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Kościół jest nie tylko widzialnym znakiem pojednania rodzaju ludzkiego z 
Bogiem, lecz także instytucjonalnym narzędziem zbawienia wszystkich ludzi dobrej 
woli. Toteż ważnym obszarem badawczym teologii pastoralnej są instytucjonalne i 
organizacyjne struktury działalności zbawczej, jaką realizuje Kościół od początków 
swego istnienia. W dziejach Kościoła struktury organizacyjne podlegały różnym 
zmianom i modyfikacjom, ale nieprzerwanie od czasów apostolskich Kościół urze-
czywistnia się jako Kościół powszechny i zarazem jako Kościół lokalny (partyku-
larny). Diecezja nie jest jedyną formą Kościoła lokalnego, ale jest jego formą zwy-
czajną. Nawet jeśli niekiedy z konieczności powoływane są: prałatura lub opactwo 
terytorialne albo prefektura, wikariat lub administratura apostolska, to jednak są to 
formy czasowe, wyjątkowe, nadzwyczajne. 

Pojęcie diecezja (gr. dioecesis) zaczerpnięte z nazewnictwa jednostki admi-
nistracyjnej cesarstwa rzymskiego, pojawiła się na określenie Kościoła partykular-
nego już na I Soborze Konstatynopolitańskim w 381 roku. Czas upowszechnienia 
się nazwy diecezja na określenie jednostki biskupiej jest w znacznym stopniu zróż-
nicowany. Podczas gdy w Kościele afrykańskim już w IV wieku ta nazwa była po-
wszechna, to w całym Kościele zachodnim nazwa ta upowszechniła się dopiero w 
XIII wieku. Diecezja, która jest podstawową strukturą organizacyjną Kościoła, to we-
dług nauczania Soboru Watykańskiego II „część Ludu Bożego powierzona pieczy 
pasterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym 
pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez ewangelię i Eucharystię, 
tworzyła Kościół partykularny” (DB  11). 

Każda diecezja posiada swoją specyfikę i odrębny charakter. Ta odrębność 
diecezji opiera się przede wszystkim na samodzielnej i niezawisłej władzy każdora-
zowego biskupa, na specyficznej religijności diecezjan, a także na posiadaniu wła-
snych charyzmatów. Odrębność ta nie może iść tak daleko, aby stanowiła zagroże-
nie dla jedności Kościoła. Kościół broni się przed zupełnym ujednoliceniem, ale 
równocześnie przed takim pluralizmem, który rozrywałby jedność wiary i jedność z 
Biskupem Rzymu. Pomiędzy skrajnym ujednoliceniem prowadzącym do martwoty, 
a przesadnym pluralizmem i odrębnością prowadzącą do anarchii, istnieje szeroki 
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obszar dla działalności zbawczej diecezji oraz zależnych od niej wspólnot parafial-
nych. Każda diecezja ma swoją historię, geografię, specyficzną strukturę ludności, 
zasoby personalne kadry kierowniczej, duszpasterzy frontowych, zaangażowanych w 
apostolstwo świeckich i osoby konsekrowane, a także swoją kulturę, zwyczaje i trady-
cje duszpasterskie. Warto badać konkretne diecezje, gdyż od ich żywotności duchowej 
i podejmowanej działalności zbawczej zależy powodzenie misji Kościoła, który jest 
zakorzeniony lokalnie, ale przez osobę biskupa diecezjalnego trwa w jedności ze Sto-
licą Apostolską. W to zapotrzebowanie doskonale wpisuje się przygotowana na se-
minarium z teologii pastoralnej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Krzysztofa Pawli-
ny rozprawa doktorska ks. mgra Macieja Artura Radzikowskiego prezentująca po-
wstanie, historyczny rozwój, struktury organizacyjne oraz stan aktywności duszpa-
sterskiej w latach 1992-2017 diecezji warszawsko-praskiej. 

 
1. Problematyka i struktura rozprawy 

 
Rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego obejmuje wywód li-

czący 328 stron, w tym 36 stron bibliografii i 21 stron aneksu. Na tekst rozprawy 
składają się strona tytułowa, spis treści, opis bibliograficzny, wykaz skrótów, ze-
stawienie tabel, wykresów i aneksów, wstęp, cztery rozdziały oraz zakończenie. We 
wstępie rozprawy (s. 8-14) Autor uzasadnił wybór tematu, nakreślił wszechstronnie 
jego tło, wskazał na jego aktualność i zasadność oraz scharakteryzował aktualny 
stan badań w interesującej go dziedzinie. Ponadto przedstawił podjęty do rozwiąza-
nia problem naukowy, opisał także bazę źródłową, zastosowane metody i strukturę 
rozprawy. 

