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22.06.2010 licencjat kościelny z teologii dogmatycznej 

  Wydział Teologii KUL 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

od 1.09.2010 wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie  

1.10.2011-30.09.2012 asystent w Katedrze Teologii Ekumenicznej KUL 

1.10.2012-30.09.2013 asystent w Katedrze Teologii Protestanckiej KUL (zmiana miejsca 

zatrudnienia została spowodowana likwidacją Katedry Teologii 

Ekumenicznej z dniem 1.10.2012) 

od 1.10.2013  adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej KUL 

 

4. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (z późn. zm.)  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

 

 Jako główne osiągnięcie naukowe wskazuję monografię Niewiele mniejszy od 

aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku (Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 

ss. 284, ISBN 978-83-7702-821-6). Stanowi ona ważny etap mojej pracy badawczej nad 

zagadnieniami antropologii teologicznej w wymiarze ekumenicznym, szczególnie w ujęciu 

praktycznym, zmierzającym do powiązania głoszonej przez chrześcijan nauki o człowieku  

z konkretnymi formami wspólnego świadectwa we współczesnym świecie, zwłaszcza tam, 

gdzie godność człowieka jest zaprzeczana, a chrześcijańska koncepcja człowieka i wspólnoty 

ludzkiej jest odrzucana czy to w dominujących zasadach życia społecznego, czy też  

w prawodawstwie państwowym.  

 

4.1. Koncepcja pracy 

 

 Zamysłem pracy jest ukazanie, w jaki sposób może dzisiaj wyglądać wspólne 

chrześcijańskie świadectwo o człowieku. Nie chodzi tutaj jedynie o próbę wypracowania 

pewnej „ekumenicznej” syntezy antropologicznej, czyli o zestawienie tego, co już dzisiaj 

chrześcijanie, niezależnie od przynależności wyznaniowej, mogą wspólnie powiedzieć  

o człowieku, o jego relacji do wspólnoty ludzkiej i do całego stworzonego świata. 

Doświadczenia ruchu ekumenicznego wskazują, iż zwłaszcza w dzisiejszym świecie 

wyznawane przez chrześcijan przekonania domagają się świadectwa. Chrześcijanie, 

przeżywający swoją wiarę i głoszący ją w warunkach konfesyjnego podziału chrześcijaństwa, 

często napotykają trudności z uwiarygodnieniem własnej nauki: Czy widoczny podział 

chrześcijaństwa, ujawniający się nie tylko w wielości Kościołów i Wspólnot kościelnych, ale 

również w ich rozbieżności doktrynalnej, a nawet konfliktach między chrześcijanami, nie 

podważa prawdziwości głoszonej przez nich nauki? Jeśli chrześcijanie chcą dzisiaj skutecznie 

głosić światu prawdę o człowieku, jeśli chcą bronić ludzkiej godności przed różnymi formami 

ograniczenia czy relatywizacji, jeśli chcą ukazywać człowiekowi nadzieję, której źródłem jest 

Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały – powinni być nie tylko „posiadaczami” 

wiary, lecz jej autentycznymi świadkami. Świadectwo można tutaj rozumieć jako 
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potwierdzanie głoszonych prawd wiary i związanych z nimi zasad postępowania przez życie 

wierzących, przez ich słowa, czyny i postawy. Niekiedy świadectwo rozumie się także 

szerzej: jako całokształt głoszenia Ewangelii przez chrześcijan, o ile jest ono autentyczne, 

czyli potwierdzane całym chrześcijańskim życiem. Świadectwo nie dopuszcza zatem 

możliwości głoszenia prawd wiary bez osobistego autentycznego zaangażowania. 

Zamierzając podjąć tę tematykę, postawiłem podstawowe pytania badawcze: Czy 

chrześcijanie mający zróżnicowaną naukę o człowieku, a w szczególności coraz bardziej 

zróżnicowaną doktrynę etyczną, mogą rzeczywiście dawać wspólne świadectwo, które nie 

byłoby tylko pustym gestem, lecz naprawdę byłoby autentyczne? Jeśli istnieje taka 

możliwość, to na jakie pytania rzeczywiście znaczące dla współczesnych ludzi takie 

świadectwo musiałoby odpowiadać, jakie kwestie powinno podejmować, w jaki sposób 

powinno wypracowywać konkretne rozwiązania? Nawet jeśli chrześcijanie w dialogu 

ekumenicznym wypracowaliby wspólne odpowiedzi na określone problemy współczesnej 

ludzkości, istniałyby z pewnością kwestie nierozwiązane i wciąż ich różnicujące. Czy brak 

pełnej doktrynalnej jedności osłabia moc świadectwa chrześcijańskiego nawet w tych 

obszarach, w których osiągnięto znaczące uzgodnienia i wypracowano wspólne stanowisko? 

Skoro świadectwo przejawia się nie tylko w głoszeniu nauki, lecz w potwierdzaniu jej 

życiową postawą, to w jaki sposób Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie winny realizować to 

świadectwo, tak aby nie stracić z oczu własnej misji i by nie zastąpić zadania głoszenia 

Ewangelii akcjami społecznymi, politycznymi czy charytatywnymi? 

 

4.2. Cele i założenia  

 

W pracy podejmuje się próbę przedstawienia spójnej wizji chrześcijańskiego 

świadectwa o człowieku, zarówno jeśli chodzi o jego treść, jak i formę. Chodzi o ustalenie, 

jak powinno wyglądać to świadectwo dawane przez współczesne Kościoły i Wspólnoty 

kościelne, tak aby odpowiadało rzeczywistym potrzebom ludzi żyjących na początku XXI w., 

a jednocześnie by zachowywało wierność misji powierzonej chrześcijanom przez Jezusa 

Chrystusa. Istotne jest tutaj wskazanie, jakie powinny być główne treści tego świadectwa, jak 

również zasady i formy jego realizacji.  

Ten ogólny cel wymaga określenia także celów szczegółowych. Skoro praca zmierza 

do wypracowania pewnej perspektywicznej wizji świadectwa, nasuwa się pytanie o to, w jaki 

sposób to świadectwo realizuje się obecnie – w warunkach działającego ruchu 

ekumenicznego, lecz jednocześnie silnych, a niekiedy wręcz nabierających znaczenia 

podziałów między chrześcijanami. Skoro świadectwo zawsze ma charakter konkretny, jest 

wyjściem do człowieka, badania powinny też wskazać te obszary współczesnych trudności 

związanych z rozumieniem człowieka i z doświadczanymi przez wiele osób zjawiskami 

społecznymi, politycznymi i kulturowymi, które szczególnie domagają się głosu chrześcijan. 

To z kolei sugeruje konieczność wskazania propozycji, w jaki sposób ten głos – aby był 

żywym i autentycznym świadectwem – powinien być dzisiaj obecny. 

Przedstawiana praca nie ma więc na celu przedstawienia całej antropologii  

i powiązanej z nią etyki wszystkich Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Nie chodzi w 

niej również o wydobycie wszystkich treści antropologicznych i etycznych, które można by 

odnaleźć w dokumentach dialogowych. Wydaje się, iż taki zamiar byłby niesłychanie trudny 
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do zrealizowania. Zresztą, zestawianie ze sobą rozbieżnych elementów doktrynalnych  

i porównywanie tych, które wydają się podobne, chociaż ma dużą wartość poznawczą, nie ma 

bezpośredniego związku z dawaniem przez chrześcijan świadectwa wobec świata. Z tego 

powodu badania przedstawione w pracy mają mniejszy zakres. Chodzi o ukazanie, jak na tle 

nauki o człowieku (której nie można oddzielić od refleksji nad Bożym działaniem stwórczym 

i nad zbawczą misją Chrystusa, kontynuowaną w Jego Kościele i mającą wypełnić się 

ostatecznie w Jego wiecznym królestwie) i jej praktycznych konsekwencji (w zasadach 

etycznych regulujących życie indywidualne i społeczne, jak również relację do całego 

stworzenia) może wyglądać świadectwo wiary dawane przez chrześcijan.  

 

4.3. Metoda 

 

Podstawową ścieżką badawczą jest ustalenie, w jaki sposób chrześcijanie (zwłaszcza 

w ruchu ekumenicznym) dostrzegają współczesne zjawiska istotne dla rozumienia człowieka, 

w jaki sposób je oceniają i jakie podejmują działania, by dawać chrześcijańskie świadectwo. 

Ta ścieżka jest uzupełniona próbą oceny podejmowanych przez Kościoły i Wspólnoty działań 

i ich perspektyw. Metoda badawcza przyjęcia w pracy obejmuje cztery etapy.  

Pierwszym z nich jest analiza samego rozumienia człowieka, opisu współczesnych 

problemów ludzkości oraz rozmaitych zjawisk społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, 

ekonomicznych i politycznych dotykających zarówno poszczególnych ludzi, jak i całe grupy. 

