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1. Imię i nazwisko 

Mirosław Brzeziński 

 

2. Wykształcenie (dyplomy, stopnie naukowe) 

Szkołę Podstawową i Technikum Elektryczne ukończyłem w Łomży, woj. podlaskie. 

W latach 1989-95 (podczas pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży  

i w Agrigento w Italii) odbyłem studia filozoficzno-teologiczne ukończone tytułem Baccalaureatu  

z teologii (07.06.1995 r.) w Studium Teologicznym S. Gregorio Agrigentino przy Wydziale 

Teologicznym Sycylii Uniwersytetu w Palermo (Italia). 

W latach 1996-2003 odbyłem studia specjalistyczne w Istituto Giovanni Paolo II per studi su 

Matrimonio e Famiglia przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (Italia). 

W dniu 11 listopada 1999 r. uzyskałem stopień licencjata na podstawie pracy Fondamenti della 

morale matrimoniale nel pensiero di Karol Wojtyła – dyplom z dnia 11 listopada 1999 r. 

W dniu 15.12.2003 r. złożyłem egzamin doktorski na podstawie rozprawy L’uomo come punto 

d’incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo cristiano di Wincenty Granat 

(1900-1979) – dyplom z dnia 21 marca 2005 r., który nostryfikowałem na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim uchwałą Rady Wydziału Teologii z dnia 4 stycznia 2003 roku. 

 

3. Praca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocząłem 1 października 2004 roku, 

prowadząc wykłady zlecone w ramach umowy o dzieło w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale 

Teologii KUL do 2007 roku. Od 1 października 2007 roku zostałem zatrudniony w ramach etatu 

naukowo-dydaktycznego jako asystent w Katedrze Teologii Rodziny, a od 15 lutego 2009 roku 

zostałem adiunktem w tejże Katedrze. Od 1 października 2010 roku jestem adiunktem w Katedrze 

Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. 

Z pracą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związane są moje zainteresowania 

naukowo-badawcze, praca naukowo-dydaktyczna, praca organizacyjna i praca ze studentami. 

 

3.1.  Obszar zainteresowań naukowo-badawczych 

Punktem wyjścia w mojej pracy naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej jest człowiek i jego 

powołanie do miłości, które większość ludzi realizuje w życiu małżeńskim i rodzinnym. Nieliczni 

bowiem wypełniają to powołanie w stanie duchownym, w dziewictwie czy też w życiu samotnym. 

Małżeństwo i rodzina stanowi podstawowe środowisko życia każdego człowieka. Jan Paweł II pisał 

w Liście do rodzin, iż „człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić 
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swoje życiowe powołanie” (n. 1). To właśnie w rodzinie człowiek uczy się kochać poprzez 

doświadczenie bycia kochanym. Powołanie do miłości, to jest pierwsze i podstawowe powołanie 

każdego człowieka. Bóg bowiem stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 

26), powołał go do istnienia z miłości i jednocześnie powołał go do miłości
1
, a rodzina otrzymała 

od Boga „misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości”
2
. I dlatego miłość jest tym, co 

określa tożsamość rodziny. W słowach Jana Pawła II „rodzino stań się tym, czym jesteś”
3
, 

odnajdujemy prawdę o rodzinie jako wspólnocie osób, zbudowanej na fundamencie trwałego  

i nierozerwalnego małżeństwa jednego mężczyzny i jednej kobiety, którzy są związani węzłem 

miłości, i która to miłość otwiera ich na Boga, na innych ludzi, a nade wszystko na współpracę  

z Bogiem, który jest Miłością (1 J 4, 8), w dziele współtworzenia świata poprzez rodzenie  

i wychowanie potomstwa.  

Rodzina jako wspólnota miłości, jest otwarta na otoczenie miłością każdego ze swoich 

członków. Małżonkowie, dzieci, rodzice, dalsi krewni, życie każdego członka rodziny jest cenne  

i dlatego musi być otoczone miłością, zwłaszcza jeśli jest to życie słabsze – chore, 

niepełnosprawne, przeżywające jesień życia i zbliżające się do śmierci. Każde życie jest cenne  

i zasługuje na miłość. 

Kościół od samego początku uważał troskę o życie człowieka, małżeństwo i rodzinę za jeden 

ze swoich podstawowych obowiązków i wypełnienie misji głoszenia Chrystusowej Ewangelii. 

Ważnym wymiarem tej posługi jest działalność duszpasterska, szczególnie duszpasterstwo rodzin, 

głoszące Ewangelię życia i rodziny, i podejmujące wielorakie działania, by jak najlepiej wypełnić tę 

misję. Jednym z elementów tej działalności było powołanie do życia przez Jana Pawła II Papieskiej 

Rady ds. Rodziny, która w zamyśle Świętego Papieża miała m.in. promować duszpasterską troskę  

o rodzinę i jej działalność apostolską, podejmować działania związane z duchowością małżeńską  

i rodzinną, ochroną życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, z godnością życia ludzkiego, 

ochroną godności kobiety i dzieci przy współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami w tym 

ośrodkami naukowymi
4
.  