Po koniecznych procedurach wstępu twórca recenzowanej dysertacji przy-
stąpił do rozwiązywania podjętego problemu. Uczynił to w czterech rozdziałach, 
przy czym pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający w tematykę rozprawy, 
natomiast trzy następne prezentują wyniki własnych badań analitycznych ukazują-
cych w różnych aspektach obraz diecezji warszawsko-praskiej, zakończenie nato-
miast zawiera zestawienie wniosków z przeprowadzonej analizy. W ten sposób 
jawnym stał się zamysł twórczy Autora tej rozprawy, która została zbudowana w 
paradygmacie metody historyczno-krytycznej. W rozdziale pierwszym (s. 15-57) 
zostały zamieszczone rozważania na temat przynależności terytoriów obecnej die-
cezji warszawsko-praskiej do struktur kościelnych od czasów księcia Mieszka I do 
1992 roku. Rozdział drugi (s. 58-101) zawiera prezentację historycznego tła po-
wstania diecezji warszawsko-praskiej w 1992 roku, a także ogólną charakterystykę 
jej struktury terytorialnej oraz obraz społeczno-demograficzny i religijny zamiesz-
kującej ją ludności. W rozdziale trzecim (s. 102-176) Autor poddał analizie struktu-
ry administracyjne Kościoła warszawsko-praskiego, pokazując sylwetki i osiągnię-
cia poszczególnych biskupów diecezjalnych i pomocniczych w pierwszym ćwierć-
wieczu diecezji, następnie scharakteryzował zasoby personalne duchowieństwa i 
instytutów życia konsekrowanego, by w końcu zaprezentować historię powstania i 
organizację najważniejszych instytucji diecezjalnych. Najobszerniejszy rozdział 
czwarty (s. 177-267) zawiera analizę i prezentację aktywności pastoralnych podej-
mowanych w diecezji warszawsko-praskiej w latach 1992-2017. Na podstawie 
wszelkich dostępnych źródeł archiwalnych Autor pokazał, jak wyglądała troska Ko-
ścioła warszawsko-praskiego o małżeństwo i rodzinę, duszpasterstwo dzieci i mło-
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dzieży, posługę charytatywną, ewangelizację przez diecezjalne media, a także na 
jakim poziomie udało się rozwinąć różne formy duszpasterstwa grup zawodowych i 
środowiskowych, jak wyglądała animacja ruchów i wspólnot religijnych oraz jakie 
przejawy działalności misyjnej i ekumenicznej były podejmowane na poziomie die-
cezjalnym. 

W zakończeniu (s. 268-273) ks. M. A. Radzikowski dokonał podsumowania 
i oceny osiągniętych wyników analiz w poszczególnych rozdziałach. Wskazał na 
niewątpliwe osiągnięcia pasterzy diecezji, którzy wraz ze swymi współpracowni-
kami w okresie minionego ćwierćwiecza powołali do istnienia a następnie rozwinęli 
istotne dla funkcjonowania każdej diecezji instytucje i struktury organizacyjne, 
m.in. sukcesywnie poszerzaną sieć parafii i dekanatów. W zakończeniu zostały ze-
stawione syntetycznie również największe osiągnięcia pastoralne Kościoła war-
szawsko-praskiego, przy uwzględnieniu specyfiki potrzeb zróżnicowanej ludności 
w dużej części przynależnej do dużej aglomeracji miasta stołecznego, ale także w 
znaczącej części zamieszkującej wsie i małe miasteczka wschodniego Mazowsza. 
W końcu Autor zastrzegł, że pole badawcze jest wciąż otwarte, gdyż Kościół war-
szawsko-praski jest żywy, podlega zmianom społecznym i kulturowym, dlatego 
można w przyszłości badać jego dalszy rozwój lub wchodzić w bardziej szczegóło-
we analizy ukazanych w rozprawie segmentów rzeczywistości eklezjalnej. 