Analiza ta dokonywana jest zasadniczo na podstawie dokumentów dialogu ekumenicznego, 

tekstów wytworzonych przez gremia i instytucje ekumeniczne oraz – o ile jest to znaczące dla 

pespektyw wspólnego świadectwa – literatury konfesyjnej. Rezultatem tego kroku 

badawczego jest naszkicowanie obrazu współczesnego człowieka i panoramy problemów 

ludzkości, tak jak są one obecne w dyskursie chrześcijańskim. 

Drugim etapem badania jest analiza treści odpowiedzi na wcześniej zarysowane 

trudności pojawiających się w literaturze teologicznej, przede wszystkim w dokumentach 

ekumenicznych. Tutaj także znaczące jest przebadanie wpływu podziału wyznaniowego na 

jakość, całościowość (lub fragmentaryczność) oraz wewnętrzną spójność udzielanych 

odpowiedzi. 

W trzecim etapie badawczym chodzi z kolei o wyszczególnienie konkretnych 

propozycji działań na rzecz człowieka, wysuwanych przez ruch ekumeniczny. Dociekaniu 

podlega to, czy są to działania mające na celu głównie różne i potrzebne akcje społeczne, czy 

też rzeczywiście służą one promocji chrześcijańskiego obrazu człowieka w dzisiejszym 

świecie. W tym miejscu warto zapytać także o skalę i skuteczność podejmowanych w tym 

zakresie przez chrześcijan działań i o ich rzeczywiste znaczenie jako świadectwa.  

Czwarty etap badawczy polega na podjęciu próby oceny osiągnięć ruchu 

ekumenicznego przez pryzmat jego zaangażowania w głoszenie chrześcijańskiej nauki  

o człowieku. Naświetlone sukcesy i porażki oraz istniejące w łonie samego ruchu 

ekumenicznego trudności są podstawą do wysunięcia pewnych propozycji dalszego kierunku 

pracy ekumenicznej oraz sposobów realizacji wspólnego świadectwa.  

Poza wskazanymi powyżej czterema etapami podjętych badań w pracy przyjęto 

jeszcze trzy założenia metodologiczne towarzyszące badaniom w każdej ich fazie.  
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Po pierwsze, chociaż w pracy analizowane są dokumenty dialogów ekumenicznych 

oraz wypowiedzi teologów należących do różnych chrześcijańskich wyznań, jej perspektywa 

jest zawsze teocentryczna. W wyjaśnianiu tego, kim człowiek jest i do czego jest powołany, 

przed wszelkimi propozycjami wysuwanymi w gremiach ekumenicznych czy przez teologów 

pierwszeństwo ma nauka o człowieku objawiona przez Boga Stwórcę, zawarta w słowie 

Bożym głoszonym przez Kościół. Można postawić tezę, iż teocentryczna perspektywa,  

w której słowu Bożemu podporządkowane są wszelkie ludzkie idee, jest także szansą dla 

ruchu ekumenicznego, by we właściwych proporcjach ocenić te elementy dzielące 

chrześcijan, które mają źródło nie w odmiennej interpretacji słowa Bożego, lecz w narosłych 

przez wieki podziałów ludzkich tradycjach i zwyczajach. 

Po drugie, przedstawiana praca jest analizą teologiczną pisaną w perspektywie 

ekumenicznej. Perspektywa ta nie oznacza jedynie zestawienia obok siebie poglądów 

przedstawicieli różnych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich ani też osiągnięć 

prowadzonych dialogów ekumenicznych. Ekumenizm nie jest jedynie próbą zestawienia, 

porównania czy uzgodnienia zróżnicowanych wyznaniowo doktryn. Poza tak ujętym 

aspektem teoretycznym ekumenizm ma zawsze konkretne zadanie: przybliżenie widzialnej 

jedności chrześcijan, aby świadectwo chrześcijańskie we współczesnym świecie było bardziej 

widoczne i wiarygodne. Ten rys działalności ekumenicznej towarzyszy również tej pracy,  

w której zestawianie, analiza i wnioski wyciągane z badania stanowisk Kościołów i Wspólnot 

chrześcijańskich mają za zadanie przyczynić się do wypracowania odpowiedzi na pytanie, czy 

wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku jest rzeczywiście możliwe, jak może 

wyglądać, w jakich obszarach już dzisiaj może się ono wyrażać, a gdzie domaga się 

teologicznej i kościelnej pracy, a w końcu – gdzie napotyka trudności, których na obecnym 

etapie dialogu ekumenicznego nie sposób jeszcze przezwyciężyć. Z uwagi na ekumeniczny 

charakter przedstawianej pracy również metodę badawczą w niej zastosowaną można określić 

mianem ekumenicznej. Przez to rozumie się zasadniczo ukazywanie stanowisk wielu 

Kościołów i Wspólnot, a zwłaszcza traktowanie ich oficjalnych wypowiedzi oraz tekstów 

teologów należących do różnych denominacji jako jednakowo ważnych. Przy tym elemencie 

metodologicznym należy zwrócić na pewien niuans. Choć praca jest ekumeniczna  

w założeniu, to jednak jest pisana z katolickiego punktu widzenia. Uważam, iż nie jest 

możliwe pisanie chrześcijańskiego tekstu bezwyznaniowego, neutralnego konfesyjnie, 

ponieważ wyznaniowość nie jest dodatkiem do chrześcijaństwa, lecz współcześnie jest 

konkretną formą jego urzeczywistniania się niezależnie od wszelkich wysiłków 

prowadzących do zbliżenia chrześcijan. Stąd wydaje się, iż podjęcie próby pisania tekstu 

całkowicie bezwyznaniowego, po prostu „chrześcijańskiego”, jest niemożliwe, o ile miałby 

on pozostać rzeczywiście chrześcijański, tzn. oddawać głębię myśli Kościoła opartej na 

bogactwie jego doktryny, tradycji duchowej i liturgicznej. Niemniej jednak, nawet przy takim 

założeniu, przyjęta w pracy ekumeniczna perspektywa prowadzi do próby konstrukcji 

„niekonfesyjnego” świadectwa o człowieku. Próba ta może być narażona na zarzut pewnej 

wybiórczości, większego uwzględniania tych elementów i źródeł, które akcentują zbieżne 

treści chrześcijańskiego świadectwa oraz usuwania na margines lub pomniejszania elementów 

doktrynalnych i etycznych, które dzielą chrześcijańskie Kościoły i Wspólnoty. Niemniej 

jednak, mimo tych ograniczeń, taka próba – jak się wydaje – ma sens: wskazuje, że już dzisiaj 

chrześcijanie mają wiele do zaoferowania dzisiejszemu światu. Orędzia Ewangelii 
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aktualizowane przez chrześcijańskie świadectwo nie unieważniają istniejące wśród jego 

głosicieli podziały.  

Po trzecie, podjęto próbę wysnucia jak najbardziej konkretnych wniosków  

z ogólniejszej refleksji antropologicznej. Nauka chrześcijańska nie jest abstrakcyjna. 

Przeznaczeniem Ewangelii jest to, aby była głoszona i potwierdzana świadectwem 

chrześcijańskiego życia. Również naukowa refleksja teologiczna, która wymaga stosownej 

metody, posługuje się własnym specjalistycznym językiem i wydaje owoce w postaci 

poważnych dzieł teologicznych lub złożonych dokumentów kościelnych czy dialogowych, 

swój pełny sens ukazuje wtedy, kiedy znajduje przełożenie w konkretności chrześcijańskiego 

życia i działania. Bez doktrynalnego fundamentu, któremu służy systematyczna refleksja, to 

życie i działanie pozbawione byłoby oparcia, a zatem narażone na zniekształcenia, błędy,  

a w ostateczności także na odejście od autentycznej Ewangelii Chrystusa. Z kolei bez 

realizacji w konkretach chrześcijańskiego świadectwa wobec świata chrześcijańska refleksja 

teologiczna ryzykowałaby utratę własnej wiarygodności. Dlatego przedstawiana praca dąży 

do tego, by tam, gdzie to możliwe, wskazywać na szczegółowe, określone formy realizacji 

chrześcijańskiego świadectwa, będące koniecznym następstwem jego wewnętrznej treści, 

opartej na słowie Bożym i ukształtowanej przez namysł teologiczny. 

 

4.4. Źródła 

 

Próba ekumenicznego podejmowania problematyki współczesnego chrześcijańskiego 

świadectwa o człowieku określa bazę źródłową, do której odwołuje się przedstawiana praca.  

