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Marek PAWELEC

OSOBA I NAUCZANIE JANA PAWŁA II
W PRACACH DOKTORSKICH POWSTAŁYCH
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM
W LATACH 1996-2003
W okresie od roku 1996 do końca roku 2003 w Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim powstało ponad 900 prac doktorskich1. Dysertacje napisane zostały w ra
mach pięciu wydziałów, które mają prawo nadawania stopnia naukowego doktora.
W tej grupie najliczniej reprezentowany jest Wydział Teologii z ponad 360 pracami
doktorskimi, a następnie Wydział Nauk Społecznych (217 prac) i kolejno: Wydział
Nauk Humanistycznych (140), Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
(99) oraz Wydział Filozofii (85). Na tle przedstawionej liczby 39 doktoratów doty
czących osoby i nauczania Ojca Świętego Jan Pawła II stanowi niecałe pięć procent
wszystkich prac doktorskich obronionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W omawianej grupie 40 prac doktorskich najwięcej rozpraw przygotowano na Wy
dziale Teologii (30), a następnie kolejno na Wydziale Nauk Społecznych (6), na
Wydziale Filozofii (3) i na Wydziale Prawa (1). Ani jeden doktorat na temat nau
czania Jana Pawła II nie powstał na Wydziale Nauk Humanistycznych.
Dla porównania zauważmy, że w powyższym okresie powstało na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim około 12800 prac licencjackich i magisterskich, w tym
około 420 związanych z osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Stanowi to niecałe trzy
i pół procenta wyżej wymienionej liczby wszystkich prac2.
W zamieszczonym poniżej katalogu prac doktorskich Czytelnik odnajdzie nas
tępujący zestaw informacji w odniesieniu do każdej dysertacji: nazwisko i imię
autora, tytuł pracy, miejsce i rok jej wydania, wydział, na którym powstała, liczbę
Informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim przed rokiem 19% można odnaleźć w: Katalog prac dyplomowych powstałych na wy
ższych uczelniach katolickich w Polsce. 1980-1982, red. J. Adamski, Z. Sułowski, Redakcja Wy
dawnictw KUL, Lublin 1984, s. 59-158; Katalog prac dyplomowych powstałych na wyższych uczel
niach katolickich w Polsce. 1983-1986, red. J. Adamski, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989,
s. 83-238; Katalog prac dyplomowych wyższych uczelni katolickich w Polsce. 1987-1995, cz. I,
red. L. Górna, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000, ss. 509.
2
Dane pochodzą z Archiwum Uniwersyteckiego KUL, gdzie przechowywane są prace dy
plomowe obronione na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponieważ jednak w zasobach Ar
chiwum występują pewne braki, liczby prac podano w przybliżeniu.
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stron, nazwisko promotora pracy, sygnaturę archiwalną w Archiwum Uniwersy
teckim, opis bibliograficzny w przypadku prac opublikowanych oraz tytuły posz
czególnych rozdziałów. Zamieszczenie tych danych ułatwi czytelnikowi zorientowa
nie się w tematyce danej pracy, a także dostęp w Archiwum Uniwersyteckim do
tych prac, które nie zostały wydane drukiem. W katalogu zamieszczono również
oryginalne brzmienie pięciu tytułów i spisów treści doktoratów przygotowanych
w języku słowackim.
Elżbieta K a s j a n i u k , Rekapitulacja chrystologiczna w nauczaniu Jana Paw
ła //, Lublin 1995, Wydział Teologii, ss. 163, promotor: ks. prof. dr hab. Czesław
S. Bartnik [T. d. 755].
1. Prazasada jedności
2. Tragedia rozbicia jedności
3. Zasada unifikacji chrześcijańskiej
4. Rekapitulacja służebna
5. Kategorie rekapitulacji eschatycznej
Zbigniew B r z ó z y OP, Podstawy i struktura wychowania człowieka w myśli
Karola Wojtyły, Lublin 1996, Wydział Filozofii, ss. 284, promotor: prof. dr hab. Ka
tarzyna Olbrycht [F. d. 335].
1. Antropologiczna podstawa wychowania
2. Struktura wychowania
Ks. Grzegorz I wi ń s k i , Staurologiczne objawienie się Boga według Jana Paw
ła IIyLublin 1995 [1996], Wydział Teologii, ss. 200, promotor: prof. dr hab. Stanisław
Celestyn Napiórkowski OFM [T. d. 739].