 
 
2. Ocena merytoryczna rozprawy 
 
Rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego prezentuje wysoki po-

ziom merytoryczny. Napisanie tak dużego dzieła wymagało niewątpliwie wielu lat 
żmudnej pracy badacza. Jego Autor przeprowadził gruntowną kwerendę, groma-
dząc znaczną bazę źródłową oraz literaturę przedmiotu i pomocniczą. Na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje fakt, że obok zgromadzenia zestawu dokumentów Ko-
ścioła powszechnego i Kościoła w Polsce, stanowiących stały fundament rozwijania 
refleksji teologicznej, Autor recenzowanej dysertacji zebrał w swojej rozprawie bo-
gaty zasób materiałów archiwalnych zaprezentowany nie tylko w przypisach, ale 
także w 31 tabelach 8 wykresach i 8 aneksach. Zgromadzony materiał badawczy 
został przez Doktoranta usystematyzowany i gruntownie przeanalizowany, do czego 
przyczyniły się wiedza zdobyta w czasie specjalistycznych studiów doktoranckich z 
zakresu teologii pastoralnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, 
ale także umiejętności naukowo-praktyczne, które wyniósł z uczestnictwa w semi-
narium doktoranckim swego Promotora. 

Recenzowana rozprawa jest interesującym opracowaniem nie tylko dla spe-
cjalistów zajmujących się profesjonalnie uprawianiem teologii pastoralnej, ale prze-
de wszystkim dla szeroko rozumianego podmiotu działalności zbawczej w diecezji 
warszawsko-praskiej, a więc dla obecnych i przyszłych biskupów, kierowniczych 
gremiów instytucji diecezjalnych, duszpasterzy, katechetów oraz zaangażowanych 
w różne formy apostolstwa katolików świeckich i osób konsekrowanych. Rozprawa 
ks. mgra M. A. Radzikowskiego stanowi solidną monografię historyczno-pastoralną 
diecezji warszawsko-praskiej i dlatego każdy, komu leży na sercu odnowa i udo-
skonaleniem dotychczasowych form organizacji struktur administracyjnych oraz 
różnych form duszpasterstwa, a szczególnie koordynowanego centralnie duszpa-
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sterstwa nadzwyczajnego, nie może nie skonsultować tego dzieła, zanim podejmie 
decyzje dotyczące jakiekolwiek zmian strategicznych w przyszłości. 

Warto podkreślić, iż rozprawa jest jedną z pierwszych, o ile nie pierwszą te-
go typu rozprawą, która pokazuje owoce zamierzonego w bulli św. Jana Pawła II 
Totus Tuus Poloniae populus nowego podziału administracyjnego Kościoła w Pol-
sce. Dokument papieski nie tylko bowiem wieńczył proces normowania po II woj-
nie światowej struktur terytorialnych Kościoła Rzymskokatolickiego w nowych 
granicach państwa polskiego, lecz także miał służyć przybliżeniu pasterzy Kościoła 
do swoich wiernych i ogólnemu ożywieniu życia eklezjalnego. Recenzowana roz-
prawa pokazuje, jak duża nastąpiła mobilizacja pierwszych biskupów diecezji war-
szawsko-praskiej i ich współpracowników, by stworzyć w miarę sprawnie struktury 
instytucjonalne i organizacyjne dla nowego Kościoła lokalnego, ale także jak nastę-
pował rozwój sieci parafialnej i dekanalnej usprawniający dostęp wiernych do swo-
ich duszpasterzy. Rozprawa ks. mgra M. A. Radzikowskiego pokazuje, jak wiele 
form działalności zbawczej udało się ożywić i usprawnić, ale nie przemilcza rów-
nież pewnych faktów potwierdzających, że niektóre formy działalności duszpaster-
skiej okazały się mało skuteczne w obecnych uwarunkowaniach i trzeba było się z 
nich wycofać. 

Merytorycznym osiągnięciem Autora, a jednocześnie swoistym novum  
recenzowanej rozprawy, jest krytyczne, całościowe i wieloaspektowe ukazanie ży-
cia i prowadzonej działalności zbawczej Kościoła warszawsko-praskiego w latach 
1992-2017. Ks. mgr M. A. Radzikowski wykazał się niezwykłą umiejętnością naj-
pierw pozyskania, a następnie analizy bardzo zróżnicowanych pod względem mery-
torycznym źródeł zastanych dotyczących podjętego obszaru badawczego. Wśród 
skonsultowanych materiałów źródłowych były zarówno stare dokumenty pisane w 
języku łacińskim, dokumenty archiwalne z XX wieku, ale także teczki z notatkami 
sporządzonymi po zebraniach różnych gremiów konsultacyjnych, artykuły prasowe 
i materiały zamieszczone na portalach internetowych dotyczące już nowo powstałej 
diecezji warszawsko-praskiej. Należy podkreślić, iż mimo tej różnorodności i nie-
porównywalnej wartości merytorycznej pozyskanych materiałów źródłowych Autor 
pewnie dzięki swej pracowitości i wnikliwej analizie uzyskał całościowy i spójny 
obraz żywego Kościoła, który jest w Warszawie na Pradze. 

Rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego została wykonana we-
dług założonego z góry zamysłu twórczego, w którym dominuje logika i porządek. 
Najpierw Autor przebadał i ukazał w swojej rozprawie, jak Kościół pełnił swoją 
misję na terytorium należącym obecnie do diecezji warszawsko-praskiej w okresie 
od czasów pierwszego chrześcijańskiego księcia Polan Mieszka I aż do 1992 roku 
(rozdz. I). A zatem przedstawił w zarysie historię Mazowsza, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy – Pragi. Następnie pokazał, 
jak zmieniały się struktury organizacji kościelnej na wschodnim Mazowszu, po-
cząwszy od diecezji poznańskiej, która obejmowała całe pierwotne państwo Miesz-
ka I, poprzez diecezje gnieźnieńską i płocką, aż po diecezję i archidiecezję war-
szawską, której początki sięgają 1798 roku. Na drugim planie ks. mgr M. A. Radzi-
kowski postanowił pokazać w historycznym i eklezjalnym kontekście genezę po-
wstania i stan faktyczny diecezji warszawsko-praskiej (rozdz. II). Interesująca jest 
historia prób reorganizacji administracji kościelnej na Mazowszu podjętych bez 
powodzenia z powodu oporu władz państwowych PRL po Soborze Watykańskim 
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II. Dopiero odzyskanie suwerenności przez Polskę po 1989 roku umożliwiło wła-
dzom kościelnym gruntowną i szeroką reformę swoich struktur administracyjnych 
według własnych koncepcji, co faktycznie stało się w 1992 roku. Kiedy ucichły 
dyskusje i spory dotyczące podziału miasta stołecznego na dwie diecezje, eklezjalne 
„płuco” warszawsko-praskie zaczęło oddychać własnym rytmem. Toteż Autor po-
starał się pokazać, jaki kształt terytorialny przyjęła nowa diecezja, jakie dekanaty i 
parafie znalazły się w jej granicach oraz jaka ludność ją zamieszkuje. W działalno-
ści zbawczej Kościoła należy brać pod uwagę nie tylko treść orędzia zbawczego, 
który należy ludziom przekazywać, ale także ich możliwości percepcji treści wiary, 
na które z kolei mają wpływ uwarunkowania społeczno-kulturowe, poziom zastanej 
religijności oraz zgłaszane potrzeby religijne. 

Jak wskazuje Sobór Watykański II, Kościół „jako znak i narzędzie zbawie-
nia” jest widzialny i niewidzialny zarazem, ma strukturę instytucjonalną i jest 
wspólnotą duchową zjednoczoną jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. KK 
1, 4). Ten podwójny charakter Kościoła ma swoiste odbicie w dwóch kolejnych 
rozdziałach rozprawy doktorskiej ks. mgra M. A. Radzikowskiego. Toteż nie dziwi 
fakt, iż znaczące miejsce w recenzowanej rozprawie zajmuje analiza zasobów oso-
bowych i rzeczowych struktur administracyjnych Kościoła warszawsko-praskiego. 
Autor wnikliwie przedstawił sylwetki i główne osiągnięcia poszczególnych bisku-
pów diecezjalnych i pomocniczych, których niepodważalny wkład w rozwój nowej 
diecezji nakładał się na siebie, dając stan aktualny w końcu 2017 roku. Siłę oddzia-
ływania duszpasterskiego dają wywodzący się z duchowieństwa diecezjalnego i 
zakonnego duszpasterze, a także instytuty życia konsekrowanego, które znalazły 
swoje miejsce w analizach Doktoranta. Do zasobów instytucjonalnych diecezji na-
leżą także kuria biskupia, rady diecezjalne, kapituły i seminarium duchowne. Tym 
organom centralnym diecezji poświęcił Autor aż 32 strony swojej rozprawy, oma-
wiając skrupulatnie tworzenie ich od podstaw, następnie rozwój, organizację pracy, 
nie pomijając obsady personalnej ważniejszych stanowisk. Lektura recenzowanej 
dysertacji sprawiała wrażenie, jakby czytelnik miał do czynienia z bardzo skrupu-
latnie wykonaną kroniką, tym bardziej że Autor zadbał o bogatą dokumentację no-
minacji, powierzeń, zleceń, wydarzeń w przypisach i aneksach. 