 Pierwszym i głównym źródłem jest w niej Pismo święte. Nie jest to rzecz jasna praca 

biblijna, niemniej jednak w świadectwie chrześcijańskim kluczowe jest dzisiaj odwoływanie 

się do Biblii jako nośnika słowa Bożego oraz źródła pewności chrześcijan wśród różnych, 

niekiedy sprzecznych, tendencji kulturowych czy też idei zdobywających w świecie 

popularność i posłuch. Charakter pracy determinuje sposób wykorzystania tego 

pierwszorzędnego źródła. Nie chodzi tu o naukową egzegezę Biblii czy też o dyskusję nad 

konfesyjnie uwarunkowanymi różnicami w interpretacji jej fragmentów. Współczesne 

świadectwo chrześcijańskie rozumie Biblię przede wszystkim jako słowo życia, w którym do 

człowieka przemawia Bóg. W ten sposób Biblia wykorzystywana jest również tutaj – jako 

słowo, w którym żywy i działający w świecie Bóg mówi do człowieka, także do teologa, jako 

słowo zobowiązujące, lecz również dające pewność w świecie, w którym na to samo pytanie 

można usłyszeć wiele odpowiedzi. Ten sposób wykorzystania Pisma świętego jako źródła 

pracy, czyli odnajdywanie biblijnych uzasadnień czy kontekstów dla stawianych w pracy tez 

czy wniosków, w żadnym razie nie przeczy doniosłości trudu egzegetów ani też nie umniejsza 

wagi dokładnego naświetlenia kontekstu historyczno-kulturowego każdej wypowiedzi 

biblijnej dla jej pełnego zrozumienia. Właściwe dla ewangelizacji i świadectwa 

wykorzystanie Biblii jako zbioru prawd nieprzemijających, ważnych w każdym kontekście 

ludzkiego życia, wyraża konieczną do chrześcijańskiego świadectwa wiarę w to, iż Bóg nie 

opuszcza człowieka i rzeczywiście – we wspólnocie Kościoła – mówi do niego, tak iż mimo 

wszystkich ludzkich ograniczeń człowiek, uzdolniony przez łaskę, potrafi przyjąć Boże 

słowo, żyć nim i świadczyć o nim. 
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 Drugą grupę źródeł stanowią dokumenty organizacji ekumenicznych (głównie 

Światowej Rady Kościołów i jej agend) oraz wielostronnych i dwustronnych dialogów 

ekumenicznych. Z uwagi na to, że w pracy chodzi o nakreślenie możliwości i treści 

wspólnego chrześcijańskiego świadectwa o człowieku, teksty te mają znaczenie kluczowe.  

Z tego również powodu teksty ściśle wyznaniowe, takie jak nauczanie Kościołów i Wspólnot 

chrześcijańskich, nie mają tutaj charakteru źródłowego – jeśli nawet niektóre z nich 

wykorzystano, odgrywają one jedynie pomocniczą rolę.  

 Mówiąc o tekstach, do których odnosi się przedstawiana praca, należy zaznaczyć, iż 

pojęcie świadectwa (ang. witness) jako formy głoszenia orędzia chrześcijańskiego przez 

łączenie przepowiadania z całą życiową i kościelną aktywnością wierzących, ma konotacje 

raczej „zachodnie” w tym sensie, że jest szczególnie obecne w literaturze zachodniej, głównie 

protestanckiej, poświęconej problematyce ewangelizacji oraz obecności chrześcijańskich 

wspólnot w świecie. Jednocześnie dawanie świadectwa jest zadaniem wszystkich chrześcijan 

i wszystkie chrześcijańskie Kościoły i Wspólnoty, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, 

starają się to czynić. Ponieważ jednak ujęcie tematu, które zaproponowano w pracy, ma 

zdecydowanie większy związek z tym, w jaki sposób widzą dzisiaj swoją rolę oraz w jaki 

sposób ukierunkowują swoją działalność denominacje zaliczane do chrześcijaństwa 

zachodniego, niezależnie od rzeczywistego obszaru działania, dlatego również w bazie 

źródłowej i literaturze dominują pozycje związane z tą grupą chrześcijańskich tradycji 

wyznaniowych. Nie oznacza to bynajmniej, jakoby Wschód chrześcijański nie miał nic do 

powiedzenia na temat świadectwa o człowieku, lecz jedynie to, że w inny sposób rozumie  

i przedstawia tę problematykę. 

 Chociaż dawanie świadectwa jest zadaniem wszystkich chrześcijan, to jednak problem 

świadectwa chrześcijanie dostrzegają ze szczególną ostrością tam, gdzie sami są 

mniejszością, albo w warunkach, w którym na jednym obszarze współistnieją różne 

denominacje chrześcijańskie spotykające się z trudnością dawania wiarygodnego świadectwa 

w rzeczywistości widzialnego podziału chrześcijaństwa. Z tego względu przedstawiana praca 

odwołuje się zasadniczo do literatury obcojęzycznej, głównie z obszaru języka angielskiego. 

Nie zawiera się w tym sugestia, jakoby na gruncie polskim wspólne chrześcijańskie 

świadectwo nie było istotne. Faktem jest jednak, że w warunkach społeczeństwa w zasadzie 

jednolitego wyznaniowo oraz w warunkach kultury, która mimo przemian sekularyzacyjnych 

wciąż przeniknięta jest i kształtowana przez chrześcijaństwo, zagadnienie świadectwa nie jest 

tak eksponowane.  

 

4.5. Realizacja tematu 

 

 Stosownie do przedstawionych założeń i wybranej metody badawczej praca dzieli się 

na pięć rozdziałów: pierwszy ma charakter wprowadzający – sygnalizuje problemy, które 

zostaną rozwinięte w dalszych częściach pracy. Pozostałe rozdziały, w odpowiedzi na 

przedstawione w rozdziale pierwszym kwestie, podejmują zagadnienia zasadnicze dla treści  

i formy chrześcijańskiego świadectwa o człowieku, przy czym rozdział piąty służy 

szczególnie krytyce stanu tego świadectwa i ukazaniu jego perspektyw. 

 W rozdziale pierwszym ma miejsce próba usytuowania problematyki współczesnego 

chrześcijańskiego świadectwa o człowieku w zasadniczych kontekstach, w których ujawnia 
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się zarówno znaczenie pytań antropologicznych w dzisiejszym świecie, jak również widoczne 

są znamiona pewnego kryzysu człowieczeństwa i relacji międzyludzkich. Mówi się tutaj 

zatem o kontekście etyczno-antropologicznym społeczno-kulturowym, rozwojowym  

i kościelnoinstytucjonalnym chrześcijańskiego świadectwa, wskazując, jakie wyzwania 

stawiają przed chrześcijanami współczesne przemiany życia społecznego i kulturowego, 

obserwowane zmiany w rozumieniu człowieka i jego godności, jak również instytucjonalny 

kryzys samego chrześcijaństwa.  

 Rozdział drugi zajmuje się tym, w jaki sposób chrześcijanie mogą dawać świadectwo 

o człowieku jako osobie-podmiocie. W celu osiągnięcia większej przejrzystości tego 

zagadnienia związane ze wspólnotowym urzeczywistnieniem człowieka jako osoby 

wyłączono do trzeciego rozdziału, choć oczywiście zabieg ten jest w pewnym sensie 

sztuczny, ponieważ trudno rozważać człowieka „jako takiego”, całkowicie abstrahując od 

jego relacji z innymi ludźmi i ze światem stworzeń. Niemniej jednak w rozdziale drugim 

chrześcijańskie świadectwo o tym, kim człowiek jest, oparto na podstawowej 

międzyosobowej więzi Boga z człowiekiem, będącej źródłem ludzkiego istnienia i godności. 

Rozdział ten ma dwudzielną strukturę: w pierwszej części omawia zasadnicze treści 

chrześcijańskiego świadectwa o tym, kim jest człowiek, a w drugiej wskazuje, w jaki sposób 

świadectwo to powinno być dzisiaj realizowane. 

 W trzecim rozdziale problematyka chrześcijańskiego świadectwa o człowieku 

rozszerza się na zagadnienie wspólnoty ludzkiej, relacji jednostki do wspólnoty oraz na 

odniesienie człowieka do świata stworzeń, z którym pozostaje w wielorakich relacjach.  

W pierwszym etapie wskazuje się tutaj zasadnicze treści chrześcijańskiego świadectwa 

odnoszącego się do relacji łączących człowieka z innymi ludźmi i ze stworzeniem,  

a w drugim podane są implikacje, jakie te treści mają w konkretnych zasadach i formach 

realizacji świadectwa. 

 Rozdział czwarty dopełnia analizę treści i form chrześcijańskiego świadectwa  

o człowieku przez wskazanie nadziei jako koniecznego elementu spajającego treści 

antropologii chrześcijańskiej oraz dającego jej zdolność nie tylko wyjaśniania fenomenu 

człowieka, lecz również ukierunkowywania jego życia i postępowania. W pierwszej części 

omawiane są tu te podstawowe treści chrześcijańskiego świadectwa, które odnoszą się do 

głoszonej przez chrześcijan nadziei, w drugiej natomiast mowa jest o zasadach i formach 

świadectwa, które uwzględniałoby znaczenie nadziei dla pełnego zrozumienia, kim jest 

człowiek i jakie jest jego powołanie. 