Poszukiwanie prawdy o życiu człowieka, jako istoty cielesno-duchowej, mającej swój wymiar 

tak fizyczny jak i duchowy, i jego powołaniu znajduje swoje odzwierciedlenie w rozprawie 

doktorskiej L’uomo come punto d’incontro tra antropologia e teologia. Alle fonti del personalismo 

cristiano di Wincenty Granat (1900-1979), ukazującej dwa wymiary ludzkiej egzystencji – 

fizyczny, i duchowy. W osobie ludzkiej spotykają się antropologia i teologia i są one nierozdzielne. 

                                                 
1
 Por. Jan Paweł II, Familiaris consortio (22.11.1981), n. 11. 

2
 Tamże, n. 17. 

3
 Tamże. 

4
 Por. Jan Paweł II, Motu proprio Familia a Deo Instituta, w: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, t. I. Dokumenty 

Papieskiej Rady ds. Rodziny, red. M. Brzeziński, Lublin 2010, s. 15-16. 
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Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To podobieństwo oznacza m.in. 

zdolność do miłości. Człowiek upodobnia się do swego Stwórcy, do Boga, który jest miłością, 

poprzez zdolność kochania, zdolność obdarowania miłością drugiej osoby wcześniej 

doświadczywszy miłości Boga i człowieka. W doświadczeniu bycia obdarowanym miłością 

człowiek odkrywa swoje powołanie do miłości, i odpowiada na to powołanie szczególnie w życiu 

małżeńskim i rodzinnym. Odkrywa, rozumie i obdarowuje miłością innych. W doświadczeniu 

miłości Boga poznaje prawdę o miłości i stara ją urzeczywistnić. Kochać tak jak kocha Bóg, na 

Jego podobieństwo, oznacza ofiarować się w miłości tak, jak Bóg ofiarował i wciąż obdarza 

człowieka Swoją miłością – w sposób całkowity i bezinteresowny. 

Małżeństwo, którego Bóg jest Stwórcą, i rodzina na nim zbudowana ma też swoje prawa dane 

mu przez Boga. Ich przestrzeganie bądź odrzucenie ma swój wymiar moralny o czym pisałem  

w pracy licencjackiej Fondamenti della morale matrimoniale nel pensiero di Karol Wojtyła. To 

szczególny obszar badań naukowych, który połączony jest także z duszpasterską posługą, w mojej 

pracy jako kapłana w spotkaniu z człowiekiem, z małżeństwami i rodzinami, w pracy 

duszpasterstwa rodzin, poradni małżeńsko-rodzinnej czy katolickim ośrodku adopcyjno-

opiekuńczym. 

Szczególnie ważnym aspektem działalności i nauczania Kościoła w kwestii życia, małżeństwa, 

rodziny i duszpasterstwa rodzin jest działalność i nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny, którą 

interesuję się od dawna, i z którą współpracuję w celu przybliżenia jej działalności i udostępnienia 

polskiemu odbiorcy bogatego nauczania tejże Dykasterii Watykańskiej. Owocem tej współpracy 

jest publikacja w tłumaczeniu na język polski dokumentów Papieskiej Rady ds. Rodziny, 

dokumentów z Kongresów Teologiczno-Pastoralnych organizowanych przez Radę przy okazji 

Światowych Spotkań Rodzin z Ojcem Świętym, artykuły naukowe, oraz monografia W trosce  

o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 1981-2016. 

 

3.2.  Praca naukowo-dydaktyczna 

Moja aktywność naukowa widoczna jest w publikacjach (razem 108 pozycji, załącznik nr 5), 

tematycznych konferencjach naukowych, prelekcjach, panelach, warsztatach (razem 48 pozycji, 

załącznik nr 7) oraz projektach badawczych i związanych z nimi ekspertyzami (6 pozycji). 

Jestem autorem monografii w języku polskim: W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. 

Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 1981-2016, Lublin 2016, która stanowi tytuł 

osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze 

zm.). 
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Ponadto jestem redaktorem serii wydawniczej W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, 

prezentującej w języku polskim dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny. Tom I zawiera 

dokumenty autorstwa tejże Rady, natomiast kolejne tomy zawierają dokumenty z Kongresów 

Teologiczno-Pastoralnych odbywających się przy okazji Światowych Spotkań Rodzin z Ojcem 

Świętym organizowanych przez Papieską Radę ds. Rodziny. Dotychczas ukazały się cztery tomy 

dokumentów z czterech pierwszych Kongresów: Rzym (6-8 października 1994), Rio de Janeiro (1-3 

października 1997), Città del Vaticano – Rzym (11-13 października 2000), Manila (22-26 styczeń 

2003). Kolejne tomy są w przygotowaniu. Jestem też współredaktorem 5 prac wieloautorskich,  

z czego jedna jest owocem pracy ze studentami i konferencji organizowanych w ramach 

działalności Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie, pt.: Dialog z młodymi o małżeństwie  

i rodzinie, Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2016. 

