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.odzinD)mi
Aby ludzkość
mogłaczuć się bezpiecznie'ciesryć się szozęściem
ponnaŹaćdoblo wspólne niezbędnesą odpowiedniewarunki' a pżede WsrJ.stkim
potrzebnyjesr na świeciepokój. Pokój to l.undamentalna
wańośćo którą \Ąi]rn\'
zabiegać rt.szystkienarody. instytucjc międzynarodou'ea zwłdszczaprz1.wódcy
mocarstrvipolitycy. Równicżposzczególnicbrześcijanie
icały Kościółsq zobouiązani
do służby
na rzeczpokoju.PracachŹeścijan
dla pokojuprzejawiasię przedeWsz"vstkim
poszanowaniagodnościczłowieka.rv
w domaganiusię przez nioh port,szechnego
obroniesłusznychprart.ludzi biednychi uciśnionych'
Pokojowi służątakżewszelkie
rt'lsilki znrierzającedo prfez\'v)ciężania
zazdrościi nicufności
uprzedzeń.nienawiści.
olaz odwaźncprzecirt'stawianiesię krz1'wdzie i działania skierorvaneprzeciw
niesprarł.iedliwości.
Ideępokoju wspierająrównież czynioneprzęz chrześcijan
znaki
pojednaniai dązerriedo lvspółprac1,
różnychgrup'
Jednakzarórt'nohistoriarvielu narodów'jak i aktualnieprzełwana r)tulcja
pokazujq.że trudnoję5t utŹyn]aćna świeciepokój. stąd też jestęśm]"
ś\ł'iadkami
porvstających.
trrt'ajqcych
i ci4gle
konfliktó\\'i
w corazto norrych zakątkachś$'ia1a.
rvojen'Tak b}'łoteżpod koniec XX wieku rv latach 1990-1994w Rrt'andzie.gdzie
doszłodo okrutneju.alkibratobójczejr,vr,vyniku
którcj zginęłoponadmilion ludzl'
Tamtejszaspołeczność
po zakończeniuwojny stanęła
u'obectrudncgozadania
odbudortyzniszczonejtkanki narodu.RównieŹ Kościółw Rrt,andziezmuszonyb1'ł
podjąćdziaianiana rzecz pojednaniai przcbaczcnia,aby w ten sposób rvszyscrjego
itienri mogli na nowo w oparciu o solidny firndament\ł'ialy podnieśćsię z
traumatycznychpr7eżyć| vzeczywist ać W aktualnie przeŹywanejcodziennosci
zba*cze dziełoBoga. Dla|egoteżz uznaniemna|eŻ,y
prz,yjąć
pracędoktorskąo. mgr'
]ic' PascalaHabimanapt' ..Pojcdnanie
lodzin wyzrvaniemduszpasterskjm
d]a Kościola
katolickiego
w Rrvandzie
po wojniedomolt,ei
(l990-]994)..napisanq
pod kierunkiem
ks' plo| UKSW dr. hab' Tonasza Wielebskiego'Praca ta stano\ł,ibo\Ą'iemisloln\
rł,kład
Autoralv dziełopojednaniai odbudo*yspołeczności
w
orazwspólnoq Kościoła
Rwandziepo bratobójczejwojnie.