Z punktu widzenia teologa pastoralisty interesująco prezentuje się ostatni 
rozdział rozprawy zawierający analizę ważniejszych aktywności pastoralnych die-
cezji warszawsko-praskiej. Wprawdzie ks. mgr M. A. Radzikowski nie zaznaczył 
tego wyraźnie w swojej rozprawie, ale w swoich analizach pominął trzy funkcje 
podstawowe duszpasterstwa, a mianowicie kerygma-martyria, leiturgia i diakonia, 
jak je określił papież Benedykt XVI (por. DEC 25). Oczywiście te funkcje składają 
się na całość duszpasterstwa zwyczajnego i są realizowane przede wszystkim w 
parafiach a po części także w szkołach. Natomiast założeniem Autora było pokaza-
nie w dysertacji aktywności pastoralnych charakterystycznych dla diecezji jako Ko-
ścioła lokalnego. Stąd Doktorant słusznie skoncentrował się w swoich analizach 
głównie na różnych formach duszpasterstwa nadzwyczajnego koordynowanego z 
poziomu diecezjalnego. Prezentacja podjętych przez gremia kierownicze i referen-
tów poszczególnych agend diecezji warszawsko-praskiej wysiłków mających na 
celu ciągłe doskonalenie duszpasterstwa rodzin, duszpasterstwa dzieci i młodzieży, 
a zwłaszcza ich katechizacji, posługi charytatywnej, duszpasterstwa osób chorych i 
z niepełnosprawnością, mediów katolickich od prasy, przez radio aż po telewizję 
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internetową, a także różnych form duszpasterstwa grup zawodowych i środowisko-
wych oraz działalności misyjnej i ekumenicznej jest imponująca. 

W rozprawach tworzonych według paradygmatu analizy historyczno-
krytycznej ważnym dopełnieniem etapu genezy i etapu analizy opisowej jakiejś rze-
czywistości, jest etap oceny zawierający krytyczne wnioski z przeprowadzonych 
dwóch poprzednich etapów. W recenzowanej dysertacji pewne wnioski można zna-
leźć w podsumowaniach niektórych podrozdziałów oraz w zakończeniu rozprawy, 
ale są one nieliczne i słabo pogłębione. Nawet sam Autora zdobył się na autokryty-
kę, zaznaczając we wstępie, że „brak odpowiedniej badawczej perspektywy czasu 
uniemożliwił dokonanie rzeczowej oceny opisanych działań duszpasterskich” (s. 
14). Pewien niedosyt budzi także pominięcie podstaw teologicznych diecezji jako 
Kościoła lokalnego. Autor od początku skoncentrował się na aspekcie historycznym 
powstania i rozwoju diecezji warszawsko-praskiej, a niewątpliwie ubogaciłoby roz-
prawę ukazanie bogactwa teologii Kościoła lokalnego w wymiarze jednego podroz-
działu albo przynajmniej w mocniej rozbudowanym wstępie rozprawy. Stąd zachę-
ta, by przed opublikowaniem rozprawy uzupełnić jej zawartość o ten aspekt teolo-
giczny analizowanej rzeczywistości Kościoła warszawsko-praskiego. 

  
 