Efektem pracy z młodzieżą oraz Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej jest 

także inna praca współredaktorska: Młodzi, sex, miłość i media, Red. M. Brzeziński, R. Śliwowski, 

Drukarnia TOP DRUK, Łomża 2012, podejmująca zagadnienia wchodzenia w dorosłość, 

zagadnienia miłości, ludzkiej seksualności i umiejętności korzystania w tym zakresie ze świata 

mediów.  

Dwie inne publikacje, których jestem współredaktorem, należą do projektu badawczego 

realizowanego w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej zatytułowanego „Centrum Badań 

nad Rodziną”. Są to: Tom I serii: 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania, red.  

W. Wieczorek, M. Brzeziński, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2008, oraz Tom XIV: 

Tożsamość i posłannictwo rodziny, Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, wydawnictwo KUL, Lublin 

2014. 

Wykaz wszystkich publikacji: druków zwartych, wydawnictw redaktorskich, artykułów 

naukowych, recenzji, streszczeń i sprawozdań znajduje się w załączniku nr 5 (w języku angielskim 

w załączniku nr 6). 

W wymiarze liczbowym publikacje w ramach mojego dorobku naukowo-badawczego 

przedstawiają się następująco: 

− Druki zwarte i wydawnictwa redaktorskie (11 naukowych) 

− Artykuły naukowe w języku polskim, włoskim i ukraińskim (64) 

− Recenzje i streszczenia publikacji w języku polskim i włoskim (16) 

− Sprawozdania z konferencji i sympozjów (8) 

W obszarze pracy dydaktycznej prowadzę zajęcia na kierunkach nauki o rodzinie i praca 

socjalna. Są to wykłady, konwersatoria i seminaria: 
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− Wykłady: Teologia małżeństwa i rodziny, Zagadnienia moralne małżeństwa i rodziny, 

Duszpasterstwo rodzin, Rodzinny kontekst zdrowia i choroby,  

− Konwersatoria: Duszpasterstwo rodzin, Duszpasterstwo rodzin w sytuacji trudnej, Życie 

duchowe rodziny, Wychowanie do miłości – katecheza rodzinna, Chrześcijańska 

interpretacja osób wykluczonych społecznie,  

− Seminarium magisterskie (w latach 2007-2013): Teologia rodziny, 

− Seminarium licencjackie: Teologia rodziny. 

W każdym tygodniu studenci mogą skorzystać z konsultacji naukowych. 

Obraz pracy dydaktycznej oddaje moje zaangażowanie przy pracach dyplomowych studentów. 

Seminarium magisterskie prowadziłem w latach 2007-2013, będąc promotorem 32 prac 

magisterskich. Seminarium licencjackie prowadzę od roku akademickiego 2009/2010. Dotychczas 

byłem promotorem 54 prac licencjackich. Byłem także recenzentem 51 prac magisterskich i 35 prac 

licencjackich. 

 

3.3.   Praca administracyjno-organizacyjna 

Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpocząłem 1 października 2004 roku, 

najpierw prowadząc zajęcia na umowę o dzieło, a od 1 października 2007 roku przyjmując etat 

pracownika naukowo-dydaktycznego. Mojej pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej od początku 

towarzyszyła praca na rzecz Wydziału Teologii i Instytutu Nauk o Rodzinie, przekształconego 

później w Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, co dokumentują poniższe fakty. 

 

3.3.1. Na forum uniwersytetu 

− Zostałem wybrany jako Elektor do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego X kadencji (2010-

2013). 

 

3.3.2. Na forum wydziału 

Moją aktywność na forum Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II oddają następujące fakty: 

− Sekretarz „Roczników Nauk o Rodzinie” KUL 2010-2011. 

− Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Nauk o Rodzinie” latach 2012-2014. 

− Recenzent „Roczników Nauk o Rodzinie” w latach 2009-2012. 

− Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2010-2011. 

− Członek Rady Wydziału Teologii KUL wybrany spośród młodszych pracowników 

naukowych od roku 2012. 
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− Organizator Absolutorium Wydziału Teologii 25.06.2015. 

− Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku 2016. 

3.3.3. Na forum instytutu 

− Organizacja i opieka nad Dniem Promocji Studenta 15.06.2009 r. 

− Organizacja i opieka nad Dniem Promocji Studenta 17.06.2010 r. 

− Organizacja Dnia Patronalnego INoRiPS 21.03.2012 r. 

− Organizacja Dnia Patronalnego INoRiPS 19.03.2013 r. 

− Organizacja Dnia Patronalnego INoRiPS 19.03.2014 r. 

− Organizacja Dnia Patronalnego INoRiPS 19.03.2015 r. 

− Organizacja Dnia Patronalnego INoRiPS 17.03.2016 r. 

− Opiekun I roku INoR 2009/2010. 

− Opiekun II roku INoR 2010/2011. 

− Opiekun III roku INoR 2011/2012. 

− Opiekun I roku II stopnia Nauk o Rodzinie 2013/2014. 

− Opiekun II roku II stopnia Nauk o Rodzinie 2014/2015. 

− Opiekun Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie INoRiPS w latach 2011-2016. 