1. Tajemnica Trójjedynego Boga w Krzyżu Chrystusa
2. Krzyż Chrystusa jako objawienie zbawczego działania Boga w Kościele
3. Uczestnictwo Krzyża Chrystusa w cierpieniu człowieka a objawienie Boga
4. Krzyż Chrystusa jako hermeneutyczna zasada Bożej ekonomii
Ks. Marek K a c z m a r e k , Doskonałość zycia kapłańskiego w świetle nauczania
papieża Jana Pawła //, Lublin 1996, Wydział Teologii, ss. XXXI11+240, promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek [T. d. 733].
1. Podstawy doskonałości kapłańskiej
2. Miłość istotnym elementem doskonałości kapłańskiej
3. Środki osiągania doskonałości kapłańskiej
4. Formacja permanentna kapłanów
Stanisław W. S e r e m a k SAC, Idea Miłosierdzia Bożego a nowa ewangelizacja.
Studium na podstawie „Dzienniczkai bł. Faustyny Kowalskiej i nauczania Jana
Pawła //, Lublin 1996, Wydział Teologii, ss. LXII+454, promotor: ks. prof. dr hab.
Walerian Słomka [T. d. 766]. Publikacja: t e n ż e , Miłosierdzie Boże a nowa ewange
lizacja: znaki czasu, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 399+1.
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1. Miłosierdzie Boże jako odpowiedź na zagrożenia człowieka i ludzkości we
współczesnym świecie
2. Nowa ewangelizacja w kontekście współczesnych zagrożeń człowieka i ludz
kości
3. Wizja nowego świata kształtowanego ideą Miłosierdzia Bożego przez nową
ewangelizację
Alicja A. S z u b a r t o w s k a , Kulturowy wymiar katechezy inspirowanej naucza
niem apostolskim Jana Pawła //, Lublin 1996, Wydział Teologii, ss. 225+1, promotor:
ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski [T. d. 744]. Publikacja: t a ż e , Kulturowy
wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawła //, Redakcja Wydawnictw KUL, Lub
lin 1997, ss. 214+3.
1. Ewolucja relacji katechetyczno-kulturowych
2. Kultura obecna w katechezie
3. Katecheza obecna w kulturze
4. Wizja katechezy kulturowej
Marek C z a c h o r o w s k i , Stanowisko Karola Wojtyły /Jana Pawła II w sporze
o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji, Lublin 1997, Wydział Filozo
fii, ss. 165, promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń [F. d. 341].
1. Miłość jako afirmacja wartości osoby
2. Miłość jako dar osoby dla osoby
Ks. Arkadiusz 0 1c z y k, Personalistyczny wymiar etosu pracy w nauczaniu Jana
Pawła //, Lublin 1997, Wydział Teologii, ss. 277, promotor: ks. prof. dr hab. Seweryn
Rosik [T. d. 796].
1. Osobowy podmiot pracy
2. Zagrożenia personalistycznej specyfiki pracy ludzkiej
3. Osobowościowy rozwój człowieka przez pracę
4. Personalizacja pracy a społeczna relacjonalność człowieka
Paweł S a l a m o n OFMCap., Chrystifikacja tycia moralnego młodzieży w nau
czaniu Jana Pawła //, Lublin 1997, Wydział Teologii, ss. 233+1, promotor: ks. prof.
dr hab. Seweryn Rosik [T. d. 804]. Publikacja: t e n ż e , Co Chrystus daje dzisiaj
młodym? Nauczanie Jana Pawła U do młodzieży , Bratni Zew, Kraków 1998, ss. 196.
1. Ontyczne podstawy chrystifikacji młodzieży
2. Rola Chrystusa w procesie chrystifikacji
3. Praktyczne aspekty chrystifikacji życia moralnego młodzieży
Ks. Krzysztof St ol a, Chrześcijaski wymiar M ARTYRION narodu w nauczaniu
Jana Pawła //, Lublin 1997, Wydział Teologii, ss. 372, promotor: ks. prof. dr hab. Czes
ław S. Bartnik [T. d. 806].