Niniejsza recenzja składasię z następującychczęści:1' occna temotu i
problemubadawczcgorozpra\ł}doktorskiej;2. ocena strukturyi stronymerylor)cZncj

pracyl L Ocena strony fomalnej pracy; 4. Postawienieproblemu do dyskusji na
obroniepublicznej;
5' Wniosckkońcow1''
1. Ocena tematu prac"yi problemu badawczego rozprawy
Temat recenzowanei rozprawy ,.Pojednanicrodzin w-vzwaniemduszpasterskinl
dla Kościołakatolickiego rł' Rwandzie po rł,ojniedomorvej(1990-l994).'jes1 tematem
ambitnym i ważnym, aktualnvm a prfy tym nowatorskim' Jego wybóI i realizacja
Zas}ugujena uznanie. l)obŻc się stało,że Doktolant go podjqł.gdyz jako syn s\\ego
naIodu.a zarazcm osoba ducho\\,nai przygoto$'anado pro\ł'adzeniabadań nauko\Ą.ych
zaprezento\łał
w s\ł'ojejd1'seńacjiw sposób kompetentny$,yniki u,łasn1'ch
badań rv tak
jednocześnie
\Ą.azncj a
niezrtykle bolesnej probiematycc, dotyczqcej skutków
bratobójcfej wojny. SzczegóInego zaś znacze[ia nabierają rtnioski i postu]at1'
pastoralne'dotyczącerrdziałuKościołakatolickiego rt.Rrt'andzierv procesie pojednania
roclzn,
Stwierdzić tvięonaleźy.że zaróWno temat.jak i podjętaplob]emat1'karozprarn'
stano\'viąważne u.sfcrze naukowy'ch dociekań zagadnienie' wpisujące się \\ obszar
badań teologicznopastoralny'ch'
Zasadniczym problemenrbadal,cz1.mzawalt) m juf \Ą
Samvm t)tule rozplawy stałosię pojednanierodzin jako wpwanie duszpastclskic dla
Kościoła kalolickiego w Rq'andzie po wojnie domowej a \'"laści\\,ieukazanie
zaanga'żowania
tegoż Kościoła$' proces pojednania rodzin (s- l J). Usuczegóła\łiajqc
órt problem \ł'eq.stępiepracy Doktorant słusznicstrłierdził,żc głó\łnymproblcmcm
rozprarł'v jcst ..poszukirt'anie odpowiedzi na pytanie. w jaki sposób działalność
duszpaslerskaKościołakatolickicgo w Rwandzie po wojnie domowej ma owocniej
wspjerać pojednanie rodzin. budujqc przez to jednośćnarodorł'ą'}'.(s' 11). I.ak
sformułorł'anvprzedmiot badań wyrażony Zostałza pomocq czterech dodatkou]'ch
pytań: W jaki sposób blatobójcza \ł.ojnadomolł'a wpłynęłana działalnośćKościoła
katcllickiego W Rwandzie?.lŃie są biblijno-tęoiogiczne i pozateologiczne podsta\q.
pojednania']co już uczynił Kościółw Rrł.andziena rzecz pojednania rodzin? oraz co
jeszcze musi czynić. aby Jego rt'kładw dzieło pojednaniapŹynosiło jeszcze \\'iększe
o w o c e ? ( s .l 1 - 1 2 ) .
we wstępię omarvianej pracy zamicszczone zostało zwięzle a zatazeln
przckonujące uzasadnienie do podjęcia zapo\ł'iedziancj problcmatyki badawczej'
Doktorant Wskazałtakże na osobiste mot,vw}'toważ}-szqcemu pży \\yboże tematu.
Napisał.że ..dla Autora-kapłanaRrt'andyjczyka,który ftze1nz całymnalodem bo]eśnie
przeż).\łał
tragedię ]udobójstu.a.nie jest obojętnajego przyszłość'Dysertacja ma b'vć
.jakimś.
.jcgort'kłademw dzicłopojednaniarodzin i narodu'.(s. 10). Uzasadniajacswoj
\\ybór tematu iproblema1yki o. mgl lic' Pasca] Habimana nakreśliłsyntętl.cznie
s)'tuacjęrt'jakiej 7nalaz]dsię ludnośći Kościółw Rwandzie. zarórvno przed. \\' trakcle
jak i po rvojnie. w}jaśnjłprzy tym co doprowadziło do bratobójczej rtojn1 J
zaprezentowałrozumienie kluczortych pojęćza\\'ańychw temacie dvscrtacji (s.l2-18).