 Ostatni, piąty rozdział ma charakter krytyczny i podsumowujący. Koncentruje się na 

zagadnieniu wiarygodności i skuteczności chrześcijańskiego świadectwa. Podejmuje się  

w nim próbę wskazania na zasadnicze trudności stojące przed współczesnym chrześcijańskim 

świadectwem o człowieku, widząc podstawowe zagrożenie dla jego wiarygodności  

w trwających podziałach między chrześcijanami, które niejednokrotnie uniemożliwiają im 

mówienie wspólnym językiem o najpoważniejszych problemach ludzkości albo też powodują, 

że wspólne świadectwo jest spłycane jedynie do tych elementów, które nie budzą 

kontrowersji w łonie samego chrześcijaństwa, przy czym niekoniecznie są to elementy 

najistotniejsze dla zrozumienia człowieka. W dalszej kolejności wskazuje się jednak na 

konieczność dawania wspólnego świadectwa o człowieku, które jest niezbędne, aby we 
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współczesnym świecie chrześcijaństwo zachowało swoją wiarygodność jako wspólnota 

kobiet i mężczyzn głosząca Ewangelię Chrystusa i autentycznie ją przeżywająca.  

 

4.6. Wnioski 

 

Obowiązkiem chrześcijan jest dawanie świadectwa Bożej miłości do człowieka. 

Prawda orędzia chrześcijańskiego nie zależy od tego, w jaki sposób jest głoszona czy 

przeżywana, niemniej jednak wiara domaga się od tych, którzy ją wyznają, by nie tylko ją 

głosili jako Dobrą Nowinę, lecz również – o ile chcą być autentyczni w wierze – by 

potwierdzali ją całym swoim życiem. Stąd antropologia chrześcijańska nie może pozostać 

jedynie częścią głoszonej przez uczniów i uczennice Jezusa doktryny religijnej. Jeśli jest 

autentyczna, jeśli ożywia tych, którzy ją przeżywają, wyraża się również w świadectwie 

wobec świata. Przedstawione w książce treści współczesnego chrześcijańskiego świadectwa  

o człowieku prowadzą do sformułowania kilku zasadniczych wniosków związanych zarówno 

z zawartością tego świadectwa, jak również z jego koniecznością i wiarygodnością.  

Po pierwsze, chrześcijanie wciąż mają wiele do powiedzenia współczesnemu 

człowiekowi. Zwłaszcza w obliczu przejawów kryzysu chrześcijaństwa, słabości kościelnych 

instytucji czy też niepewności doktrynalnej i etycznej lub lęku w konfrontacji z rosnącymi  

w siłę nurtami światopoglądowymi czy religijnymi sami chrześcijanie powinni pamiętać  

o aktualności głoszonego orędzia. Ze słowa Bożego czerpią oni integralną wizję człowieka – 

tego, kim jest, do czego jest powołany, z czego wynika jego godność. Obejmuje ona również 

wyjaśnienie sensu ludzkiego życia wspólnotowego oraz znaczenia relacji człowieka ze 

światem stworzeń.  

Po drugie, chrześcijańskie świadectwo, które potwierdza i uwiarygodnia głoszone 

orędzie o człowieku, jest we współczesnym świecie potrzebne. Mimo wielu przejawów 

cywilizacyjnego, kulturowego i technicznego rozwoju ludzkości nie ulega dzisiaj 

wątpliwości, że doświadcza ona również poważnego kryzysu, przejawiającego się zarówno  

w braku szacunku do ludzkiej godności, jak również w deformacjach życia wspólnotowego 

oraz w zniszczeniu więzi człowieka ze światem stworzeń. Świat początku XXI w., przy 

wszystkich osiągnięciach ludzkiej myśli, jest środowiskiem, w którym ludzie doświadczają 

bezradności, opuszczenia, cierpią z powodu egoizmu, przemocy i niesprawiedliwości, tracą 

poczucie sensu życia z powodu braku lub zniekształcenia nadziei. Współczesny świat 

niejednokrotnie jest także areną poniżenia i zniewolenia człowieka, zafałszowania prawdy  

o nim po to, aby pozbawiwszy go należnych mu praw, wykorzystać go w celu pomnożenia 

zysków wielkich anonimowych struktur czy organizacji. Życie społeczne doświadcza 

wielorakich zniekształceń, które ludzką wspólnotę zmieniają w zbiór jednostek zaciekle ze 

sobą konkurujących, ale także doświadczających w tej wspólnocie rzeczywistego 

wyobcowania, zagubienia i samotności. Pogoń za zyskiem popycha wielu ludzi do 

bezwzględnej eksploatacji świata stworzeń, do zniszczenia naturalnych bogactw oraz 

zaprzeczenia znaczenia głębokiej więzi człowieka ze światem przyrody, co tylko pogłębia 

poczucie zagubienia i osamotnienia ludzkości. Wobec tych przejawów kryzysu nowoczesnej 

ludzkości świadectwo chrześcijańskie jawi się jako konieczny sposób głoszenia 

wyzwalającego i ujawniającego prawdę o człowieku orędzia Ewangelii.  
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Po trzecie, chrześcijańskie orędzie o człowieku nie przebrzmiało, nie straciło na 

aktualności, mimo iż głoszone jest w zmieniających się i bardzo różnorodnych kontekstach. 

Jeśli jednak orędzie to traktowane byłoby jedynie jako zbiór doktrynalnych wypowiedzi  

o człowieku oraz będących ich konsekwencją etycznych wskazań, można by zasadnie pytać  

o to, na jakiej podstawie treściom, które powstały w określonym kontekście historycznym, 

geograficznym i kulturowym, przypisywana jest powszechna, ponadczasowa aktualność. 

Dlatego właśnie konieczne jest chrześcijańskie świadectwo jako nośnik i aktualizator orędzia 

o człowieku. Świadectwo życia chrześcijan zgodnego z głoszonym orędziem potwierdza jego 

aktualność.  

Po czwarte, w warunkach globalizacyjnego przenikania się wielu wpływów 

kulturowych i światopoglądowych oraz obecności w debacie publicznej i w kulturze 

popularnej różnorodnych prób interpretacji człowieka ważna staje się kwestia wiarygodności 

chrześcijańskiego orędzia, które nie jest – zdaniem chrześcijan – tylko jedną z wielu 

równouprawnionych opcji światopoglądowych, możliwych do wyboru przez ludzi 

poszukujących zrozumienia własnego istnienia i odkrycia swojego przeznaczenia. Skoro 

chrześcijańskie orędzie o człowieku zawiera w sobie roszczenie do powszechnej aktualności, 

konieczne jest jego wiarygodne przekazywanie, możliwe dzięki wiarygodnemu świadectwu 

dawanemu przez wierzących w Chrystusa. Poważną przeszkodą dla wiarygodności 

świadectwa są podziały wśród chrześcijan, wyrażające się nie tylko w rozbieżności 

doktrynalnej i etycznej, lecz również w międzychrześcijańskich konfliktach. Skoro 

świadectwo aktualizuje głoszone orędzie o człowieku, konieczne jest ekumeniczne 

zaangażowanie chrześcijan, aby świadectwo przez nich dawane było wiarygodne, a zatem aby 

ich własne życie było zgodne z tym, co głoszą jako Dobrą Nowinę. Wprawdzie  

w rzeczywistości podzielonego wyznaniowo chrześcijaństwa osiągnięcie pełnej jedności 

dawanego świadectwa nie jest możliwe, nie wyklucza to jednak wspólnej ekumenicznej 

pracy, aby tę jedność przybliżyć przez dialog doktrynalny i etyczny, a w tych dziedzinach,  

w których chrześcijanie mogą już mówić wspólnym głosem – aby dawać mocne, radykalne 

świadectwo wierności Ewangelii. Konieczna staje się tutaj również ekumeniczna troska, aby 

nawet rzeczywistość podziału nie stała się usprawiedliwieniem dla trwania czy też wysuwania 

nowych wzajemnych oskarżeń, które podważałyby wiarygodność chrześcijan jako świadków 

Ewangelii, a zatem również świadków ewangelicznego orędzia o człowieku.  

 

5. Pozostałe osiągnięcia naukowe 

 

Obok monografii wskazanej jako główne osiągnięcie naukowe na mój dorobek 

naukowy składa się 56 pozycji, w tym: 3 monografie, 3 redagowane monografie 

wieloautorskie, 8 rozdziałów w monografiach, 19 artykułów naukowych w czasopismach 

recenzowanych, 3 wstępy do monografii, 2 recenzje, 4 sprawozdania, 7 przekładów artykułów 

naukowych, 6 publikacji popularnych i 1 redakcja naukowa monografii innej niż 

wieloautorska. 