1. Naród w aspekcie misterium prozopoicznego
2. Naród w aspekcie świadczenia
3. Naród w aspekcie paschalności eklezjalnej
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Ks. Zbigniew W a n a t , Prawda jako korelat sumienia w świetle nauczania Jana
Pawła II. Aspekt teologiczny, Lublin 1997, Wydział Teologii, ss. 280, promotor:
ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny [T. d. 797].
1. Prawda jako światło sumienia
2. Sumienie jako świadek prawdy
3. Prawda a błąd sumienia
4. Sumienie formowane w prawdzie
____

t

Wojciech T. M u s z y ń s k i , Solidarność w nauczaniu społecznym Jana Pawła //,
Lublin 1998, Wydział Nauk Społecznych, ss. 382, promotor: ks. prof. dr hab. Władys
ław Piwowarski [33784].
1. Pojęcie i geneza solidarności
2. Człowiek podstawą solidarności
3. Etyczny charakter solidarności
4. Solidarność spoiwem ładu społecznego
5. Solidarność w świecie pracy
6. Problematyka solidarności międzynarodowej
7. Wychowanie do solidarności
Ks. Marian P o k r y w k a , Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym w świe
tle nauczania Jana Pawła //, Lublin 1998, Wydział Teologii, ss. 241, promotor:
ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny [31483]. Publikacja: t e n ż e , Osoba, uczestnictwoJ
wspólnota: refleksje nad nauczaniem społecznym Jana Pawła //, Redakcja Wydaw
nictw KUL, Lublin 2000, ss. 195+1.
1. Filozoficzno-antropologiczny fundament uczestnictwa
2. Teologiczna wizja uczestnictwa
3. Współczesny kontekst uczestnictwa
4. Uczestnictwo jako podstawa życia społecznego
Ks. Wacław Si wak, Maryja w tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła //,
Lublin 1998, Wydział Teologii, ss. 322, promotor: prof. dr hab. Stanisław C. Na
piórkowski OFM [45866]. Publikacja: t e n ż e , Fiat mihi secundum verbum. Maryja
w Tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła //, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
2001, ss. 346.
1. Wcielenie w Maryi jako doniosłe wydarzenie historii zbawienia
2. Wcielenie jako doniosłe wydarzenie dla Maryi
3. Wcielenie w Maryi jako doniosłe wydarzenie dla Kościoła
Ks. Edward Z a r o ś a, Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według
ustawodawstwa Jana Pawła //, Lublin 1998, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji, ss. 250, promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal [Pr. d. 208].
Publikacja: t e n ż e , Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawo
dawstwa Jana Pawła II. Prawo materialne i formalne w praktycznym zastosowaniu,
Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin-Sandomierz 1999, ss. 294.
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1. Kształtowanie się pojęcia i funkcji postulatora w procedurze kanonizacyjnej
2. Ustanowienie i ustanie funkcji postulatora w obowiązującym prawie
3. Zadania postulatora w fazie przygotowawczej do rozpoczęcia procesu
4. Udział postulatora w postępowaniu diecezjalnym
5. Pomoc postulatora w rzymskiej fazie postępowania
Ks. Tadeusz B a l e w s k i , Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji
apostolskiej Jana Pawła II „Reconciliatio et paenitentia”, Lublin 1999, Wydział Teo
logii, ss. 375, promotor: ks. prof. dr hab. Mieczysław Majewski [26525]. Publikacja:
t enże, Sakrament pokuty i katecheza: katecheza sakramentu pokuty w świetle ad
hortacji apostolskiej Jana Pawła II „ Reconciliatio et paenitentia”, Agencja Wydaw
nicza Katolików MAG, Warszawa 2000, ss. 525+2.
1. Problem kryzysu sakramentu pokuty
2. Założenia ideowe odnowy sakramentu pokuty
3. Sumienie i jego katechetyczna formacja
4. Permanentna katecheza pokutna
Ks. Dariusz L i p i e c , Świeccy jako podmiot apostolstwa w nauczaniu Jana Paw
ła //. Studium pastoralne, Lublin 1999, Wydział Teologii, ss. 333, promotor: ks. prof.
dr hab. Ryszard Kamiński [45649].