koncentrującsię na wydobyciu znaczeniapojednania\ł.życiu rodzin rea]izorł'anym
przr'
lt'spółudzialepodstart.olt'ych
rvspólnot kościelnych'
W celrr rozwiązania podjetegoploblemu badawczego Autor rozprarvy posłuź'vł
się metodą paradygmatu teo]ogii pastoralncj, obejmującej trzy etapy poslępo$ania

badarvczego'Jak słusznie zaznaczył na każdym z etapów bada\\'czychZastosowane
zostanq różne metody szczegółorłc.Na podkrcśJcniczasługujqbadania empir\cfne
przeprort.adzone przez Doktoranta za pomocą samodziclnic opracowanego
kwestionarius7apt. ..Rola podstawowychwspólnot kościelnychW Rwandzic w proccsic
pojednania... Niert.ątplilvie sięgnięcie do metody tŻech etapóW postępo\\ania
badawcfego a zwłaszcza zastoso\łaniebadań empirycznych pozwoliło na rlnikliu,e
przeprorładzeniebadań rł' zakrcsie podję1ejploblematyki i rtyciagnięciu cenny'clr
*tioskriw i postulatów' aczkoiwiek wyrazić należy pewien niedos)t, że rt-vniki
uzvskane z badań cmpitycznJ.cl1znaldzlyzastosowaniedopielo w piqtym i częścio\\o\\'
szóstym rozdziale pracy podczas gdy całość
dysertacjizawiefa sfeśćrozdziałórt..
Sprarvą kluczorvą \,v każdych badaniach sq źIódła-ReceMou'ana dysertacja
zrealizo$'anazostaław oparciu o źlódłaZastane'do których Zalioz),ćna]eż)'dokument}'
Kościoła po.rvszechnego.zwłaszcza Soboru Watykańskiego ]l. naucuar1jepapicży
po5oboro\\ych.dotycfące pojednania' szczególnic Jana Pawła II i Benedykta xVI.
dokument'vKościołau'Rwandzie. 1istypastelskie Konfercncji Episkopatu. dokumentY
Komisji Episkopatu ds' Sprarł'iedliwościi Pokoju. jak też listy biskupóu.
poszczególnych diecezji i dokumentysynodu g4c4c.7olaz w oparciLlo boga1ą]iteraturę
przedmiotowąa także źródła\lytworzonę. czyli w}'niki badań ankietort.ychuzyskane
przez Auto.a u,'śródczłoŃów podstawor1rch \\.spólnotkościclnych'Zaurvaz1c przr.
tym na]eży. że Doktotant dokonując szczegółowej plezentacji bazy źródłorł
cj rre
prac}.
jako
\stępie
\ł'ymieniaaż trzy grupy źródełnie uwzgiędniając .iędnak
oddfie]nei.
ltyodrębnioncj grupy. zawierającei opracowania i publikacie zaliczane do tzrv'
literaturyprzedmiotu (s' 20-23)' A co z t}m się ścisłe
wiqze również \'u]nieszc7onei no
końcu rozprarty ..Bib1iogral.ii..brak jest precyzyjnego podziałtr i odnicsicnia do
infomacji zawirrtych rr'e rł.stępie.Brak jest tutaj wyodrębnieniabazy Źródłowej'gdt'ż
zgromadzony materiałpodziclono tylko na: ..MagisreriumKościoła'.i ..Literaturę...Jak
Iównież nie ma jakiejkolwiek informacji o uż}1ymk\łestionariuszuankiety aczkolrt'iek
zamieszczony on został\Ą'..Aneksie..Iozpla\i}''
2. Struktura i ocena merytoryczna rorprawy
Rozprarva doktorska o. mgr. lic' Pascala Habimana składasię z tekstu liczącego
342 strony. w tym 22 stronicowej bibliografii G. 307-328). Na jcj korpus składasię
Wstęp (s' 7-24), sześćlozdziałów Zat}.tułorvanvch:
'.Wojna domort'a i .jcj lvpłyrł.na
działalność
Kościołakatoljckiegow Rwandzie.' (s- 25-65); ..Biblijno.teologicznc
podsta\\}'pojednania''(s' ó6-117); ,.Pozateologiczne
podsta*l' pojednania..(s. ]18153): ..Udział Kościołakatolickiego lv Rrł'andzie\ł'procesie pojednania rodzin.. (s'
1j'ł-189);..Prezęntacjart1'ników badań podstawolłychwspólnot kościelnych,.(s' 190281); ..Wnioski ipostulaty pastoralnedotycząceroli Kościołakatolickiego rt, l{wandzie
\\'procesie pojednania rodzin'. (s' 282-299) i Zakończenie (s' 300-306). Praca zawiera
ponadlostronęt}tułową(s' l). Spis treści
(s.2-4).Wykaz skrótów (s. 5-6).Bibliografię
(s' ]07.328). Spis tabel i rt'vkresów (s' 329-336) oraz Aleks - ku.estionariuszankiety
..Rola podstawow}.ch$.spó]not kościelnychrt' Rr,vandzierł'procesie pojednania..(s'
3j7-3'ł]).