Do mojego dorobku naukowego zaliczyć należy również wystąpienia na 

międzynarodowych (3) i krajowych (9) konferencjach naukowych, organizację 

międzynarodowych (2) i krajowych (3) konferencji naukowych, udział w charakterze 

głównego wykonawcy w zespole badawczym realizującym grant przyznany przez Narodowe 
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Centrum Nauki, członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego, członkostwo 

w towarzystwach naukowych (3).  

Ponadto prowadzę zajęcia dydaktyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.  

Na mój dorobek naukowy składa się również działalność popularyzatorska – poza 

wskazanymi wyżej publikacjami o charakterze popularnym można zaliczyć do niej 

wystąpienia o podobnym charakterze (4) i wywiady (3).  

 

5.1. Kierunki badań oraz osiągnięcia przed uzyskaniem stopnia doktora oraz 

bezpośrednio związane z doktoratem
1
 

 

 Do wskazanych tu osiągnięć zaliczam zarówno te, które ukazały się przed uzyskaniem 

przede mnie stopnia doktora, jak również te, które zostały wydane później, lecz są ściśle 

związane z wcześniejszą pracą badawczą. 

 Osiągnięcia z tego okresu mojej pracy, związanego w istotny sposób ze studiami 

magisterskimi i licencjacko-doktoranckimi z zakresu ekumenizmu oraz licencjackimi  

z zakresu teologii dogmatycznej, skupiają się wokół dwóch głównych obszarów 

tematycznych: antropologii teologicznej oraz problemów ruchu ekumenicznego.  

 W dziedzinie antropologii rezultatem mojej refleksji teologicznej jest monografia 

Ciało, dusza, duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii [6]
2
. 

Monografia ta powstała na podstawie mojej pracy magisterskiej Josepha Ratzingera 

koncepcja duszy ludzkiej. Omawia ona wkład Josepha Ratzingera, głównie w okresie jego 

pracy akademickiej, do chrześcijańskiej antropologii teologicznej, zwłaszcza jeśli chodzi  

o refleksję nad duszą ludzką oraz relacją duchowego i cielesnego elementu człowieka. W celu 

ukazania znaczenia myśli Josepha Ratzingera praca sytuuje ją na tle dyskusji 

antropologicznych w teologii (oraz w pewnym ograniczonym stopniu w filozofii) w II poł. 

XX w. oraz w historycznym ciągu rozwoju chrześcijańskiej refleksji nad ludzką duszą oraz 

relacją duchowości i cielesności.  

 Fundamentów ruchu ekumenicznego oraz katolickich zasad ekumenizmu dotyczą  

z kolei publikacje związane ze studiami doktoranckimi. Główną publikacją jest tutaj 

monografia Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne [4], będąca zmienioną wersją 

rozprawy doktorskiej Tożsamość wyznaniowa w chrześcijańskiej myśli teologicznej. Studium 

ekumeniczne. Jeszcze przed wydaniem monografii część doktoratu została wykorzystana do 

przygotowania artykułu naukowego Pozateologiczne czynniki tożsamościowego 

zróżnicowania chrześcijan [2]. Podstawowych elementów ruchu ekumenicznego dotyczy 

także refleksja nad ekumenizmem duchowym, który – zgodnie z nauczaniem Dekretu o 

ekumenizmie „Unitatis redintegratio” II Soboru Watykańskiego jest „duszą ruchu 

ekumenicznego” (DE 4). Rezultatem tej refleksji jest artykuł „Vademecum ekumenizmu 

duchowego” kard. Waltera Kaspera [18] oraz wystąpienia o podobnej tematyce na dwóch 

konferencjach naukowych: w czasie sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut 

Ekumeniczny KUL oraz w czasie ogólnopolskiego zjazdu referentów ds. ekumenizmu.  

                                                 
1
 Szczegółowy wykaz publikacji znajduje się w załączniku nr 3, natomiast wykaz wystąpień na konferencjach 

naukowych – w załączniku nr 4. 
2
 Numery w nawiasach kwadratowych wskazują na pozycję według wykazu publikacji w załączniku nr 3. 
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 Wynikiem tego okresu pracy naukowej są ponadto inne teksty: recenzja [38], 

sprawozdanie [40], teksty popularne [51, 52, 53, 54, 55], jak również wywiad radiowy 

poświęcony współczesnym problemom ekumenicznym  

 

5.2. Kierunki badań naukowych oraz osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Moja praca naukowa po doktoracie oraz związane z nią publikacje i wystąpienia na 

konferencjach naukowych stanowią próbę pogłębienia i rozwinięcia zainteresowań 

naukowych z wcześniejszego okresu, jeśli chodzi o zagadnienia antropologii teologicznej 

(rozważanej w ujęciu ekumenicznym) oraz teorii i praktyki ekumenizmu.  

W poniższym przeglądzie uwzględniono również teksty przyjęte oraz oddane do 

druku, aby wyrazić ciągłość i kierunek prowadzonych badań, przy czym wyraźnie 

zaznaczono, które teksty nie zostały jeszcze opublikowane (mają one także odrębną 

numerację). 

 

5.2.1. Antropologia teologiczna w ujęciu ekumenicznym 

 

 Monografia Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo  

o człowieku [1], przedstawiona wcześniej jako zasadnicze osiągnięcie naukowe, stanowi 

zwieńczenie prowadzonych przeze mnie badań nad antropologią teologiczną, przede 

wszystkim w kontekście ekumenicznym. Jako teolog ekumenista i dogmatyk stawiam sobie 

za cel nie tylko porównawcze ujęcie antropologii Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, ale 

przede wszystkim – zgodnie z celami ruchu ekumenicznego – wydobycie z niej tych treści, 

które dzisiaj chrześcijanie mogliby głosić współczesnemu człowiekowi, zwłaszcza jako 

odpowiedzi na natrudniejsze pytania o człowieka. Z tymi kwestiami antropologicznymi wiążą 

się nieuchronnie również zagadnienia etyczne.  

 Zmierzam w swoich badaniach do tego, aby antropologię chrześcijańską sytuować 

teocentrycznie. Chrześcijańska nauka o człowieku ma swoje źródło w Bożym objawieniu.  

Z niego też bierze swoją pewność, która umożliwia jej konfrontację z wyzwaniami, jakie 

stawia współczesny świat przed chrześcijańską wizją człowieka. Z dogmatu o Wcieleniu Syna 

Bożego wynika przekonanie, iż pełnia człowieczeństwa, nieskażonego grzechem, została 

ludziom ukazana w Chrystusie. Z tego powodu wśród moich publikacji pojawiły się teksty 

zakorzeniające chrześcijańską koncepcję człowieka w misterium Chrystusa: „By nie 

zniweczyć Chrystusowego krzyża (1 Kor 1,17). Humanizm krzyża w obliczu kontrowersji 

światopoglądowych. Chrześcijańska perspektywa personalistyczna [13] oraz Humanizm 

dogmatu chalcedońskiego [33]. W tym nurcie mieści się również przyjęty do druku tekst Bóg 

i człowiek w teologii zorientowanej dialogicznie [5*], którego inspiracją były elementy 

dialogicznego ujęcia relacji Boga do człowieka we wczesnej myśli teologicznej Josepha 

Ratzingera. Rezultatem tej części mojej pracy jest potwierdzenie, iż szczególnie z punktu 

widzenia możliwości ukształtowania wspólnej, „ekumenicznej” antropologii, koniecznej dla 

chrześcijańskiej misji w świecie, konieczne jest odczytywanie prawdy o człowieku  

z człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka. 

 Dla chrześcijańskiego ujęcia człowieka poważnym wyzwaniem są współczesne nurty 

kulturowe czy światopoglądowe, odrzucające głoszoną przez chrześcijan prawdę o powołaniu 
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kobiety i mężczyzny do wspólnoty małżeńskiej czy też kwestionujące godność życia 

ludzkiego. Zarazem jednak teologia, oparta na świadectwie biblijnym przekazywanym przez 

Kościół, ma niezbędne środki, by z nimi dyskutować. Stąd w mojej refleksji antropologicznej 

podjąłem problem współczesnych wyzwań dla chrześcijańskiej koncepcji człowieka. W tym 

obszarze mieści się tekst o charakterze ogólnym, przyjęty do druku (w ramach serii 

wydawniczej Instytutu Teologii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku) 

Гуманистические ценности христианской духовной культуры. Христианское 

мировоззрение в контексте антропологического кризиса на Западе [3*] (Humanistyczne 

wartości chrześcijańskiej kultury duchowej. Światopogląd chrześcijański w kontekście kryzysu 

antropologicznego na Zachodzie), będący rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego przeze 

mnie w tymże Instytucie w ramach XVIII Międzynarodowych Wykładów Cyrylo- 

-Metodiańskich (Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений). Do opracowań 

mających ogólniejszy, antropologiczno-etyczny charakter, zalicza się także przyjęty do druku 

tekst Wolność sumienia i odpowiedzialność Kościoła. Problem argumentacji moralnej  

w katolicko-protestanckich dialogach na temat aborcji [9*]. 

