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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr lic. Gintera Piotra Rychlikowskiego pt. 

Model „Catequesis familiar” w dziele odnowy współczesnej katechezy, 

napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Radosława Chałupniaka                                

i promotora pomocniczego ks. dra Leszka Wagi   

na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Opolskiego,   

Opole 2019 (wydruk komputerowy ss. 272). 

 

Katecheza dorosłych uznawana jest w dokumentach katechetycznych za 

najznakomitszą formę katechezy. Jej szczególne znaczenie wynika z faktu, że „zwraca się ona 

do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia 

Chrześcijańskiego i to w jego pełni” (Jan Paweł II, Catechesi tradendae, nr 43). Tym 

boleśniej odczuwa się fakt, że wiele osób dorosłych nie uczestniczy w żadnej formie 

katechezy.  

Rozwijanie katechezy dorosłych – w tym katechezy rodzinnej – zaliczyć należy zatem 

do najważniejszych zadań duszpasterskich Kościoła. Jej niezbędność staje się oczywista w 

kontekście ról społecznych, jakie podejmują osoby dorosłe w swoim życiu. W środowisku 

rodzinnym, jako rodzice stają się z natury pierwszymi katechetami swoich dzieci (Sobór 

Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, nr 3). Uczestnictwo rodziców w 

formacji katechetycznej jest jedną z dróg wzmocnienia misyjnego wymiaru ich 

chrześcijańskiej tożsamości. Rodzina chrześcijańska jako wspólnota „Kościoła domowego” 

podejmuje właściwe sobie zadanie wychowania do misji i udziału w życiu Kościoła (Jan 

Paweł II, Familiaris consortio, nr 49). Ze względu na niezastąpioną wartość katechezy 

rodzinnej, mogącej pełnić funkcję katechumenatu rodzinnego, zadaniem wspólnoty Kościoła 

jest wspieranie rodziców w dziele wychowania w wierze ich dzieci. Powinno się to 

dokonywać poprzez stały patronat modlitewny całej wspólnoty parafialnej, osobiste kontakty 

duszpasterzy i katechetów z rodzicami, a także poprzez katechezę dorosłych skierowaną do 

rodziców, zwłaszcza w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentów. Proces 
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przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu pokuty powinien stać się 

ważnym wydarzeniem dla Kościoła domowego, jakim jest rodzina. Papież Franciszek w 

swojej adhortacji przypomina rodzicom, że „wychowanie dzieci powinno być naznaczone 

procesem przekazywania wiary, […] rodzina musi pozostać miejscem, w którym uczymy się 

dostrzegania motywów piękna wiary, modlitwy oraz służby innym” (Franciszek, Amoris 

laetitia, nr 287). Sama zaś katecheza rodzinna postrzegana jest przez papieża „jako skuteczna 

metoda, aby wykształcić młodych rodziców i uświadomić ich o wysłannictwie jako 

przepowiadających ewangelię w rodzinach” (tamże).   

Wskazane zadania obligują odpowiedzialnych za kształt współczesnej katechezy do 

poszukiwania nowych „dróg” formacji uczniów Chrystusa i budowania wspólnoty Kościoła. 

Naprzeciw tym oczekiwaniem wychodzi praca doktorska ks. mgra lic. Gintera Piotra 

Rychlikowskiego pt. Model „Catequesis familiar” w dziele odnowy współczesnej katechezy, 

napisana pod kierunkiem znanego i cenionego katechetyka ks. prof. dra hab. Radosława 

Chałupniaka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 

   

1. Opis rozprawy  

Recenzowana rozprawa doktorska liczy 272 strony wydruku komputerowego wraz z 

bibliografią (s. 261-271). Składa się ona z karty tytułowej, spisu treści, wykazu skrótów, 

wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii i streszczenia w języku niemieckim. 

Dołączono również oświadczenie Doktoranta o samodzielnym autorstwie rozprawy.   

We wstępie ks. Rychlikowski wskazuje na korzenie Catequesis familiar, która od 

skromnych początków w chilijskich rodzinach stała się alternatywą dla całości katechizacji w 

tym kraju. Wyjaśnia istotę nowej formy katechezy, rozumianej jako „wspólnotowa droga 

nowej ewangelizacji  rodziny i przez rodzinę” (A. Valentini). Odnosząc się do miejsca jej 

powstania – Chile i Peru oraz późniejszych prób akomodacji na terenie Hiszpanii, Niemiec i 

Polski – wymienia najważniejsze źródła pracy, definiuje podstawowy problem badawczy, 

wskazuje metody oraz novum rozprawy. Na końcu dokonuje krótkiego opisu zawartości 

treściowej dysertacji.  