Nalęż\'dostrzec.że konstrukcja roZpraw} podporządkowanazostałagłównemLi
ZałoŹcniubadaqczcmu. jakim stało się ukazanie pojędnania lodzin rwandiskich \\
nauczaniLlKościołai \^,dzialalnościpodsta\Ąowychwspólnot kościelnych'
W tyn miejscu należypostawić pytanie' czy ta konstrukcjajes1 logiczna i cz}'
poszczegóine rozdziałyi za\ł'altew ch paragra! uyczeęujq problem analizorvan'vrł.
rozpn\\'ie? Udzielając odpo\ł'iedzi na powyŹsze pytanja stwierdzam. żś prf)
opracowaniu struktury placy Autor skorzystał'jak już to wczcśniejzaznaczyłett-z
metody paradygmatu teologii pasloralnei' Metoda ta podyktowałamu kompozycJę i
układ' Dlatego rt' kolejnych szcściu rozdziałach przedstawiona została podięta
prob1enratyka
badalvcza.W rozdziale pierwszym. dlugim itrzecim ukafana zostałaona
rt rt'ynriarze normatF\,nym (co stanort.i picrwszy etap postępowania badawczcgo
z\ł.anykry.teriologiczno.ck1ezjologicznym).
w czwaltym i w piątym pżedstawiono
aktualn}' stari działań podejmowanych na rzecf pojednania z tym, że rt rozdziale
czwartvm ukazanv zoslał rvkładKościołakatolickiego W proces pojednania rodzin na
podstarł.ie
źródcłi 1itcraturyzastaneja w piątym na podstawięprzepro\ł'adzonych
badań
$łasn)'c1rw podstawou')-ch\ł'spólnotachkościelnych(te dwa rozdział)'rłpisująsię rr'
drugi etap postępowaniabadartczegozwany kairologiczno-socjologicznym).natomiast
lofdfial szósty zawierającyrt.nioskiipostu]at} pastoralnema charakterpostulat}.wn}'i
upisuje się on \\,trzeci etap postępoq,'ania
bada$.czego(postulaty*no-stra|egiczn-Y).
omart.iającspraw1,zrviązaneze strukturąpracy wskazać na]ężyna poprcwnośc
mętodologicznąumieszczonegona samym pocfątku \łstępu'W którym za\ł.ańezostab'
\ł'szystkie wvmagane elementy, jak ró\mieź na dobrze zredagowane zakończenie.
przypominające główne tezy rozprawy iwnioski' wynikające z przeplowadzon}'ch
analiz oraz ukazującekierLtnkidalszych badań'
Dokonując rł' t-vm miejscu oceny slruktuly pracy stwierdzam. że jest ona
popra\ł'naa prz}' tym logiczna. Poszcfególne rczdzia|y i zawańe lv nich paragraly
mieszczą się w slblmułoBanym temacie i rr'1czcrpujqproblem postarvionyw temacie.
Pży tak skonstruo\ł'anymplarric Doktorant w sposób naukowy i uporzqdkort.any.jak
również c4tclny zaplefentował lvyniki przeprortadzonychbadań, nadając powstałej
pracv charaktęr ważncgo dzieła' mającego istotne znaczenie dia odnort-v rodzin.
