze bardźej perspektywę egzegetyczną i teologiczq prowadzonych badan. Tym bardziej,

że jest to pozycja wydana na gruncie polskim. ocfywiście, nalężry ta}!j.e zwrócić uwagę na

swobodę z jaką Doktorant przeplowadził analizy intęręsujących go tekstów staloz]tnych _

głównie hebrajskich, ale takf gręckich. To dowodzi odpowiedniego naukowego

przygotowania Doktorantą które jest niezbędne w przypadl.u tego rodzaju p.ac'

Po trzecie rł'reszcie, omawiana dysertacja będzie z pewnością stanowić przyczynek

i niezbędny punkt odniesienia dla kolejnych sfudiów dotyczących teologii biblłnej ubóstwa i

ubogich. Byłoby z pewnością korzystne, gdyby po przeprowadzeniu sugęrowanych wyżej

korekt można ją było przetfumaczyó na język angielski i wydać drukiem. w ten sposób

mogłaby się stać plzyczynkiem do dalszych dyskusji w tej mateńi na polu międzynarodo\łym'

ostatecznie więc stwierdzam. że pIaca przBdłożona pŹez ks. Piotra Wróbla spehria

wszystkie wymogi stawiane Iozprawom doltorskim. Zwracam się zatem z wnioskień do

Wysokiej Rady Naukowej Dyscyp|iny nauki teologiczDe Uniwersyt€tu im. Adada

Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenie Doktoranta do dalszych etapów przewodu

doktorskiego.

Torun 0ó.09.2020I'

Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki. prof' IIMK