Autor rozpoczyna rozprawę od przedstawienia – w pierwszym rozdziale – Catequesis 

familiar w ujęciu historycznym. Omawia genezę i istotę funkcjonowania modelu. Następnie, 

stopniowo poszerzając perspektywę badawczą, prezentuje rozwój Catequesis familiar w 
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krajach Ameryki Południowej, zwłaszcza w Chile i Peru (paragraf drugi) oraz próby jej 

akomodacji w na terenie Europy w Hiszpanii, Niemczech i w Polsce (paragraf trzeci). 

Ukazany zostaje również kontekst polityczny i społeczno-kulturowy powstania Catequesis 

familiar, nauczanie biskupów południowo-amerykańskich i papieża Jana Pawła II na temat 

katechezy rodzinnej.    

W rozdziale drugim pt. Katecheza rodziców – przygotowanie katechetów, zgodnie z 

przyjętym w pracy schematem badawczym (s. 11), Doktorant analizuje kolejno: założenia, 

cele, treści, formy i metody formacji odpowiedzialnych za prowadzenie katechezy oraz 

przygotowanie rodziców. Catequesis familiar zakłada, że rodzice uczestniczą w regularnych 

spotkaniach w grupie, prowadzeni przez osoby przygotowane, w celu ponownego odkrycia 

własnej wiary i jej pogłębienia. W rozdziale ukazano w jaki sposób rodzice powinni 

prowadzić rozmowy religijne podczas katechezy rodzinnej, celem przygotowania ich do 

Pierwszej Komunii Świętej. 

Rozdział trzeci poświęcono katechezie w rodzinie, rozumianej jako katecheza 

właściwa. Zgodnie z naczelną ideą Catequesis familiar, rodzice pełnią prymarną funkcję 

katechetyczną. Prowadząc rodzinne rozmowy, katechizują swoje dzieci, przekazując im wiarę 

i wspierając w jej systematycznym wzroście. W rozdziale omówiono kolejno założenia 

katechezy dzieci w rodzinie, cele i treści katechizacji w rodzinie oraz formy i metody 

katechizacji prowadzonej przez rodziców i dostosowanej do dzieci biorących udział w 

formacji.      

Ostatni, czwarty rozdział dysertacji ma na celu opisanie spotkań dzieci 

pierwszokomunijnych w parafii. Po rozmowach w rodzinnym domu, dzieci przychodzą do 

parafii, aby wraz z animatorem przeżyć poznane treści i świętować je podczas dziecięcych 

celebracji. Zachowując metodologiczną konsekwencję, Autor przedstawia cele katechezy 

dzieci w parafii; treści i metodykę celebracji z dziećmi w Catequesis familiar.   

 W zakończeniu rozprawy ks. Rychlikowski zmierza do syntetycznego podsumowania 

podjętych zagadnień. Dokonując całościowej charakterystyki Catequesis familiar, 

przypomina jej fundamentalne założenia, określa możliwości i granice. Wskazuje także 

metodologiczne trudności w opracowaniu materiałów źródłowych. Wreszcie, nawiązując do 

uniwersalnego charakteru przedstawionego modelu katechezy, sugeruje możliwość jej 

akomodacji i szerszego wykorzystania w realizacji katechezy rodzinnej w Polsce. 
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2. Ocena merytorycznego aspektu rozprawy doktorskiej  

Podjęty w recenzowanej rozprawie problem jest oryginalny, gdyż wśród publikacji 

katechetycznych podejmujących zagadnienie przygotowania dzieci do życia sakramentami na 

drodze katechezy rodzinnej brak dotychczas jego całościowego, naukowego opracowania. Nie 

ulega wątpliwości również szczególne znaczenie problemu. Jak zauważa Autor rozprawy, 

„tradycyjne formy katechezy nie przynoszą oczekiwanego oddziaływania w społeczeństwie” 

(s. 7). Opinia ta znajduje swoje pełne potwierdzenie w najnowszych badaniach Instytutu 

Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce prowadzących do wniosku, że „młode pokolenie 

Polaków podlega głębokim przemianom pod względem religijnym. Generalnie rysuje się 

wyrazisty trend, że dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie 

mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa młodzieży, która deklaruje się jako niewierząca i 

niepraktykująca i stanowi ona grupę już niemal 1/3 całej młodzieży. Największemu 

osłabieniu podlegają przede wszystkim praktyki religijne. […] Ponad połowa młodzieży w 

największych miastach w ogóle nie praktykuje swojej wiary”1. Model Catequesis familiar 

może stanowić zatem istotny przyczynek dla odnowy współczesnej katechezy, a w 

konsekwencji wzrostu religijności. 