wspólnot kościclnych i narodu rwand1jskiego przede wszystkim \\' zakesie
podejmorvanegodziełapojednania'
Mcr1torycznym osiqgnięciem Doktoranta bęclqcym jednocześnie nowościq
rozprarw.jestcałościort.e
ukrurrniepodjętejproblematyki' Posta\\'ionywe \łslępicprac}
problcm badartczy zostałlozwarst\\'ionyrv kolejnych rozdziałach'Widać rr1,rażnie.iz
Autor czyni to W sposób przemyślanyi konsekwentny, pragnąc dać .jak najpełnicj
odpowiedźna postawion1''
problem rv poszozegć'nychwarstu,achtematycznych.ujęl}'ch
u' kolejn1'chrozdziałach'
Zawartośćmervtorycznapracy' Rozdział pierrvszy dysertacjiukazuje pr4'cz'"_ny
vr,ojny domowej w R\\'andzie (1990-1994). Autor omawia r.v nim uu,arunkowania
historycznc' kontekst geograficzny i s}tuację społcczno.kulturolł'ąoraz religijną a
następnie przechodzi do ukazania pżebiegu i skutków wojny' koncentrując się na
kryzysie państva leżącymu pocfątku \\rybuchuwojny i opisuje jej przebieg' Wskazuje
na llagedię ludobójst\ł" i zniszczenie tkan]d społecznei. ab.v rt' trzcciei czesci

pielwszego rozdziałulkazać straty wojcnne Kościołakatolickiego. którę objęły
rtymordowanieduchowieństwa'oskarżenięhieralchii o współpracęz politykami a
i
Kościoła
takż'eprzyczyniłysię do \łfrosfuproblemówmateńalno-administracyjnych
zmniejszeniesiępopu|acjikatolikórł'.
spowodowały
pojednania.
Aulor z\\Tócił
RozdziałdrugizawierapodstaĘ,biblłno-teologiczne
jakie
jesr
w PiśmieŚuięt1m. nastepnre
zawańe
futaj najpierwurł'agęna przesłanie
powsfechnego,
pzedstawiajak w jego świetle
odwołując
się do MagisteriumKościoła
wygląda istota pojcdnania,kto jest odpowiedzialnyza realizację i jakie metody
w Rwandzie
prowadządo osiągnięciapojednania'odwolującsię do nauczaniaKościoła
zajego lealizację'zwracając
ukazałistotępojednaniarodzin.podmiotyodpowiedzialne
prfy tym uwagęna fnaczeniepodstawowychwspóInotkościclnych'Rozdział1żeci
jednaktym rfuem ukazaneone zostaływ
pojędnania
prac}'zawieraró$nież podstaw}.
filozoficznlrn i politycznym.Takie
aspekcicpozateologicznym
ta. psychologicznympodejście
do zagadnieniapojednaniaze strony Doktorantajest niez\łyk|etrafne i
przyczynia się do całościowego
ukazania omawianego zagadnienia. Podejście
interdyscyplinamcpozwoliło bowiem na dostarczenieistotnych argumentów dla
głębokiegoprzebaczeniai budowania
aozumicnia, jak i osobistegoświadczęnia
jedności
we wzajemnychrelacjachw konkretnieplzeżnvanejrzeczywistości'
jak w praktyceKościółw Rwandzie
w rozdziale czwaltym przedstawiono
Komisji
rea|izowałproces pojednania'zwracającszczególnąuwagę na działalność
panfialnego olaz
Episkopatuds. Sprawiedliwości
i Pokoju. jak i duszpasterstwa
podstau,owych\^,spólnotkościelnych'Rozdział piąty, zawierającywyniki badań
empirycznych przeprowadzonych przez Autora wśród członków wspó]not
podstawowych.zawiera oplócz opisu metodologicznegoszczegółowc informacjc
wybranychelementów
uz'yskanena podstawieanalizykrzyzoweji korelacjidoĘvczące
podstawowych\\,spólnotkościelnychi ich wpływu na pojednanie.
działalności
Zwieńczeniomprowadzonychbadall 'iest ostatniaczęśćplacy uawańa w rozdziale
szóstym.gdyżto właśnie
w nim zamieszczonezostatywnioski i postulaty.dotyczące
pojednania rodzin w Rwandzie. Wnioski i postulaty sformułowale zostały w
odniesieniudo nauczaniaKościoła
w Rwandzię.działa]rrości
komisji Episkopatuds.
podstawowychwspólnot
Sprawiedlirł,ości
i Pokoju oraz w stosunkudo działalności
kościeln:/ch.