1. Podstawy działalności katolików świeckich w nauczaniu Jana Pawła II
2. Świeccy we wspólnocie Kościoła
3. Rodzina podmiotem apostolstwa
4. Świeccy w życiu publicznym
5. Apostolska formacja laikatu
Ks. Wiesław Ł u ż y ń s k i , Państwo pomocnicze w społecznym nauczaniu Jana
Pawła //, Lublin 1999, Wydział Nauk Społecznych, ss. 285, promotor: ks. prof.
dr hab. Władysław Piwowarski [46172]. Publikacja: t e n ż e , Państwo pomocnicze:
nauczanie Jana Pawła //, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 300+1.
1. Geneza, istota i cele państwa
2. Zasada pomocniczości jako podstawa państwa
3. Funkcje państwa
4. Ustrój polityczny w państwie
5. Państwo a religia i Kościół
Ks. Wojciech R z e s z o w s k i , Odnowa katechezy w świetle encykliki Jana Paw
ła II „Redemptoris missio”, Lublin 1999, Wydział Teologii, ss. 224, promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński [46375].
1. Pastoralna i katechetyczna odnowa a Redemptoris missio
2. Ukierunkowanie chrystocentryczne katechezy
3. Wspólnota Kościoła podmiotem i środowiskiem posługi katechetycznej
4. Wyzwania odnowy katechetycznej
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Ks. Marek Ż m u d z i ń s k i , Świadomość funkcji prymacjalnej Jana Pawła U
w świetle jego nauczania, Lublin 1999, Wydział Teologii, ss. 302, promotor: ks. prof.
dr hab. Marian Rusecki [45877]. Publikacja: t e n ż e , „Ty jesteś Piotr”. Świadomość
funkcji prymacjalnej Jana Pawła II, Hosianum, Olsztyn 2003, ss. 206.
1. Eklezjalny wymiar prymatu
2. Podmiotowy wymiar prymatu
3. Widzialny fundament jedności Kościoła powszechnego
4. Świadek wiary odpowiedzialny za dzieło ewangelizacyjne Kościoła
5. Pasterz Kościoła zaangażowany na drodze ekumenicznych poszukiwań
Ks. Marcin B r z e z i ń s k i , Obraz Ojca Świętego Jana Pawła II w codziennej
prasie ogólnopolskiej w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979-1999,
Lublin 2001, Wydział Nauk Społecznych, ss. 272, promotor: prof. dr hab. Leon
Dyczewski OFMConv. [64363].
Il Sytuacja prasy codziennej w Polsce w latach 1944-1999
2. Baza materiałowa pracy i założenia badawcze
3. Ilość i rodzaj materiałów dotyczących pielgrzymek Jana Pawła II w poszcze
gólnych dziennikach
4. Najbardziej wyraziste obrazy Ojca Świętego w analizowanych dziennikach
5. Różnice i podobieństwa analizowanych dzienników w relacjonowaniu pielg
rzymek Jan Pawła II i kreowaniu jego obrazu
6. Złożoność i zmiana obrazu Ojca Świętego w analizowanych dziennikach
Ks. Slavko G an aj, Jan Pavol II a jeho prorocke posianie v elektronickych
mediach [Jan Paweł II i jego prorockie posługiwanie w mediach elektronicznych],
Lublin 2001, Wydział Teologii, ss. 179, promotor: ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
[69184].
1. Miesto a posianie profetizmu v Boźom zjavenf [Miejsce i posłannictwo profetyzmu w Objawieniu Bożym]
2. Novoz£konny rozmer profetizmu [Nowotestamentalny wymiar profetyzmu]
3. Ućenie Cirkvi o prorockom posiani kresfana pred a poćas pontiflkatu Jana
Pavla II z poh’adu vyuźfvania masmćdn [Nauka Kościoła o prorockiej misji
chrześcijanina w aspekcie korzystania z mass mediów przed rozpoczęciem
pontyfikatu Jana Pawła II i podczas jego trwania]
4. Jdn Pavol II - prfklad vyuźivania elektronickych mćdif k plneniu prorockeho
posiania [Jan Paweł II - przykład wykorzystywania mediów elektronicznych
w pełnieniu posługi prorockiej]
Ks. Jerzy Król, Problem nawrócenia w nauczaniu Jana Pawła //, Lublin 2001,
Wydział Teologii, ss. XLVI+277, promotor: ks. prof. dr hab. Walerian Słomka
[32830].