Recenzowana rozprawa przyjmuje jako cel przedstawienie początków Catequesis 

familiar w Chile i Peru oraz pokazanie pierwszych prób zastosowania tego modelu w 

Niemczech i Hiszpanii, a także możliwości jego zastosowania w polskim duszpasterstwie. 

Mając na względzie odnowę współczesnej katechezy w Polsce przy pomocy Catequesis 

familiar, Autor poszukuje odpowiedzi na ważne pytania: „Czym charakteryzuje się Catquesis 

familiar? Jakie są jej szanse i granice? Czy w warunkach polskich Kościół mógłby podjąć się 

wprowadzenia na szerszą skalę tego modelu katechezy jako powszechnego bądź 

alternatywnego? Czy model omawianej katechezy może mieć wpływ na rozwój współczesnej 

katechezy w Polsce?” (s. 11).     

Pod względem merytorycznym opracowanie nie budzi zastrzeżeń. Uwzględniając 

teologiczno-pastoralny charakter rozprawy, Autor odwołuje się do właściwie dobranych 

źródeł oraz literatury przedmiotu. Zastosowane w  rozprawie metody analizy i syntezy zostały 

użyte prawidłowo i umożliwiły osiągnięcie celu badań. Szczególny wkład i novum rozprawy 

przedstawionej przez ks. Gintera Rychlikowskiego polega na syntetycznym przedstawieniu 

                                                           

1 https://opoka.news/dyrektor-iskk-wyraznie-rosnie-grupa-mlodziezy-deklarujacej-sie-jako-niewierzaca 
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modelu Catequesis familiar na trzech płaszczyznach pracy katechetycznej: katechizacji 

rodziców, katechizacji w rodzinie i katechizacji dzieci przy parafii.   

Realizując założenia metodologiczne, Doktorant podzielił całość rozprawy na cztery 

rozdziały. Poza rozdziałem pierwszym, o słusznie przyjętym nachyleniu historycznym, w 

całej pracy przeprowadzono konsekwentnie analizy według wspomnianego we wstępie 

schematu (s. 11). Merytoryczną wartość opracowania podnoszą znajdujące się w 

poszczególnych rozdziałach wprowadzenia i syntetyczne podsumowania badań. Krytyczna 

lektura upoważnia do wniosku, że każdy z rozdziałów jest rozbudowany i wieloaspektowy, 

dzięki czemu omawiane zagadnienia zyskują charakter kompletnych i całościowo 

ujmowanych. 

W rozdziale pierwszym Autor wykazał, że początki modelu Catequesis familiar miały 

swoje miejsce tam, „gdzie kapłanom trudno było dotrzeć do ludzi, a Kościołowi trudno było 

objąć katechizacją rodziny ochrzczone, ale mało praktykujące” (s. 59). Niniejsza konstatacja 

w oczywisty sposób odnosi się do południowoamerykańskich uwarunkowań geograficznych. 

Ujmując jednak problem w sensie metaforycznym, można stwierdzić, że we współczesnym 

świecie „obszarów duszpastersko niedostępnych” ciągle przybywa. Szkoda zatem, że pomimo 

upływu ponad 50 lat od powstania Catequesis familiar jest ona wciąż tak mało znana w 

Europie. Zgodnie z twierdzeniem Doktoranta, z którym recenzent w pełni się zgadza, 

„nadzieją na jej rozwój jest fakt ponownego zaakcentowania przez Kościół ważnej funkcji 

rodziny w katechizacji i powrót do katechumenalnych podstaw w duszpasterstwie” (s. 60).  

Rozdział drugi, któremu w całej rozprawie przypisano najważniejsze znaczenie, 

dotyczy formacji rodziców, będącej fundamentalnym założeniem modelu Catequesis familiar.  