− Wybrany do Rady INoRiPS spośród młodszych pracowników naukowych od 2016.  

 

3.4.   Praca ze studentami 

− Opiekun Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie INoRiPS w latach 2011-2016. 

− Organizator konferencji i warsztatów dla studentów.  

− W ramach pracy ze studentami powstała publikacja Dialog z młodymi o małżeństwie  

i rodzinie, red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 

2016. 

 

4. Tytuł osiągnięcia naukowego – monografia: W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. 

Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny 1981-2016. 

W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuję się powołaniem człowieka do miłości i realizacji 

tego powołania w życiu małżeńskim i rodzinnym, oraz uczestnictwie człowieka w życiu 

społecznym, a człowieka wierzącego także we wspólnocie Kościoła. Zajmuję się poszukiwaniem 

teologicznej prawdy o życiu człowieka, małżeństwie i rodzinie. Inspiracją do tych poszukiwań  

są słowa Jana Pawła II z encykliki Redemptor hominis, gdzie czytamy: „Człowiek nie może żyć bez 

miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli 

nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś 
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sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-

Odkupiciel, objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Człowiek odnajduje w nim swoją 

właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa”
5
. Doświadczenie miłości, 

doświadczenie spotkania z Bogiem, który jest miłością, i który objawia się w pełni człowiekowi  

w Swoim Synu Jezusie Chrystusie jest podstawowym doświadczeniem człowieka, który pozwala 

mu na zrozumienie istoty i prawdy o swoim człowieczeństwie i powołaniu.  

 

4.1.   Tytuł osiągnięcia naukowego – monografia: W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę.  

  Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny 1981-2016, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016. 

„Kościół będąc ekspertem w sprawach ludzkich” i depozytariuszem teologicznej prawdy  

o godności i wartości życia ludzkiego, małżeństwie i rodzinie, wypełnia misję, która została mu 

powierzona przez Jezusa Chrystusa i głosi każdemu człowiekowi Ewangelię życia i rodziny, oraz 

pomaga ją urzeczywistnić poprzez swoją działalność duszpasterską. Święty Jan Paweł II mówił,  

iż „Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr 

ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa 

i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; 

i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. 

Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają 

trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa  

i rodziny. W sposób szczególny Kościół zwraca się do ludzi młodych, którzy mają wstąpić na drogę 

życia małżeńskiego i rodzinnego, aby ukazać im nowe horyzonty, pomóc odkryć piękno i wielkość 

powołania do miłości i służby życiu”
6
 i to powołanie wypełnić. 

Kościół pełniąc misję głoszenia Ewangelii i prowadząc działalność duszpasterską czyni to 

poprzez swoje struktury, a jednym z najważniejszych elementów struktury Kościoła obejmującą 

głoszenie Ewangelii życia i rodziny, oraz działalność duszpasterstwa rodzin w latach 1981-2016 

była Papieska Rada ds. Rodziny. W monografii W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie 

Papieskiej Rady ds. Rodziny w latach 1981-2016, chcę podkreślić jak istotnym elementem na tym 

polu była działalność i nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny powołanej do istnienia przez Jana 

Pawła II. W Motu Proprio Familia a Deo Instituta, powołującą Papieską Radę ds. Rodziny zostały 

określone jej podstawowe zadania i kompetencje, a były to m.in.: troska o życie człowieka i jego 

godność od poczęcia do naturalnej śmierci, troska o prawdę o małżeństwie i rodzinie, promocja 

godności i praw im przysługującym, głoszenie Ewangelii życia i rodziny, oraz promocja 

                                                 
5
 Jan Paweł II, Redemptor hominis (04.03.1979), n. 10. 

6
 Jan Paweł II, Familiaris consortio, n. 1. 
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działalności duszpasterskiej na rzecz życia, małżeństwa i rodziny. Te zadania, jak czytamy  

w Familia a Deo Instituta, wypływają z faktu, że rodzina przez Boga ustanowiona, jest pierwszą  

i zasadniczą komórką społeczną, tak bardzo uhonorowaną, że małżeństwo, głęboka wspólnota życia 

i miłości, została wyniesiona do godności sakramentu, i że w rodzinie z Nazaretu sam Boży Syn 

Jezus Chrystus zechciał przyjść na świat, jest drogą zbawienia człowieka
7
. Rodzina jest też 

naturalnym środowiskiem życia człowieka – jego poczęcia i narodzenia, jego wzrostu i rozwoju  

i wreszcie także przeżywania wszelkich doświadczeń i śmierci. 

Niniejsza publikacja, ma na celu przybliżenie działalności i bogatego nauczania Papieskiej 

Rady ds. Rodziny polskiemu odbiorcy. Jest to pierwsza na polskim rynku pozycja, próbująca  

w sposób całościowy przedstawić nauczanie tejże Rady. Powołana do istnienia w roku 1981 po 

zamachu na Jana Pawła II na Placu św. Piotra, zakończyła w pewien sposób swoje istnienie w roku 

2016, ze względu na reorganizację Kurii Rzymskiej. Obecnie stanowi jedną z trzech sekcji nowo 

powstałej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Lata 1981-2016 zamykają więc okres 

samodzielnego istnienia Papieskiej Rady ds. Rodziny, ale z pewnością działania duszpasterskie  

i nauczanie Kościoła promujące życie, małżeństwo i rodzinę i głoszące Ewangelię życia i rodziny 

będą kontynuowane nie tylko w ramach nowej sekcji Dykasterii, ale w ramach całej działalności 

Kościoła i nadal będą punktem badań i dociekań naukowych ze strony autora niniejszej publikacji. 