Reasumująctę częśćlecenzji stwierdzam,że z zadowo|eniemnależypr7)jąć
przedłożoną
reIleksjęnaukowąo. Pascala Habimana,który przedstawiłpoprauną
analizęnauczaniadotyczącegopojednaniarcdzin ofaz przeprowadził
własnebadania
empiryczne.owe badania stanowią cenne Źródło wiedzy i świadcuąo duŹym
zaangażowaniu
i ńaukowymwysiłkujakiego podjąłsię Doktorant.Należyprzy tym
zauważyć.ż.czgromadzonymaterialbadawczyzostałwnikliwie przeańalizowanya
rtyniki badan poprawniezinterpretowanc.
Dzięki temu lecenzo\^?narozpm\\ajest
intelesującymi\,v,ażnym
studium.które zainteresuje
nie tylko teologówi pastoralistów
oraz naukowcóww Polsceale z pewnością
Kościołor'i
zawańew niej wnioski posłuż4
rł' Rwandzie do dalszych działań na rzecz pojednania. Recenzowana zatem placa
stanowiważnedfieło tak w zakresiepodjętegotęmatu.prowadzonychanaliz' jak i
specyfikiwydobytychwniosków.

3, ocena forńaha rozprawy
Od stronymetodologicznej
i formalnejpracajest poprawna.Autor w rzetelny
sposób zastosowałwszystkie wymaganiazwięarte z pisaniem pracy doktorskicj.
Rozprarvanapisanazostałaprost}m i komunikatywnymjęzykiem, co szczególnie
języka
jego dobĄ znajomości
chciałemzauwaŹyći pogratulowaćDoktolanto.\łi
polskiego' co bardzo mocno:łnajdujeodzwierciedleniew przedłożonej
dysertacji'
jest
jest
naukowy i
Rfeczą. która bezsprzeczniezalważa|na
od pienł.szychstron
dojrzałystyl pisania rozprawy.Uwidac7'ńiasię on w spójnym i konstrukt'Ywn)'m
pojęći fraz językowychoraz umiejętn}'m
formułowaniu
myśli'doborzewłaściwych
wyciąganiukonkluzji w nakcie wnioskowania.Należy podkeślić,że Autol posiadł
pa&frauorvaniaprzez co uniknqłnaduz}'waniacudzysłowówa
także umiejętność
jednocześnie
tekstyźródłort'e
trzebazaznaczyć'Źe w sposóbbardzotrathyzamieszczał
prowadfony
\ł'formie cytató\ł',sprawiając.Źe wpisywałysię one dobrze w
wy\łód
p'aca
poprawność
teŻ
od
naukowy'Autor lozprawy zadbałrównieżo
ed}'torską'
stqd
stronyglaficznejwykonana.jest
starannieo czym świadczą
zamieszczonew niej tabele
(85) i diagramy (47). które wyraznie iprzejrzyścieobmzują plowadzoneanalizy
stalyslyczne.
Jednak vr' redakcji tak obszemegodzieła nie udało się uniknąć b|ędów.
zwłaszczadrobnych potknięć'Do najczęściej
poMarzającychsię błędów zaliczyć
nalezyróżnąpisownięnięktórychnazwjak np. msza świętąmsza św.(s' 169).błędy
(s' l18), literoweczy teżpoMóTzcniatych samych\ł}razóu'(s. l 14; l57).
stylistyc7-ne
a takżebrakzachowaniaodpo\''iedniej
od|egłości
międzywyrazami.
Ważnącechąkażdegodziałao charakterzenaukowymjest jęgo fródłowość.
dlategonależyzaznaczyć,żeo' mgr |ic' PascalHabimanazebrałpokazną|iczbęzródełi
opracowań.W ..Bibliografii.'1ł''kataloguzat}tułowanym
odnajdujemyaż
,.Literatura'.
298 pozycji z czego 266 to lit€ratufa zagtaniczla.. francuska czy angielska. Pozycji
jest ró\,vnież|iczba dokumentórł,
naukowychw języku polskim jest 32' Imponująca
zaliczonychdo,.MagisteriumKościoła'.'92 pozycje.
w tym miejscunależypowiedzieć.żeAutor wykonalznaczącąplacę,dotyczącą
nie t'vlkoodporł'iednie8o
zęstawuszerokoIozumianejbazy żódłoweji bibliograficznej
ale takżegruntownejanalizy.o dobĘ analizieświadczy
faktycznejej wykorzyslaniew
rozprart'ie.W pracy na podkreślenie
zasługujątakżeprzypisy. któIe Autor stosuje
poprawliei konsekwentnię.
