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O pracy doktorskiej ks. Ryszarda Matejuka SJ, magistra-licencjata teologii Wydziału Teologii
KUL oraz doktoranta PWT w Warszawie - Collegium Bobolanum, pt. ,,Doświadczenie

mistęrium Eucharystii według Jerzego Klingera", Warszawa 2016, s. 163. Doktorant ks. R.
Matejuk SJ przed złożęniem dysertacji opublikował jeden artykuł naukowy pt. ,,Porównanie

Księgi Syracha z obrazęm Abrahama z Listu do Hebrajczyków", Studia
(ż0I5)
s.347-357.
Gnesnensia 39
Przedłożonarozprawa doktorska składa się z wstępu, czterech rozdziałow, zakończeniai
bibliografii. Głównym założęnięmbadawczym ks. R. Matejuka byŁa szczegółowa analiza
teoretycznej i praktycznej wizji misterium Eucharystii prawosławnego teologia w Polsce.
Jednocześnie ukazanie wschodniej przymiotowości poznawczej względem tego wydarzenia
salramentalno-zbawczego. W pierwszym rozdziale pracy: ,,Eucharystia jako wartość
nadrzędna w zyciu chrześcijanina", akcent zostń położonyna tradycyjnym wymiarze rozwoju
duchowych więzi w spotkaniu eucharystycznym chrześcijan. Ponadto prawdziwym
ubo gaceniu warto ściaminadprzyrodzonymi, które płyną z kńdor azowę go ucze stnictwa w
darzę Komunii. W drugiej częścidysertacji: ,,Charakter wschodniego dziedzictwa",
przedstawiono typologię i odmienrrośó wschodniej podstawy liturgicznej. W tym wymiarze
dokonano interpretacji istotnych pojęć, jak ,,anafora", ,,epikleza" i ,,metabole", które zajmqą
szczegÓIne miejsce w całościowymkontekście liturgiczno-sakramentalnym wschodniej
tradycji duchowej. Wskazano takżę napłaszczyznę eschatolo giczną aktu Eucharystii,
niezmiennie przenikającą świadomość
i doświadczenie religijne wiernych . Rozdziń ttzęci:
,,Wartośćodmiennej percepcji aktu eucharystycznego", podejmuj ę ważnę w realizacji
misterium Eucharystii według wschodniej doktryny elementy, jak ofiara, Zmartv,rychwstanie
czy Ptęódziesiątnica. Wszystkie te zagadnienia są traktowane na sposób odrębny, alę również
mają bezpośredni związek z Eucharystią jako wydarzeniem dynamicznym. W rozdzialę
czwartym poruszono problem: ,,Współczesna inicjatywa intęrkomunijna", gdzie przede
wszystkim starano się wykazać celowośćidei pojednania wewnątrz cltześcdańskiego w
oparciu o praktykę wspÓlnej komunii otaz znaczenie własnej tożsamościeucharystycznej w
odnięsieniu do wyzwania komunii powszechnej.
W całoŚci praca doktorska ks. Ryszarda Matejuka SJ stanowi bardzo rzetelne i inspirujące
opfacowanie pod względem naukowym itwórczym. Autor rozprary skupiając się na
doktrynalnej koncepcji dotyczącej doświadczęnia misterium Eucharystii wedle
Prawosławnego teologa J. Klingera starał się ze wszech miu ukazaćjego wyjątkonry zmysł i
subtelnoŚĆ przesłania duchowego określonej sfery zycia chrześcijan. Jakkolwięk zabranie
PojedYnczych i trochę nieusystemŃyzowanych idei Klingera wydaje się byó rzęcząnazb7ł
trudną i skomplikowaną, to doktorantporadziŁ sobie z tymzadanięmzadziwiająco sprawnie i
komPetentnie. Najwa:żniejsze vrr5Ąożył dostępnie i klarownie zasadniczępriorytety nauki o
Eucharystii teologa prawosławnego, poddał je swoistej krytycznej ocenie w odniesieniu do
nauęzania katolickiego i protestanckiego, jakteż dokonał porównani a z szęrszym kontekstem
współcze snej percepcj i wydarzenia Eucharystii.
obrazu Abrahama z

Podczas realizacji swego planu badawczego doktorant posłuzyłsię metodą teologicznohistoryczną, która pozwoliła mu osiągnąć zamięrzony cel. Ostatecznię powstała dojrzńai
oryginalna pracanaukowa, która zarówno pod względem merytorycznym oraz
metodologicznym spełnia wszystkie wymogi stawiane tego rodzaju opracowaniom.
Wnioskuję zńęm do RN PWTW - sekcja Collegium Bobolanum o dopuszczenie pracy ks.
Ryszarda Matejuka SJ do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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