Monografia zbiegła się w czasie ze wspomnianą reorganizacją Kurii Rzymskiej, stąd można 

określić monografię W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady ds. Rodziny 

w latach 1981-2016, jako dzieło stanowiące całościowy obraz nauczania Papieskiej Rady  

ds. Rodziny i jej działalności. 

 

4.2.   Recenzje wydawnicze 

Recenzentami naukowymi publikacji W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie 

Papieskiej Rady ds. Rodziny 1981-2016. byli: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski z Wydziału 

Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr hab. 

Jarosław Jęczeń z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Z recenzji M. Ozorowskiego: „Przedstawiona do recenzji książka Ks. dra M. Brzezińskiego jest 

cennym opracowaniem podsumowującym działalność Papieskiej Rady ds. Rodziny zasadniczo  

w całym okresie jej działania, począwszy od jej ustanowienia przez Papieża Jana Pawła II aż po jej 

wcielenie do nowej dykasterii ustanowionej przez papieża Franciszka. W niniejszej monografii 

znajdujemy trzy obszary troski i działalności w/w Rady: życie, małżeństwo i rodzinę. Opracowanie 

                                                 
7
 Por. Jan Paweł II, Motu proprio Familia a Deo Instituta, w: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, t. I. Dokumenty 

Papieskiej Rady ds. Rodzinny, red. M. Brzeziński, Lublin 2010, s. 12. 
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zostało podzielone na pięć części. W pierwszej omówiono historię, zadania i cele Papieskiej Rady  

ds. Rodziny. Kolejne trzy rozdziały poświęcone są trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Ostatnia 

część pracy zawiera omówienie wyzwań i zadań dla duszpasterstwa rodzin. 

Małżeństwo i rodzina są najcenniejszymi dobrami ludzkości. Kościół od początku swej 

działalności starał się otaczać troską te instytucje, które przyczyniają się do rozwoju całego 

społeczeństwa. Szczególnie współcześnie, gdy rodzina jest zagrożona, istnieje konieczność 

głoszenia Ewangelii rodziny, aby mogła ona wypełnić swoją misję i powołanie. Małżeństwo  

i rodzina są podstawowym miejscem obdarzania się miłością, jest to miejsce uświęcenia i droga do 

zbawienia człowieka. Wyrazem kościelnej służby oraz troski jest olbrzymia ilość dokumentów 

papieskich i różnych instytucji Stolicy Apostolskiej na temat małżeństwa i rodziny. Dotyczy  

to szczególnie papieża św. Jana Pawła II oraz ustanowionej przez niego Papieskiej Rady ds. 

Rodziny. Instytucja ta odegrała niezwykle ważną rolę w promocji i obronie małżeństwa i rodziny. 

Niezwykle cenna jest ostatnia część książki poświęcona duszpasterstwu rodzin. Można tu znaleźć 

wiele cennych i praktycznych wskazówek do duszpasterskiego działania wobec rodzin. 

(…) Argumentem przemawiającym za publikacją tej książki jest podjęta aktualna tematyka 

związana z działalnością Papieskiej Rady ds. Rodziny. Jest to swoiste kompendium na temat 

nauczania Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Drugim argumentem jest solidność wykonanej pracy 

przez Autora opracowania, który dołożył wszelkich starań, aby zebrać oraz syntetycznie i klarownie 

przedstawić cenny materiał polskiemu czytelnikowi. Niniejsza książka może być cenną pomocą we 

współczesnym duszpasterstwie małżeństw i rodzin, nawet tych znajdujących się w trudnych 

sytuacjach życiowych”. 

Z recenzji J. Jęczenia: 

„Przedstawiona do recenzji monografia… podejmuje dwa problemy badawcze: jeden, natury 

historycznej, traktujący o powstaniu i funkcjonowaniu w strukturach Kościoła Papieskiej Rady ds. 