W publikacjach i wystąpieniach poruszam dwa szczegółowe obszary związane  

z problematyką antropologiczną. Pierwszym są konsekwencje konfrontacji chrześcijańskiej 

wizji człowieka z założeniami i postulatami teorii gender. Tematyka ta jest obecna  

w tekstach: Wychowawcze postulaty teorii gender w perspektywie antropologii 

chrześcijańskiej. Punkty konfliktu i płaszczyzny współpracy [16] (jest to rozszerzona wersja 

wystąpienia w czasie konferencji naukowej „Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy 

współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości”), Polityka sprawiedliwości 

genderowej Światowej Federacji Luterańskiej. Uzasadnienie teologiczne i znaczenie dla 

ruchu ekumenicznego [17] oraz Nowe formy życia rodzinnego jako środowiska wiary? 

Stanowisko encykliki „Lumen fidei” w świetle najnowszego dokumentu Kościoła 

Ewangelickiego w Niemczech (EKD) [3], w tekście przyjętym do druku: Czy rodzina 

przemija? Definicja i przyszłość rodziny według Kościoła Ewangelickiego w Niemczech 

(EKD) w perspektywie ekumenicznej [6*], jak również w tekstach oddanych do publikacji: 

Wychowanie w teorii gender. Założenia antropologiczne w konfrontacji ze światopoglądem 

chrześcijańskim [1**] (jest to rozszerzona wersja wystąpienia podczas VIII Zjazdu 

Pedagogicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Instytut 

Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Anthropological arguments in an 

interconfessional discussion of homosexuality [2**] (Argumentacja antropologiczna  

w międyzwyznaniowej dyskusji o homoseksualności). Teksty prowadzą do wniosku, iż dla 

chrześcijańskiej antropologii konieczne jest podjęcie dzisiaj poważnej dyskusji ze 

zdobywającymi sobie coraz większą popularność, a nawet poparcie w prawodawstwie 

państwowym i w praktyce edukacyjnej elementami teorii gender. Należy wskazać na treści  

z chrześcijańskiego punktu wartościowe, a zarazem w świetle głoszonej przez chrześcijan 

prawdy o człowieku ujawniać elementy ideologiczne, które mogą być zagrożeniem dla 

rodziny czy mieć szkodliwy wpływ w procesie wychowawczym.  

Drugi obszar antropologiczny dotyczy konkretnego zaangażowania chrześcijańskiego 

na rzecz człowieka, a zwłaszcza w celu obrony ludzi zepchniętych na margines życia 

społecznego, politycznego i ekonomicznego. Wiąże się z kierunkiem rozwoju współczesnego 

ruchu ekumenicznego, czego znakiem było X Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów  
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w Pusan w 2013 r., poświęcone kwestiom sprawiedliwości i pokoju także w wymiarze 

praktycznej realizacji chrześcijańskiej nauki o człowieku. W tym nurcie mieszczą się dwa 

teksty: Wykluczeni w zglobalizowanym świecie. Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan  

w perspektywie X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów (Pusan, Korea Południowa, 30 X 

– 8 XI 2013) [29] oraz Chciwi nie odziedziczą królestwa Bożego. Ubóstwo a wiarygodność 

misji chrześcijańskiej [14]. Ich znaczenie polega z jednej strony na wskazaniu, jak szeroko 

chrześcijanie, pomimo podziałów wyznaniowych, angażują się dzisiaj w pracę na rzecz osób 

ubogich, wykluczonych i zniewolonych. Nie jest to jednak zwyczajna praca charytatywna ani 

też działalność społeczna czy polityczna, lecz jej inspiracja jest głęboko religijna – wynika  

z odczytywania przez wierzących w Chrystusa chrześcijańskiej nauki o człowieku,  

a zwłaszcza o ludzkiej godności i prawie do życia, i z woli jej wprowadzania w życie  

i przemiany świata. Z drugiej strony ta część moich badań ma za zadanie wskazać, iż 

chrześcijańskie zaangażowanie społeczne oraz polityczne (o ile jest rzeczywiście inspirowane 

Ewangelią i kieruje się ewangelicznymi środkami) jest koniecznym dopełnieniem 

chrześcijańskiej nauki o człowieku.  

 

5.2.2. Fundamenty ekumenizmu 

 

 Kolejna grupa moich tekstów oraz redagowanych publikacji podejmuje problematykę 

związaną z podstawami ruchu ekumenicznego oraz z jego rozwojem. Szczególne miejsce 

mają tutaj trzy wieloautorskie monografie naukowe przygotowane pod moją redakcją. 

Pierwszą jest nowe wydanie Dokumentu z Limy wraz z nowym wyborem oficjalnych 

odpowiedzi i teologicznych komentarzy (Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. 

Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze [7], współredaktorzy: P. Kantyka, S. Pawłowski). 

Tom ukazał się z okazji trzydziestolecia opracowania Dokumentu z Limy, który stanowi 

dzisiaj jedno z najważniejszych doktrynalnych osiągnięć ruchu ekumenicznego. Kolejne dwie 

pozycje powstały w związku z obchodami Roku Wiary w Kościele katolickim oraz 

trzydziestolecia istnienia Instytutu Ekumenicznego KUL. Są to: O ekumenizmie w Roku 

Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL [9] 

(współredaktorzy: P. Kantyka, P. Kopiec) oraz Sukcesy i trudności katolickiego 

zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan [8] (współredaktor: T. Syczewski). We 

wszystkich pozycjach opracowałem także wprowadzenia merytoryczne [35 – wraz  

z P. Kantyką i S. Pawłowskim; 36 – samodzielnie; 37 – wraz z P. Kantyką]. W tym nurcie 

mieści się również moje wystąpienie wprowadzające w czasie konferencji naukowej 

„Zbieranie owoców. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania ekumenicznego”. 

Ponadto zagadnieniom osiągnięć ruchu ekumenicznego poświęcone są teksty: Problemy 

recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej [26] (rozszerzona wersja wystąpienia  

w czasie konferencji naukowej „Kiedy sakramenty nas połączą? 30 lat ekumenicznego 

uzgodnienia z Limy o chrzcie, Eucharystii i posługiwaniu duchownym”) oraz The Lima 

Statement on Baptism, Eucharist and Ministry – a Testimony of Our Common Faith. The 

Ecumenical Significance of the Lima Text in the Year of Faith [28], opublikowany w „Sacrum 

Ministerium”, periodyku naukowym Kongregacji ds. Duchowieństwa. Publikacje obecne  

w tej grupie wykazują, jak duże znaczenie ma ruch ekumeniczny dla wiarygodności 

chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Przedstawiają jego osiągnięcia, lecz wymieniają 
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także wciąż nierozwiązane kwestie – zarówno doktrynalne, jak też etyczne czy praktyczne. 

Część z publikacji powstała pro domo sua: wykazują, jaką rolę – zarówno na płaszczyźnie 

naukowej, jak też w dziedzinie ekumenizmu duchowego i praktycznego – odegrał Instytut 

Ekumeniczny KUL, pierwszy katolicki instytut ekumeniczny w Polsce.  

 

5.2.3. Eklezjologia ekumeniczna 

 

 Moja praca badawcza z zakresu ekumenizmu realizowała się w obszarze eklezjologii, 

przede wszystkim z perspektywy możliwości eklezjologicznego zbliżenia między Kościołami 

i Wspólnotami kościelnymi. W tym nurcie mieszczą się teksty: Charyzmaty w życiu 

Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Ujęcie ekumeniczne [10], Elementy eklezjologii 

komunijnej w Dokumencie z Limy i ich znaczenie dla współczesnego ruchu ekumenicznego 

[11] oraz Sukcesja apostolska w Kościele Szwecji z perspektywy katolickiej. Między 

teologiczną precyzją a poszukiwaniem ekumenicznych sukcesów [34]. Teksty z tej grupy 

wskazują, że mimo wyraźnych postępów ruchu ekumenicznego istnieją wciąż wśród 

Kościołów i Wspólnot kościelnych poważne różnice co do samej koncepcji Kościoła. 

Podejmowane próby ich umniejszenia nie zawsze są udane lub przynajmniej mają poważne 

słabości (jak pokazuje to dyskusja nad kwestią sukcesji apostolskiej). Istnieje wobec tego 

konieczność kontynuacji dialogu doktrynalnego poświęconego eklezjologii. 