Ks. Rychlikowski przedstawił zatem podstawowe wskazania odnośnie do katechezy w 

rodzinie zawarte w nauczaniu Kościoła. Ukazał także funkcję tzw. par prowadzących oraz 

zadania i trudności rodziców wynikające z uczestnictwa w programie katechetycznej 

formacji. Przeprowadzone w rozprawie analizy materiałów źródłowych, zwłaszcza Programu 

z Walencji, wykazały, że wśród najważniejszych zadań Catequesis familiar przyjmuje się 

formację dojrzałej wspólnoty chrześcijańskiej, będącą początkiem, miejscem i celem 

katechezy (por. DOK 253; EN 23). Postrzegając Misterium Paschalne jako źródło 

chrześcijańskiego życia, Catequesis familiar wskazuje liturgię jako skuteczną drogę 

wychowania rodziców do uczestnictwa w najważniejszych przeżyciach religijnych, zwłaszcza 

w Triduum Paschalnym. Istotnymi elementami formacji jest także pogłębianie świadomości 

chrzcielnej, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz wspólnotowe 
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uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych (s. 141). Analizując metody 

pracy Catequesus familiar, ze szczególnym podkreśleniem metody rewizji życia realizowanej 

w etapach: widzieć, osadzić i działać, zwrócono uwagę na znaczenie przewidzianych w 

programie spotkań o charakterze celebracji. Stanowią one wyraz wspólnego świętowania i 

szansę osobistego wzrostu w świętości (s. 143-156). Przyznać trzeba, że dowartościowania 

tego właśnie wymiaru domaga się współczesna polska katecheza.     

Trzeci rozdział dysertacji poświęcony jest katechizacji rodzinnej, rozumianej jako 

katecheza właściwa w rodzinie. Autor podejmuje analizę szczegółowych zagadnień 

związanych z pytaniami badawczymi: Jak temat komunikacji wiary w rodzinie ukazuje model 

Catequesis familiar? Na jakich źródłach naukowych się opiera? Na czym w sensie 

praktycznym polega przekazywanie wiary w rodzinie? (s. 159). Przeprowadzone 

poszukiwania potwierdzają przekonanie, że rodzina powinna stać się aktywnym podmiotem 

katechetycznym (zob. PDK 126). Szczególna siła oddziaływania Catequesis familiar wynika 

z faktu, że „wychodzi zazwyczaj od codzienności. Chce odczytywać problemy w duchu 

wiary. Charakteryzuje się ona bezpośredniością stosunków międzyludzkich, prostotą i 

uczuciem” (s. 211). Dzięki przeprowadzonej analizie Doktorant dochodzi do w pełni 

uprawnionego wniosku, że „podstawowym wymogiem komunikacji w wychowaniu 

religijnym są religijne działania w rodzinie, takie jak: modlitwa, kult, uroczystości i czyny 

miłosierdzia. Dziecko ma rozumieć, czym jest niedziela i czym są celebracje w kościele […]. 

W wychowaniu religijnym ważne jest kształtowanie obrazu Boga u dziecka, który często 

przejawia się w postawie ojca. Postawa ojca i atmosfera życia religijnego wspólnoty 

wierzących […] są zasadniczymi elementami w wychowaniu religijnym dziecka” (tamże).  

W ostatnim rozdziale pracy, ks. Rychlikowski podejmuje zagadnienia związane z 

katechezą parafialną dzieci w modelu Catequesis familiar. Zachowując wierność przyjętej w 

pracy metodologii, dokonuje szczegółowej analizy źródeł. W kolejnych paragrafach 

prezentuje poszczególne aspekty związane z osobą animatora, celami, treściami i metodyką 

celebracji przewidzianych w programie. Niemały wysiłek badawczy pozwolił na 

wyprowadzenie końcowego wniosku, że „przykład dawany dzieciom w Catequesis familiar 

służy do wychowania ich na dojrzałych chrześcijan. […] dzieci uczestniczące w tym modelu 

katechezy i angażujące się na przyszłość jako liderzy innych grup, mają wielki wpływ na 

rozwój parafii. Takie myślenie i działanie […] wyróżniają ten model katechezy od innych 

znanych w tradycji Kościoła i praktykowanych w katechizacji” (s. 248). 
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Przeprowadzone przez ks. Gintera Piotra Rychlikowskiego badania modelu 

Catequesis familiar posiadają dużą wartość naukową. Wnioski oraz postulaty przedstawione 

przez Doktoranta charakteryzują się duszpasterską intuicją, której towarzyszy troska o 

skuteczną formację religijną dzieci i młodzieży w polskich rodzinach. Z tego względu mogą 

stanowić cenny przyczynek w dziele odnowy współczesnej katechezy. Rezultaty 

przeprowadzonych analiz z całą pewnością warte są uwzględnienia w ramach prac nad 

katechetycznym aspektem programu duszpasterskiego Komisji Duszpasterstwa KEP.              