Nalężyzwlaszcza$ymienićznaczenięi waltość
przypisów
opisowych' w których zawańe zostały cenne d|a całościptowadzonychbadań
informacje.
wymieniońe przczę mnie w tej częścirecenzji uwagi w żadensposób nie
obniżająwanościmery|orycznej
placy, która stanowiwartość
samąw sobieizasłu8uje
na wysokąocenę.
4. Problemy do dyskusji na obrolie publicznej
ważnai akfua|naproblematyka
podjętaw rozprawieskłaniado dalszejdyskusji
w celu rozwinięciaprzynajmniejniektóIychwątków' Dlatego proszę Doktorantao
ustosunkowanie
się do następujących
kwestii:

r) W

dysenacji prz1rvołujeojciec rapoń Komisji ds' Sprawiedlirt'ościi Pokoju. któr}'
za\ł'ien stwierdzenie.że Zaangażowanieogółu społeczeństwaw proces pojednania
jesliesfcze niezadawalaj4cy(s. 161).Prosiłbymo wyjaśnienie
jakic czynniki leza u
podstaw takiej sytuacji i co nalezałobyuczynić' jakie podjąćdziałania.aby proces
pojednaniaobjqłrzeczywiściewsz),stkichczłontórt,Kościoła,]
2) W rozdziale czwanym omawiającduszpaste.stworodzin konstatujeojciec. źc..brak
ervangelizacji tradyc}.nej rodziny. która mogłaby rt'zmocnić istniejące naturalnie
rt.ięzykrrt.ijest jcdnym z błędówpopełnianychu początku ewangelizacji kraju.. (s.
178)' Prosiłbym o rozwinięcie tego st\ł'ierdzeniai wskazanie jak przebiega
ewangelizacja rodziny rt' aktualnie realizort,anej przef Kościół w R\ł.andzic
posludze zbawczej ukierunkowanejna małŻeństwoi rodzinę?
3 ) PIosZę \\daśnić na czym polega wizja Kościołajako Rodzin-v Bożej i cz'
rzeozyrt.iście
ta wizja stala się ideq przelvodniąewangelizacji Aliyki (zob. s. 1]3)
jak również proszę o rvskazanic na aktualne priory.tetyduszpastelskieKościoław
Ru'andzie.
5' Wniosek końcowy
Rozpm$'a doktorska o. mgr. lic' Pascala Habimana Wnosi znacząc'vwkład w
rozrł'ój refleksii leologicznej. dotyczqcej podjętej prob]ematyki. Autor rłykazał si9
dojrzałościąteologiczną oraz umicjętnościąpracy naukort,ej w zakresie sta\\iania
prob]emólv badart'czych. ich rozrviqz1l'v'aniapoprzęz krytycznq analizę Źródeł i
zdolnościqsynlezy' Na podstart,icprzedstart,ion-vch
hipotez i przesłanekrł1prort.adził
uprawnione\\,nioskii lt'skazałna możliwościdalszegorozwoju badań rt.tym zalresie'
DYserlacja stano$'i ccnną pomoc dla teologórł,i duszpasteŻy orau \łszyslkich
zaangażo\\anvchw posłiLgępojednania, zw|aszcza zaś dla Kościoław Rrł'andzie i
Podsta\ł'o\łychwspólnot kościelnychtam działających.Recenfowana praca spelnia
wszJ'stkie u,ymagania stawiane rozprawom doktorskim w odpowiednich przepisach
państ$,'ou5'chi kościelnyoh.dlatego stawiam rt'niosek do Rady Dysoypliny Nauki
Teologiczne Uniwersltetu Kardyluła Stel.ana Wyszyńskiego \Ą. Wals7alvlc o
doptlszczenieo. mgr' lic. Pascala Habimana do dalszych etapó\ł'przewodu doktorskiego
celem nadaniastoDnianauko$'eEodoktora.
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