 

5.2.4. Tożsamość wyznaniowa 

 

Z problematyką eklezjologiczną związany jest temat tożsamości wyznaniowej i jej 

konkretnych przejawów, nawiązujący do tematyki moich badań prowadzonych w rozprawie 

doktorskiej. Teksty z tego obszaru dotyczą zarówno ogólnej tematyki tożsamościowej (Być 

sobą w jedności z braćmi. Refleksja o tożsamości wyznaniowej w dialogu ekumenicznym [19], 

„Anglicanorum coetibus” wobec problemu anglikańskiej tożsamości [20]), jak też powiązania 

obecności chrześcijan w wielokulturowym świecie z trwałością lub z przemianami ich 

wyznaniowo ukształtowanych tożsamości (Wielokulturowość a jedność orędzia 

chrześcijańskiego [24], Aby sól nie utraciła smaku. Dylematy współczesnego świadectwa 

chrześcijańskiego [25]). Wskazane teksty prowadzą m.in. do wniosku, iż w rzeczywistości 

głoszenia przez chrześcijan Ewangelii w nowych kontekstach kulturowych, geograficznych  

i cywilizacyjnych tożsamości ukształtowane na gruncie zasadniczo europejskim, oparte także 

na historycznych doświadczeniach podziałów oraz próbach zachowania odrębności 

wyznaniowej przez akcentowanie własnego dziedzictwa doktrynalnego, duchowego czy 

liturgicznego, są poddane silnym naciskom i podlegają zmianie. Zadaniem Kościołów 

chrześcijańskich jest troska o to, aby otwierając się na nowe konteksty kulturowe czy 

cywilizacyjne zabezpieczyć wierne przekazywanie orędzia chrześcijańskiego, chociaż nie 

oznacza to niezmienności niektórych form – werbalnych czy liturgicznych – jego głoszenia.  

 

5.2.5. Problemy ruchu ekumenicznego 

 

Refleksja nad problemem tożsamości wyznaniowej w zmieniających się warunkach 

życia indywidualnego i wspólnotowego chrześcijan prowadzi do zastanowienia się nad 
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konkretnymi problemami, przed którymi stoi dzisiejszy ruch ekumeniczny. W tym nurcie 

mieszczą się dwa teksty: Małżeństwa mieszane wyznaniowo – ekumeniczna szansa i życiowe 

problemy. Perspektywa teologiczna i duszpasterska [23] (rozszerzona wersja wystąpienia  

w czasie konferencji naukowej wykładowców wyższych seminariów duchownych z Ełku, 

Łomży, Białegostoku, Siedlec i Drohiczyna) oraz From Jesus Christ to «green issues». 

Development or degeneration of the ecumenical movement? [27]. We wskazanych tekstach 

ujawniają się trudności związane z zastosowaniem osiągniętych uzgodnień ekumenicznych  

w życiu kościelnym (w przypadku małżeństw mieszanych) oraz z niebezpieczeństwem 

odejścia ruchu ekumenicznego od jego pierwotnego celu, jakim jest przywrócenie widzialnej 

jedności chrześcijan, przez koncentrację na tematach pobocznych (kwestie ekologiczne, ale 

tylko wtedy, gdy są oderwane od zasadniczego celu ekumenizmu i nie są wystarczająco 

oparte na treściach wiary). Skłania to do refleksji nad możliwościami oraz zagrożeniami 

stojącymi przed ruchem ekumenicznym, kiedy chrześcijanie chcą zastosować osiągnięte 

porozumienia w swoim życiu kościelnym czy też w działalności publicznej. 

 

5.2.6. Dzieje Kościoła lokalnego w kontekście ekumenicznym 

 

 Tematem, któremu poświęcałem dużo uwagi w dotychczasowej pracy badawczej, są 

zagadnienia ekumeniczne w perspektywie dziejów i życia Kościoła lokalnego. Jest tak 

dlatego, że jestem Podlasianinem. Dla zrozumienia Podlasia konieczne jest zdanie sobie 

sprawy z tego, że od wielu wieków jest to obszar, na którym współistniały wspólnoty 

chrześcijańskie należące do różnych tradycji wyznaniowych. Jest to także wciąż obszar 

wieloetniczny, odznaczający się tym na tle dzisiejszej, w zasadzie jednolitej wyznaniowo  

i etnicznie, Polski. Ta specyfika Podlasia była również motywem wybrania Drohiczyna, jego 

historycznej stolicy, na miejsce nabożeństwa ekumenicznego w czasie pielgrzymki 

apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Osobiste doświadczenie, związane z moim 

pochodzeniem oraz pracą duszpasterską w diecezji drohiczyńskiej na terenach niejednolitych 

wyznaniowo, skłania mnie do zajęcia się również regionalnym, podlaskim kontekstem 

mówienia o relacjach międzywyznaniowych.  

 Szczególne miejsce w tej części mojego dorobku naukowego zajmuje monografia 

Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku 

Podlaskim [5] autorstwa śp. ks. infułata dra Eugeniusza Beszty-Borowskiego. Śp. Autor był 

twórcą i długoletnim dyrektorem Archiwum Diecezjalnego i Muzeum Diecezjalnego  

w Drohiczynie. Uczynił wiele dla zachowania i przekazania historycznego dziedzictwa 

Podlasia, a zwłaszcza wkładu Kościoła w rozwój regionu i w umacnianie jego polskiej 

tożsamości. Za życia Autora współpracowałem z nim w opracowywaniu tej publikacji, 

poświęconej jego rodzinnej parafii, której jednym z najbardziej zasłużonych proboszczów był 

bł. ks. Antoni Beszta-Borowski, stryj Autora, jeden ze 108 męczenników z okresu II wojny 

światowej. Ciężka choroba przerwała pracę Autora nad książką, która – ze wspomnianych 

względów – miała być jego „dziełem życia”. Na krótko przed śmiercią Autor poprosił mnie  

o dokończenie i wydanie książki. Wskazując siebie jako współautora tej publikacji, 

zaznaczam jednak, że mój wkład jest tu zdecydowanie mniejszościowy (szacuję go na 

maksymalnie 30%). Moim głównym zadaniem była redakcja tekstu, zaopatrzenie go  

w materiał ilustracyjny oraz przygotowanie do publikacji na jak najwyższym poziomie 
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edytorskim, zgodnie z tym, czego – jak sądzę – oczekiwał śp. Autor. Zarówno ze wskazanych 

względów osobistych, jak również z uwagi na wyjątkową wartość materiału zgromadzonego 

w monografii, uważam ją za niezwykle ważną w mojej pracy badawczej.  

 Poza wskazaną monografią do omawianego obszaru mojej pracy można zaliczyć tekst 

opublikowany: Ekumeniczne przesłanie wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie 10 czerwca  

1999 r. [15] oraz teksty przyjęte do publikacji: The cultural, national and religious identity of 

the inhabitants of the Polish-Belarusian borderland: Historical experiences as a factor in 

shaping the contemporary Podlasie region [4*] (jest to rozszerzona wersja referatu 

przedstawionego na konferencji w Monastyrze w Niemczech) i Współpraca duszpasterska 

parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej [8*] 

(rozszerzona wersja wystąpienia na posiedzeniu Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego 

KUL).  

 

5.2.7. Społeczna i polityczna rola rosyjskiego prawosławia 

  

 Ostatnim obszarem tematycznym podejmowanych przeze mnie badań jest refleksja 

nad tym, w jaki sposób prawosławie rosyjskie kształtuje życie społeczne i polityczne w Rosji, 

a w jaki samo jest kształtowane przez relacje ze światem polityki czy przez kontekst 

społeczny. Realizacja tego tematu badań ma dopiero charakter zaczątkowy – składają się nań 

obecnie dwa teksty przyjęte już do druku: „Rotten West” and the „Holy Rus”: Ethical 

aspects of the contemporary Russian Orthodox Church’s anti-Occidentalism [1*] oraz 

Rosyjska Cerkiew Prawosławna a (re)konstrukcja tożsamości rosyjskiej [2*] (rozszerzona 

wersja mojego wystąpienia w czasie międzynarodowej II Konferencji Wschodnioznawczej 

„Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze postsowieckim”). Zamierzam rozwinąć 

ten obszar badań w przyszłych latach, wracając do zainteresowań kulturą rosyjską  

z wcześniejszego okresu mojego życia, uwieńczonych złotym medalem na  

IX Międzynarodowej Olimpiadzie Języka i Kultury Rosyjskiej w Moskwie w 1997 r. oraz 

podtrzymywanych w czasie wizyt o charakterze duszpasterskim w Rosji w okresie moich 

studiów seminaryjnych.  

 

5.2.8. Inne osiągnięcia 

 

 Poza wskazanymi wyżej szczegółowymi obszarami badawczymi do rezultatów mojej 

pracy naukowej po doktoracie mogę zaliczyć również inne teksty, bardziej rozproszone 

tematycznie.  