 

3. Ocena formalnego aspektu rozprawy doktorskiej  

Pod względem formalnym recenzowana dysertacja spełnia najważniejsze wymagania 

stawiane pracom doktorskim. W całej rozprawie zauważa się poprawne wnioskowanie. 

Zasadniczo język i styl pracy utrzymane są na właściwym poziomie naukowym. Znajdujemy 

jednak fragmenty wymagające poważniejszych korekt stylistycznych. Zbyt dosłowne 

tłumaczenia tekstów skutkują powstaniem zdań wielokrotnie złożonych, co sprawia, że tekst 

jest niełatwy w odbiorze, a momentami wręcz trudny do zrozumienia (np. „Większa jednostka 

współpracy duszpasterskiej (parafie łączone) będzie właśnie w tym znaczeniu dla młodych 

rodzin w przyszłości nową centralnie zorganizowaną wielkością i nie pozostanie tylko 

duszpasterską i parafialnie kształcącą w tradycyjnym znaczeniu. Nadal pozostanie jednak 

ważną i wzorową w rodzinno-katechetycznej pracy na gruncie jej innowacyjnej struktury 

zazębianie się przynajmniej trzech płaszczyzn towarzyszenia (grupa rodzin, rozmowy 

rodzinne, grupa dzieci) właśnie przez łączenie wielu swoich „grup podstawowych” (grup 

rodziców i dzieci) na różnych płaszczyznach kierowania i towarzyszenia, takich jak: grupa 

katechetyczna moderatorów, pary odpowiedzialne za prowadzenie grup rodziców i 

animatorzy grup dziecięcych. Z wielu możliwych form wariacji mogą być wyróżnione 

możliwie istniejące zróżnicowane modele praktyk, zależnie od tego, czy na drodze 

pierwszokomunijnej w Catequesis familiar wezmą udział osoby z jednego sektora lub 

wszystkich sektorów tworzącej się parafii albo z całego obszaru tworzącej się większej 

duszpasterskiej jednostki” s. 228-229; „Towarzyszenie odpowiedzialnym za prowadzenie 

grup rodziców lub dzieci zgodnie z zasadą pomocniczości w duszpastersko większej 

przestrzeni jest sposobem, w jakim realizuje się ten proces w poszczególnych parafiach, 

w których jest możliwy ten synergiczny efekt, i dalej realizować go tam, gdzie ma on sens, 

gdzie jest chętnie przyjmowany i gdzie jest to konieczne” s. 230). 
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Przytaczane w rozprawie cytaty źródeł i literatury zostały przez Autora właściwie 

dobrane i poprawnie wkomponowane w treść, co świadczy o kompetencji i odpowiednim 

opanowaniu warsztatu naukowego. Trochę szkoda, że w przypisach nie odnajdujemy niczego 

więcej poza wskazaniami bibliograficznymi, gdyż umieszczone tu komentujące uwagi, czy 

dopowiedzenia mogłyby wzbogacić prowadzony w rozprawie dyskurs, a momentami nawet 

ułatwić lekturę. 

Oceniając strukturę pracy, którą – jak już wspomniano – tworzy karta tytułowa, spis 

treści, wykaz skrótów, wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, streszczenie w języku 

niemieckim i bibliografia należy uznać, że stanowi ona spójną całość. Zaproponowany układ 

pracy jest logiczny, przejrzysty, wyczerpujący i proporcjonalny. Poszczególne elementy  

monografii wywodzą się z tematu pracy i pozostają ze sobą w ścisłym związku 

wewnętrznym. Treść wszystkich czterech rozdziałów, jak i zawartych w nich poszczególnych 

paragrafów dobrze rozwija i wyczerpująco omawia problemy ujęte w ich tematach. 

Objętościowo poszczególne partie materiału są rozłożone proporcjonalnie.  

We wstępie uwzględniono zasadnicze elementy, które powinny znaleźć się w 

rozprawie naukowej na poziomie doktoratu. Ks. mgr lic. Ginter Piotr Rychlikowski 

przestawia zatem główny cel swojej dysertacji oraz najważniejsze pytania badawcze (s. 11), 

wskazuje podstawowe źródła pracy (choć nie zostało to wyrażone przez Autora dosłownie) i 

„najbardziej przydatną” literaturę przedmiotu. Pewien niedosyt rodzi fakt, że zabrakło tu  

szczegółowego wskazania opracowań polskich autorów podejmujących tematykę katechezy 

rodzinnej. Ograniczono się jedynie do podania nazwisk znanych katechetyków. Doktorant 

wskazuje metody pracy naukowej, określa novum rozprawy (s. 11) oraz podaje krótki opis 

zawartości treściowej dysertacji (s. 11-12). 