Rodziny; drugi, o charakterze analityczno-syntetycznym, poświęcony nauczaniu tejże Rady  

i analizujący niezwykle aktualne we współczesnym świecie zagadnienia, jakimi są: życie 

człowieka, małżeństwo i rodzina. Na taki podział wskazuje struktura pracy: I rozdział poświęcony 

został genezie, celom i zadaniom, oraz strukturze i działaniom Rady; kolejne rozdziały dotyczą już 

zagadnień wymienionych w tytule monografii: II rozdział: „Troska o dar życia”; III rozdział: 

„Troska o małżeństwo”; IV rozdział: „Troska o rodzinę”. Ostatni, piąty rozdział zatytułowany: 

„Wyzwania i zadania duszpasterstwa rodzin”, to pastoralne wytyczne. Zaproponowany przez 

Autora zabieg metodologiczny pozwala zapoznać się nie tylko z samym nauczaniem Papieskiej 

Rady ds. Rodziny; Autor uporządkował to nauczanie w konkretne bloki tematyczne (rozdziały, 

podrozdziały), co pozwala na przejrzystą lekturę i ocenę szerokie spectrum działań Rady. Innym 
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atutem monografii jest praca na materiałach źródłowych w języku włoskim. Autor w tym 

konkretnym przypadku, ale i w całej swej działalności naukowo-badawczej, co można 

wywnioskować z lektury monografii, poświęcił dużo czasu na tłumaczenie dokumentów Papieskiej 

Rady i innych dykasterii watykańskich. Lektura pozwala zapoznać się z tymi bardziej, ale i tymi 

mniej znanymi dokumentami nauczania Kościoła. O bogactwie materiałów źródłowych  

i wykorzystanej literaturze świadczą wyjątkowo dobrze wykonane przypisy i bibliografia. 

…Trzeba stwierdzić, że monografia jest naukowym i jedynym na dzisiejszy moment 

kompendium wiedzy w Polsce na temat funkcjonowania Papieskiej Rady ds. Rodziny. Biorąc pod 

uwagę, że w bieżącym roku papież Franciszek powołał Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, 

co zakończyło prace Papieskiej Rady ds. Rodziny, niniejsza monografia ma charakter dzieła 

zamkniętego.  

Myślę i jestem przekonany, że studium ma walory samodzielnej pracy naukowej, przypomina  

i porządkuje nauczanie Kościoła w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, ponadto uzupełnia  

o niezauważane wcześniej w Polsce dokumenty czy opracowania naukowe i popularno-naukowe  

o tematyce pro life. Monografia jest ważnym głosem we współczesnej dyskusji na temat 

małżeństwa i rodziny, szczególnie w debacie, jaka toczy się w przestrzeni medialnej. XIV 

Zwyczajny Synod Biskupów, którego temat brzmiał: „Powołanie i misja rodziny w Kościele  

i świecie współczesnym”, pokazał silną potrzebę dialogu na temat małżeństwa i rodziny w samym 

Kościele, jak i ze światem reprezentowanym przede wszystkim przez współczesne środki przekazu. 

Praca ks. M. Brzezińskiego może być cennym źródłem w dyskusji na temat życia, małżeństwa  

i rodziny w polskiej przestrzeni życia Kościoła i Narodu. 

Myślę, że monografia „W trosce o życie, małżeństwo i rodzinę. Nauczanie Papieskiej Rady  

ds. Rodziny 1981-2016” ma liczne walory ku temu, by doczekała się publikacji w wydawnictwie 

naukowym. Zasługuje na miano oryginalnego dorobku naukowego Autora, który może posłużyć  

w staraniach o stopień naukowy doktora habilitowanego”. 

 

4.3.   Cel naukowy, wyniki i ich ewentualne wykorzystanie 

Dziś, kiedy życie człowieka jest w wielu sytuacjach zagrożone i to we wszystkich momentach 

swego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, poprzez takie zjawiska na jak antykoncepcja, 

zapłodnienie in vitro, aborcja czy eutanazja, stanowiące cześć tzw. „kultury śmierci” i mentalności 

przeciw życiu, wobec zagrożeń obejmujących tożsamość małżeństwa, jako trwałego  

i nierozerwalnego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, mającego na celu dobro wspólne 

małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, stanowiącego fundament życia rodzinnego,  

i wobec zagrożeń dla tożsamości rodziny jako wspólnoty życia i miłości, o czym naucza Papieska 
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Rada ds. Rodziny, potrzeba jest stałego przypominania i głoszenia prawdy Ewangelii życia  

i rodziny, i pomocy udzielanej małżeństwom i rodzinom poprzez działalność duszpasterską. 

Współczesny świat stawia wiele wyzwań małżeństwu i rodzinie. Kościół będąc świadom,  

że „dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła”
8
, i dla dobra samego 

człowieka podejmuje wszelkie działania mogące służyć człowiekowi w celu urzeczywistnienia 

prawdy o małżeństwie i rodzinie. Święty Jan Paweł II, nazywany „Papieżem rodziny” podejmował 

wiele inicjatyw dla ochrony dobra jakim jest życie człowieka, małżeństwo i rodzina. Jedną z tych 

inicjatyw było powołanie do istnienia Papieskiej Rady ds. Rodziny, jako organu struktury Kościoła 

mającego na celu koordynację i inspirowanie duszpasterskich działań na rzecz małżeństwa  

i rodziny, oraz głoszenie ewangelicznej prawdy o małżeństwie i rodzinie. Dlatego celem podjętych  

i prowadzonych badań jest nie tylko przybliżenie nauczania i działalności Papieskiej Rady  

ds. Rodziny, ale również badania nad znajomością i recepcją tego nauczania na gruncie Kościoła  

w Polsce. 