3. Ocena formalno-metodologiczna rozprawy 

 
Ks. mgr M. A. Radzikowski podjął w swojej rozprawie doktorskiej ważny i 

aktualny dla Kościoła w Polsce problem, który we wstępie swojej dysertacji wyraził 
w pytaniu: „jaka jest geneza diecezji warszawsko-praskiej oraz jak wyglądał jej 
rozwój w aspekcie strukturalno-pastoralnym?” (s. 10). Precyzując tak szeroko zary-
sowany problem, zaznaczył, że celem dysertacji jest próba syntetycznego i kom-
plementarnego ujęcia procesu powstawania nowej diecezji oraz organizacji jej 
struktur, a także ukazanie działalności duszpasterskiej zmierzającej do urzeczywist-
niania się konkretnego Kościoła lokalnego w aktualnej sytuacji historycznej i spo-
łecznej. Powyższe założenia zostały przyjęte słusznie i poprawnie, gdyż rozprawa 
ma charakter opracowania modelowego w paradygmacie historyczno-krytycznym, 
stosowanym nierzadko w dziedzinie nauk teologicznych, w tym również w teologii 
pastoralnej. Należy stwierdzić, iż postawiony we wstępie problem został rozwiąza-
ny a założony cel osiągnięty, przy zastrzeżeniu przedstawionym już wcześniej, że 
nader skromnie wygląda element oceny w zestawieniu z elementem genezy i opisu 
badanej rzeczywistości, w tym wypadku powstania i rozwoju diecezji warszawsko-
praskiej. 

Układ dysertacji nie budzi poważnych zastrzeżeń. Podział zarówno całej 
rozprawy, jak i rozdziałów jest przejrzysty i logiczny, dokonany według jednej za-
sady porządkującej. Pewną niekonsekwencją jest jedynie wyszczególnienie jednego 
punktu w pierwszym podrozdziale I rozdziału. Lepiej byłoby zmodyfikować nie-
znacznie nazwę i zostawić ten podrozdział bez tego punktu. Można ponadto zauwa-
żyć, iż w recenzowanej dysertacji brakuje wprowadzeń do poszczególnych rozdzia-
łów i syntetycznych ich podsumowań. Tylko rozdział IV zawiera krótkie podsu-
mowanie, a także niektóre podrozdziały kończą się krótkimi wnioskami o charakte-
rze syntetycznym. Te podsumowania pełnią ważna rolę, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
nie został przewidziany odrębny rozdział oceniający. 
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W każdej rozprawie naukowej szczególne znaczenie przypisuje się źródło-
wości. Doktorant zebrał znaczącą bazę źródeł zastanych w postaci dokumentów 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i kościelnych zasobów archiwalnych, a także 
literaturę przedmiotu i pomocniczą. Spis bibliografii załącznikowej został podzielo-
ny i wykonany bardzo starannie. Jedynie w grupie źródeł lepiej byłoby zastosować 
układ chronologiczny niż alfabetyczny. W układzie chronologicznym wyraźniej 
ujawnia się rozwój nauczania Kościoła a ponadto w analizach teologicznych data 
wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła ma swoje znaczenie w ocenie jej 
aktualności. Przypisy w recenzowanej rozprawie zostały sporządzone według sys-
temu przecinkowego bardzo poprawnie. Opisy są kompletne, nie budzi także za-
strzeżeń forma skrócona opisów pozycji bibliograficznych powtórnie przywoływa-
nych w przypisach. Większość przypisów stanowią odnośniki do źródeł i cytowanej 
literatury, ale wiele jest również takich, w których Autor rozwija wątki uboczne 
albo wyjaśnia niektóre kwestie złożone. Nie zakłócając wywodu głównego, powyż-
sze wyjaśnienia i dopowiedzenia bardzo ubogacają treść rozprawy. Dużą wartość 
należy przypisać 18-stronicowemu aneksowi, którzy zawiera chronologiczne zesta-
wienie parafii diecezji warszawsko-praskiej według daty ich powstania, zestawienie 
liczby wiernych w poszczególnych parafiach w latach 1990, 2002 i 2017, a także 
kilka map historycznych pokazujących jak zmieniała się od czasów Mieszka I przy-
należność do jednostek administracji kościelnej terytoriów obecnej diecezji war-
szawsko-praskiej. 

Rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego została napisana po-
prawnym i jasnym językiem. Należy podkreślić, że Autor dobrze opanował sztukę 
parafrazy, uniknął nadużywania cytatów, budował zdania proste, układając je w 
niezbyt rozległe akapity i panując nad jasnością swego wywodu. Recenzowana dy-
sertacja zawiera niewielką ilość niezbyt poważnych błędów literowych i stylistycz-
nych. W wyrażeniu „słowo Boże” w znaczeniu słowa biblijnego pierwszy wyraz 
powinien być pisany z małej a nie z dużej litery (s. 190, 252). Ponadto należy ujed-
nolicić pisownię „Episkopat Polski – episkopat polski” (s. 269). Autor nadużywa 
dosyć nieostrego sformułowania „w międzyczasie”, ale raz jest ono zapisane w od-
miennej wersji „w między czasie” (s. 149). Raz pojawia się słowo „eucharystia” 
pisane z małej litery choć dominuje w rozprawie pisownia dużą literą (s. 205). Na 
stronie 98 ks. prof. Janusz Mariański z KUL otrzymał błędne imię Jerzy. Niemoż-
liwe, aby ojciec duchowny WSD ks. Paweł Sołowiej pełnił swoją posługę od 
23.06.2011 do 22.06.2005 roku (s. 173).  W przypisie 1 na s. 177 zamiast „Roczniki 
Pastoralno-Homiletyczne” powinno być „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne”. Na 
stronie 227 znajduje się sformułowanie „trzeba było szukać innej alternatywy”, na-
tomiast kontekst wskazuje, że chodziło tu o szukanie innego czasopisma w miejsce 
dwutygodnika Przegląd katolicki, a nie jakiejś alternatywy dwóch czasopism – al-
ternatywa oznacza bowiem „jedno z dwojga”. Recenzowana rozprawa nie zawiera 
w zasadzie błędów interpunkcyjnych, ale wskazane błędy literowe, stylistyczne i 
niezręczne sformułowania warto poprawić przed jej opublikowaniem. Wydaje się 
bowiem, że po adiustacji rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego, ze 
względu na jej nieprzeciętne walory merytoryczne i możliwości praktycznego wy-
korzystania przez duszpasterzy, katechetów i świeckich wiernych diecezji warszaw-
sko-praskiej, domaga się opublikowania w formie książki. 
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4. Problemy do dyskusji na obronie doktorskiej 

 
Ważna i aktualna problematyka rozprawy ks. mgra M. A. Radzikowskiego 

prowokuje do kontynuacji dyskusji w celu rozwinięcia przynajmniej niektórych jej 
wątków. Dlatego proszę Doktoranta o ustosunkowanie się do następujących kwe-
stii: 

a) Jednym z mankamentów rozprawy, oczywiście subiektywnym zdaniem 
recenzenta, jest pominiecie podstaw teologicznych diecezji jako Kościoła lokalne-
go. Proszę zatem Doktoranta o dokonanie krótkiej prezentacji tejże teologii diecezji. 

b) Na terenie diecezji warszawsko-praskiej znajduje się wyjątkowo dużo 
szpitali. Jak wskazuje sam Autor rozprawy, w 2013 roku było ich aż 23 (s. 217). W 
związku z powyższym do wysokiej rangi urasta duszpasterstwo chorych i służby 
zdrowia. Często w środowisku chorych i medyków pada pytanie o sens cierpienia, 
w tym również cierpienia niezawinionego. Proszę zatem o wskazanie kilku tropów 
w poszukiwaniu odpowiedzi na to trudne nawet dla teologów pytanie. 

  
 
5. Wniosek końcowy 

 

Rozprawa doktorska ks. mgra M. A. Radzikowskiego stanowi poważny 
przyczynek naukowy w zakresie badań podstawowych, gdyż w sposób krytyczny i 
usystematyzowany dokumentuje genezę i pierwsze ćwierćwiecze życia i działalno-
ści zbawczej diecezji warszawsko-praskiej. Przygotowana monografia po jej opu-
blikowaniu będzie cenną pomocą dla obecnych i przyszłych biskupów, strategów 
planujących rozwój działalności pastoralnej w diecezji, a także katechetów, duszpa-
sterzy i zaangażowanych apostolsko katolików świeckich Kościoła warszawsko-
praskiego. Autor wykazał się wysokim stopniem umiejętności pracy naukowej w 
zakresie stawiania problemów, pozyskiwania źródeł archiwalnych, krytycznej ana-
lizy zawartości tekstów źródłowych w celu rozwiązania podjętego problemu, wy-
ciągania uprawnionych wniosków z przedstawionych uprzednio przesłanek, a także 
zdolnością syntezy i jasnością wywodu naukowego. Przedstawione w recenzji nie-
liczne mankamenty nie dyskredytują znaczącego osiągnięcia Doktoranta, lecz 
wskazują jedynie kierunki doskonalenia jego warsztatu naukowego w przyszłości, 
gdyż wyczuwa się u niego znaczny jeszcze potencjał rozwojowy. Recenzowana 
dysertacja spełnia wszystkie normy stawiane rozprawom doktorskim w prawie pań-
stwowym i kościelnym, dlatego stawiam wniosek o dopuszczenie ks. mgra Macieja 
Artura Radzikowskiego do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 