 Część z nich dotyczy teologii wschodniej. Tutaj można wskazać tekst opublikowany 

Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga przebóstwienia człowieka w teologii 

wschodniej jest pelagiańska? [22], przyjęty do druku tekst Czytać Słowo. Kościelna 

interpretacja Biblii w prawosławiu i jej trudności z punktu widzenia chrześcijańskiego 

Zachodu [7*] oraz oddany do publikacji tekst Chrześcijańska teologia – doświadczana  

i kościelna. Wschodnie akcenty wspólnej tradycji teologicznej [3**]. W tej grupie znaczący 

jest tekst Kościół żyjący w świadkach Chrystusa [39] będący recenzją znanej książki 

archimandryty Tichona (Szewkunowa) „Несвятые святые” и другие рассказы („Nieświęci 

święci” i inne opowiadania), poświęconej przetrwaniu prawosławia w Związku Radzieckim, 
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ukazującej heroizm wiary wielu osób, którzy ponieśli śmierć lub cierpieli za wierność 

Chrystusowi. Książka pokazuje też energię i autentyczną wiarę tych, którzy po 

komunistycznych zniszczeniach odbudowują prawosławie w Rosji.  

 Kolejna część jest poświęcona problemom teologii katolickiej jako takiej. Zaliczyć 

można tutaj teksty: Aby zachować tożsamość teologii. Kryzys teologii katolickiej i drogi do 

jego przezwyciężenia według dokumentu „Theology Today” Międzynarodowej Komisji 

Teologicznej [30]
3
 oraz Myśl Orygenesa. Metodologiczne intuicje dla współczesnych 

teologów [32]. 

 Trzecia część obejmuje pewne konkretne kwestie teologiczne. Zaliczyć do niej można 

teksty: Słowo Boże w życiu Kościoła katolickiego. Adhortacja „Verbum Domini” czytana 

przez katolika [12] (rozszerzona wersja wystąpienia podczas konferencji naukowej „Moc 

Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej”), 

Istotne treści doktrynalne i znaczenie duszpasterskie listu Kongregacji Nauki Wiary 

„Orationis formas” w aktualnym kontekście polskim [21] oraz Podstawowe aspekty 

chrystologii feministycznej [31].  

 Na moją działalność składają się również przekłady artykułów naukowych z języka 

włoskiego [44, 45, 46] oraz angielskiego [48, 49, 50]. Największe znaczenie ma tutaj 

oficjalna odpowiedź Kościoła katolickiego na Dokument z Limy [47], która we 

wspomnianym już nowym wydaniu tekstu dokumentów, wybranych odpowiedzi i komentarzy 

ukazała się w Polsce po raz pierwszy.  

 Jestem ponadto autorem sprawozdań z konferencji naukowych [41, 42, 43] oraz 

publikacji popularnej La résistance spirituelle [56], poświęconej doświadczeniu walki o 

zachowanie wiary w Polsce, napisanej na prośbę działaczy ośrodka ekumenicznego „Unité 

chrétienne” w Lyonie. Ponadto jako redaktor naukowy przygotowałem do wydania 

monografię innego autora [57]. 

 

6. Pozostałe formy działalności naukowej
4
 

 

 Jako główny wykonawca uczestniczę w projekcie „Ekumeniczne interpretacje 

procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów” (kierownik:  

P. Kopiec) złożonym w ramach konkursu OPUS 5 Narodowego Centrum Nauki. Realizacja 

projektu rozpoczyna się w 2014 r. 

 Byłem współorganizatorem dwóch konferencji naukowych o charakterze 

międzynarodowym oraz trzech krajowych konferencji naukowych. Przedstawiłem 

wystąpienia na trzech międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym dwóch 

zagranicznych) oraz na dziewięciu konferencjach krajowych. Tematyka wystąpień została 

ukazana wyżej, w części poświęconej kierunkom badań. 

 Od 2012 r. jestem członkiem komitetu redakcyjnego „Roczników Teologii 

Ekumenicznej” przygotowywanych przez Instytut Ekumeniczny KUL. Czasopismo znajduje 

się na liście B MNiSW i ma obecnie 5 punktów.  

                                                 
3
 W momencie oddawania artykułu do druku nie ukazała się jeszcze oficjalna polska wersja dokumentu 

Międzynarodowej Komisji Teologicznej zatytułowanego „Teologia dzisiaj”.  
4
 Szczegółowy wykaz pozostałych form działalności naukowej znajduje się w załączniku nr 4. 
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 Jestem członkiem trzech towarzystw naukowych. Od 2011 r., jako pracownik 

Instytutu Ekumenicznego KUL, należę do Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Ekumenicznego Societas Oecumenica. Z kolei od 2012 r. jestem członkiem 

współpracownikiem Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL oraz członkiem 

Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego. 

 W ramach swojej pracy podejmuję również obowiązki na rzecz Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W szczególności jestem sekretarzem Instytutu 

Ekumenicznego KUL (od 5 października 2011 r.), sekretarzem Rady Wydziału Teologii KUL 

(od 1 października 2012 r.) oraz członkiem uczelnianej komisji ds. opracowania wzorów 

dokumentów  programowych (od 1 listopada 2013 r.). W uczelnianej ewaluacji pracowników 

naukowych za lata 2011-2012 otrzymałem ocenę bardzo dobrą. 

 Podejmuję także w pewnym zakresie działalność popularyzującą. Poza wskazanymi 

wyżej publikacjami o charakterze popularnym należy wymienić tutaj wystąpienia dla 

słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, dla duchowieństwa diecezji drohiczyńskiej, dla 

małżonków i narzeczonych oraz dla uczestników Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki 

Liturgicznej. Ponadto udzieliłem trzech wywiadów – dwóch radiowych (w tym wywiadu  

w języku francuskim dla radia RCF L’Épine) i jednego telewizyjnego (telefonicznego).  

 

7. Praca dydaktyczna
5
 

 

 Znaczna część mojej aktywności zawodowej związana jest z pracą dydaktyczną 

podejmowaną w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie i na Wydziale Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2010/2011 

przeprowadziłem 120 godzin zajęć, w roku akademickim 2011/2012 – 360 godzin, w roku 

akademickim 2012/2013 – 390 godzin, a w roku akademickim 2013/2014 – również 390 

godzin (włącznie z zajęciami zaplanowanymi w semestrze letnim). 

 

7.1. Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie 

 

 Od 1 września 2010 r. prowadzę na zasadzie wolontariatu zajęcia dydaktyczne  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Nieprzerwanie wykładam zagadnienia 

ekumeniczne (VI rok). W roku akademickim 2010/2011 prowadziłem wykład monograficzny 

„Dogmatyka w przepowiadaniu” (IV i V rok). Od roku akademickiego 2013/2014 

powierzono mi konwersatorium „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” (część dogmatyczna  

i moralna, I rok). Ponadto prowadzę zajęcia dla młodszych roczników studentów: 

nieprzerwanie wykład „Kwestie poprawności językowej” (początkowo I i II rok, obecnie  

I rok) oraz do końca roku akademickiego 2012/2013 konwersatorium z literatury religijnej  

(I i II rok). Prowadzę również seminarium magisterskie z ekumenizmu – w roku akademickim 

2013/2014 uczestniczy w nim trzech studentów przygotowujących pod moim kierunkiem 

prace magisterskie z ekumenizmu i teologii dogmatycznej: dwóch z roku IV i jeden z roku III.  

                                                 
5
 Szczegółowy wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych znajduje się w załączniku nr 4. 
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W roku akademickim 2010/2011 mój wymiar zajęć w Wyższym Seminarium 

Duchownym wynosił 120 godzin, w roku akademickim 2011/2012 – 90 godzin, w roku 

akademickim 2012/2013 – 120 godzin, a w roku akademickim 2013/2014 – 150 godzin. 

 

7.2. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

 Od 1 października 2011 r. jestem zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

Jana Pawła II i prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Teologii. Są to przede wszystkim 

zajęcia dla doktorantów w Instytucie Ekumenicznym KUL. Ponadto powierzono mi zajęcia 

dla uczestników studiów I stopnia na Wydziale Teologii: w latach 2011-2013 ćwiczenia  

z technologii informacyjnej na kierunku praca socjalna (I rok), od roku akademickiego 

2012/2013 wykład „Teologia pokoju” na kierunku mediteranistyka (III rok) oraz wykład 

fakultatywny na kierunkach: nauki o rodzinie i praca socjalna (w roku akademickim 

2012/2013: „Małżeństwa mieszane”, w roku akademickim 2013/2014: „Małżeństwo i rodzina 

w teorii gender”). Mam również przewidziane zajęcia na kierunku studia 

wschodnioeuropejskie, który zostanie rozpoczęty od roku akademickiego 2014/2015. 

W roku akademickim 2011/2012 mój wymiar zajęć na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim Jana Pawła II wynosił 270 godzin, w roku akademickim 2012/2013 – również 270 

godzin, a w roku akademickim 2013/2014 – 240 godzin. 

 