 

5. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

 

5.1.   Projekty badawcze, ekspertyzy i warsztaty 

W ramach pracy naukowo-badawczej podejmowałem działania w celu realizacji konkretnych 

projektów. Byłem kierownikiem dwóch grantów wewnętrznych na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II, pt.: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, które obejmowały 

tłumaczenie i publikację w języku polskim dokumentów Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz 

dokumentów I Kongresu Teologiczno-Pastoralnego odbywającego się w ramach I Światowego 

Spotkania Rodzin z Ojcem Świętym w Rzymie 1994 roku. 

Ponadto dokonałem ekspertyz w ramach projektów realizowanych przez Instytut Psychologii 

KUL. Ekspertyzy i warsztaty są kompatybilne z moimi zainteresowaniami naukowymi.  

− Ekspertyza pt: Rekomendacje do komponentu E Produktu Finalnego – Interaktywnej 

platformy współpracy podmiotów z pracodawcami” na podstawie wyników badań 

ilościowych i jakościowych, na potrzeby projektu „PL Model kompleksowego systemu 

współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych 

więźniów w województwie lubelskim” (30.03.2012-31.10.2012). 

− Ekspertyza pt.: Rekomendacje do komponentu C Produktu Finalnego – Programu szkoleń 

dla użytkowników” na podstawie wyników badań ilościowych i jakościowych, na potrzeby 

projektu „Pl Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia 

                                                 
8
 Franciszek, Amoris laetitiae (19.03.2016), n. 31. 
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wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” (30.03.2012-

31.10.2012). 

− Realizator warsztatów przygotowujących do stosowania produktów finalnych ZIP 1 ZIP 3 

w ramach projektu PI Zintegrowane Innowacyjne Programy Przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 lat ukierunkowane na 

zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” (21.01.2013 – 

15.02.2013). Zlecone przez Fundację Polskiej Akademii Nauk – oddział w Lublinie. 

− Realizator testów Produktu Finalnego wśród 50 odbiorców w formie indywidualnej  

w ramach projektu: „Pl Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19 lat 

ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI” 

(01.07.2013 – 30.09.2013). Zlecone przez Fundację Polskiej Akademii Nauk – oddział w 

Lublinie. „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”. 

− Realizator „Ekspertyzy obejmującej 12 Indywidualnych Strategii Przygotowania do 

Wolności i Zatrudnialności” na potrzeby testowania komponentu A projektu „Pl Model 

kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorstwami dla wsparcia wchodzenia na 

rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim” (do 31.03 2014). 

− Realizator „Przewodnika metodologicznego dotyczącego sposobów stosowania produktu 

finalnego i jego komponentów A-G (sekwencja działań), momenty kluczowe, czynniki 

warunkujące w ramach projektu „Pl Model kompleksowego systemu współpracy  

z przedsiębiorstwami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów  

w województwie lubelskim” (31.01.2014 – 31.05.2014). 

− Udział w szkoleniu „Promocja nauki i nowe technologie”, Lublin 29-30.09.2010 r. 

 

5.2.    Współpraca naukowo-badawcza w kraju i za granicą 

W ramach współpracy międzynarodowej jestem realizatorem we współpracy z Papieską Radą 

ds. Rodziny i Libreria Editrice Vaticana projektu W trosce o dobro małżeństwa i rodziny, mającego 

na celu przetłumaczenie i opublikowanie dokumentów Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz 

dokumentów z Kongresów Teologiczno-Pastoralnych organizowanych przez tę Radę, 

odbywających się od 1994 roku, co trzy lata, przy okazji Światowych Spotkań Rodzin z Ojcem 

Świętym. Dotychczas ukazało się pięć tomów serii (załącznik nr 5 – publikacje). W przygotowaniu 

są kolejne tomy. 

W ramach współpracy ze wskazanymi instytucjami dwukrotnie odbyłem kwerendę naukową  

w Papieskiej Radzie ds. Rodziny, oraz odbyłem staż naukowo-dydaktyczny w Papieskim Instytucie 
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Jana Pawła II o Małżeństwie i Rodzinie przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie 

(Italia) 15.09 – 14.10.2015. 

W ramach przybliżenia treści Światowych Spotkań Rodzin z Ojcem Świętym i działalności 

Papieskiej Rady ds. Rodziny zorganizowałem m.in. w 2012 roku konferencję Święto i praca  

w rodzinie, związaną ze Światowym Spotkaniem Rodzin i Kongresem Teologiczno-Pastoralnym  

w Mediolanie. 

W ramach współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce współpracuję od 2010 roku  

z Radą Naukową „EPISTEME” UKSW. 

Ponadto w ramach współpracy naukowo-badawczej uczestniczyłem w konferencjach we 

Włoszech i na Ukrainie, oraz w licznych konferencjach krajowych organizowanych w ramach 

Stowarzyszenia Familiologicznego jak i we współpracy z innymi jednostkami naukowymi. Wykaz 

konferencji w załączniku nr 7. 

 

5.3.   Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych 

− Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne (od 2009) 

− Stowarzyszenie Natanaleum w Lublinie (od 2013).  