Zakończenie stanowi podsumowanie przeprowadzonych w rozprawie analiz. Autor 

przedstawia trudności towarzyszące jego naukowym poszukiwaniom. Dzięki zachowaniu 

metodologicznej konsekwencji, umiejętnie wydobywa poszczególne aspekty omówionych 

zagadnień, nadając im formę syntezy oraz płynących z pracy wniosków i postulatów 

duszpastersko-katechetycznych. Wskazuje także możliwe kierunki dalszych naukowych 

poszukiwań oraz niezbędne działania wspierające rozwój Catequesis familiar w Polsce. 

Bibliografia pracy (obejmująca 11 stron maszynopisu) została dobrze 

ustrukturyzowana.  Autor rozprawy we właściwy sposób dokonał oceny znaczenia zebranego 

materiału, dzieląc go na: dokumenty Kościoła (dokumenty soborowe, nauczanie papieży, 
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nauczanie biskupów), podręczniki Catequesis familiar, literaturę przedmiotu, literaturę 

pomocniczą. Recenzowane studium potwierdza dobre wykorzystanie źródeł oraz literatury. 

Zdziwienie recenzenta budzi jednak fakt, iż wśród źródeł pracy doktorskiej z teologii nie 

znajdujemy odniesienia do źródła podstawowego, jakim jest wielokrotnie cytowane w 

rozprawie Pismo Święte.  

Przypisy w recenzowanej rozprawie, wykonane w systemie przecinkowym są 

poprawne i konsekwentnie stosowane w całej pracy. Powszechnie przyjętą zasadą jest, że 

podając po sobie opracowania tego samego autora, zamiast nazwiska stosujemy określenie: 

Tenże. Doktorant pozostaje zasadniczo wierny tej zasadzie, chociaż zdarzają się nieliczne 

wyjątki (zob. np. s. 57 przypis 129; s. 64 przypisy 142, 143). Pomimo niewątpliwego wkładu 

Doktoranta w staranność i estetykę zewnętrzną rozprawy znajdują się w niej wspomniane już 

błędy stylistyczne, literowe i adiustatorskie. Przed ewentualnym przygotowaniem pracy do 

druku należy dokonać niezbędnych korekt.   

 

4. Kwestie do dyskusji  

Twórczy profil każdej dysertacji polega na tym, że wskazuje nowe kierunki badań lub 

inspiracje do określonych zadań – w tym wypadku o charakterze duszpastersko-

katechetycznym. Ujmując przedstawione w recenzowanej monografii zagadnienia od strony 

polskiej praktyki katechetycznej, zwracam się z prośbą do Doktoranta o ustosunkowanie się 

do następujących kwestii:   

1. W odniesieniu do uwarunkowań duszpasterskich Diecezji opolskiej, proszę o 

wskazanie praktycznych możliwości adaptacji modelu Catequesis familiar.  

2. Proszę o dokonanie charakterystyki podręczników dla polskiego modelu Catequesis 

familiar, których przygotowanie postulowane jest w zakończeniu rozprawy. 

 

5. Wniosek końcowy               

Recenzowana rozprawa doktorska stanowi całościowe opracowanie naukowe ważnego 

obszaru dla katechezy rodzinnej, zwłaszcza w realizacji jej funkcji inicjacji sakramentalnej. 

Poczynione przeze mnie uwagi dotyczące formalnej oceny rozprawy nie podważają jej 

wartości naukowej. Ze względu na wspomnianą trudność „uchwycenia całości materiału w 
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sposób transparentny”, wydobycia i klarownego przedstawienia poszczególnych aspektów 

modelu Catequesis familiar – co uczynione zostało z dużą konsekwencją i wiernością 

przyjętej metodologii – opracowanie zasługuje na uznanie ze strony recenzenta. Z 

powyższych względów rozprawa spełnia wszystkie wymagania stawiane pracom doktorskim 

określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym w 

zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami) i przedkładam wniosek 

Radzie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego o dopuszczenie mgr lic. Gintera 

Piotra Rychlikowskiego do dalszego etapu przewodu doktorskiego.    

 

  

Katowice, 10 czerwca 2019 roku                                         ks. dr hab. Roman Buchta 

 

 

 