 

5.4.    Indeks Hirscha 

MirosławBrzeziński 

Query date: 2016-09-01 

Papers: 19 Citations: 1 Years: 8 Cites/year: 0.13  

Cites/paper: 0.05/0.0/0 (mean/median/mode) Cites/author: 1.00 

Cites/author/year: 0.12 Papers/author: 15.67  

Authors/paper: 1.42/1.0/1 (mean/median/mode) 

h-index: 1 (100%) g-index: 1 (100%) e-index: 0.00 hc-index: 1 hI-index: 1.00 

hI,norm: 1 hI,annual: 0.13 hm-index: 1.00  

AW-index: 0.50 AWCR: 0.25 AWCRpA: 0.25  

Hirsch a=1.00, m=0.13 Contemporary ac=1.00 

13 paper(s) with 1 author(s) 4 paper(s) with 2 author(s) 2 paper(s) with 3 author(s) 

 

5.5.    Działalność popularyzująca naukę 

− Promocja kierunku nauki o rodzinie w środowiskach młodzieży szkół średnich podczas tzw. 

Drzwi Otwartych Uniwersytetu (w ramach pracy w Kole Naukowym Studentów INoR)  

w latach 2011-2014. 

− Organizacja konferencji studenckich i studencko-doktoranckich w ramach działalności Koła 

Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie, od roku 2015. 
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− Uczestnictwo w projekcie Debaty Walentynkowe organizowane przez Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w latach 2001-2013. 

 

5.6.    Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi 

W pracy naukowo-badawczej, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i przedsięwzięć 

popularyzujących naukę współpracowałem z interesariuszami zewnętrznymi. Opinie interesariuszy, 

warunków życia małżeństwa i rodziny, sytuacji osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych 

społecznie, uzależnionych, przykłady dobrych praktyk pozwalały na podejmowanie określonych 

zadań badawczych, podnoszenie jakości kształcenia, monitorowanie karier absolwentów, 

popularyzowanie nauki czy promocję Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. 

Interesariusze zewnętrzni, z którymi nawiązałem współpracę od roku 2009: 

− Papieska Rada ds. Rodziny, 

− Libreria Editrice Vaticana,  

− Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, 

− Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, 

− Stowarzyszenie Civitas cristiana oddział Lublin. 

 

6. Praca zawodowa w instytucjach wspierających rodzinę 

Wyróżnienie tego elementu w autoreferacie jest istotne ze względu na kierunek badań 

naukowych i pracę dydaktyczną, jaką podjąłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne zaprezentowane w niniejszym wniosku łączą w sobie moje 

zainteresowania naukowe oryginalną, oraz przełożenie jej na grunt doświadczenia i pracy  

z konkretnym człowiekiem, z małżeństwem i rodziną, które pokazują poniższe fakty: 

− Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej  

w latach 2003-2009, 

− Kierownik Poradni Rodzinnej Fundacji Vitae Familiae w Łomży w latach 2003-2009,  

− Prezes Zarządu Głównego Funduszu Obrony Życia Diecezji Łomżyńskiej 2003-2009, 

− Opiekun Kościelny Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży w latach 

2003-2009, 

− Członek Komisji Kwalifikacyjnej Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 

Diecezji Łomżyńskiej w latach 2003-2012, 

− Organizator spotkań dla rodzin zastępczych i adopcyjnych w latach 2005-2009, 

− Przewodniczący Komisji ds. Rodzin Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej (2003-

2005)  
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− Członek Komisji Posynodalnej Pierwszego Synodu Diecezji Łomżyńskiej (2005-2006), 

− w latach 2004-2006 prowadziłem zajęcia w Instytucie Teologicznym w Łomży, 

− w latach 2006-2007 prowadziłem zajęcia w Studium Proboszczowskim w Łomży,  

− uczestniczyłem jako prelegent-ekspert w projekcje „Debaty Walentynkowe” 

organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej  

w latach 2011-2013 i 2015, 

− od 2007 roku prowadzę rekolekcje-warsztaty dla małżeństw w ramach Stowarzyszenia 

„Spotkań Małżeńskich”. 

 

7. Otrzymane nagrody i wyróżnienia 

 

7.1.   Nagrody 

− 23.07.2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi 

dla oświaty i wychowania i wybitne osiągnięcia naukowe.  

− 17.12.2013 r. nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za wybitną działalność 

organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. 

− 2013/2014 – wybrany pedagogiem roku w INoRiPS (na kierunku Nauki o Rodzinie). 

− 2014/2015 – wybrany pedagogiem roku w INoRiPS (na kierunku Nauki o Rodzinie). 

− 2015 wyróżniony jako zasłużony Kurator Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie. 

 

7.2.   Ocena jednostki w ramach ewaluacji 

W okresie swej pracy w KUL otrzymałem następujące noty w ramach oceny jednostki: 

− za okres 2007: kategoria „D” 

− za okres 2008-2010: kategoria „A” 

− za okres 2011-2012: kategoria „A” 

− za okres 2013-2014: kategoria „wyróżniająca” 