1. Bóg źródłem nawrócenia
2. Kościół miejscem nawrócenia
3. Ekumeniczny wymiar nawrócenia
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4. Rola nawrócenia w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym i ekonomicz
nym
Ks. Milan K u z m i a k, Chapanie prostredmctva v naukę Jana Pavla II [Rozu
mienie pośrednictwa w nauczaniu Jana Pawła II], Lublin 2001, Wydział Teologii, ss.
340, promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź [63082].
1. Prostredmctvo v teológii [Pośrednictwo w teologii]
2. Jeżiś Kristus - jediny prostredmk medzi Bohom a 1’ud’mi [Jezus Chrystus jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi]
3. Maria a jedine prostredmctvo Jeźiśa Krista [Maryja a jedyne pośrednictwo
Jezusa Chrystusa]
4. Sviatostny charakter prostredmctva Cirkvi [Sakramentalny charakter poś
rednictwa Kościoła]
Ks. Janusz M i ą s o, Antropologiczne przesłanki wychowania do miłości w świetle
nauczania Jana Pawła //, Lublin 2001, Wydział Nauk Społecznych, ss. 318, promo
tor: ks. prof. dr hab. Józef Wilk [51598].
1. Koncepcja człowieka u podstaw wychowania do miłości
2. Miłość jako spełnienie człowieka
3. Środowiska wychowania do miłości
4. Czynniki wychowania do miłości
Ks. Robert H. M u s z y ń s k i , Ojcostwo Boga jako fundament międzyludzkiej
wspólnoty w nauczaniu Jana Pawła //, Lublin 2001, Wydział Teologii, ss. 255, pro
motor: ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek [59830].
1. Bóg jako stwórca człowieka i świata
2. Ojcowski plan zbawienia wszystkich ludzi
3. Życie trynitarne Boga Ojca podstawą jedności wierzących
4. Ojcowska miłość Boga źródłem „cywilizacji miłości”
Ks. Sławomir P a w i ń s k i , Święci jako „znaki czasu 1 dla Kościoła w Polsce
w nauczaniu Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do ojczyzny , Lublin 2001,
Wydział Teologii, ss. 250, promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Głowa [63021].
1. Teologiczne podstawy koncepcji świętych jako „znaków czasu”
2. Ewangeliczne wyzwania świętych jako „znaków czasu”
3. Prorocza przestroga świętych jako „znaków czasu”
4. Historyczny charyzmat świętych jako „znaków czasu”
Ks. Grzegorz P u c h a l s k i , Ewangelizacja i katecheza a nowa ewangelizacja
w nauczaniu apostolskim Jana Pawła II, Lublin 2001, Wydział Teologii, ss. 329,
promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński [45654]. Publikacja: t e n ż e ,
Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji w nauczaniu Jana Pawła //, Hosianum,
Olsztyn 2002, ss. 207 [2].
1. Ewangelizacja formą urzeczywistnienia się Kościoła
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2. Katecheza formą urzeczywistnienia się Kościoła
3. Nowa ewangelizacja i jej relacja do ewangelizacji
4. Katecheza w służbie nowej ewangelizacji

Ks. Andrej S 1od ićk a, Vyznam wychodnej tradfcie v naukę Jana Pavla II [Zna
czenie tradycji wschodniej w nauczaniu Jana Pawła II], Lublin 2001, Wydział Teo
logii, ss. 432, promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź [63100].
II Veduce vychodnć idey [Wiodące idee wschodnie]
2. Liturgickd ćinnost’ [Życie liturgiczne]
3. Duchovnost’ [Duchowość]
4. Dogmatickć otazky [Kwestie dogmatyczne]
5. Śpecificke vlastnosti [Cechy specyficzne]
Ks. Zbigniew S n a r s k i, Pneumatohagijny wymiar duchowości chrześcijańskiej
w świetle nauczania Jana Pawła II, Lublin 2001, Wydział Teologii, ss. 288, promotor:
ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek [39537].
1. Podstawy biblijne nauki Jana Pawła II o Duchu Świętym
2. Posłannictwo Ducha Świętego wobec Kościoła i świata
3. Duch Święty jako źródło nowego życia
4. Przejawy uświęcające działania Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim
5. Duch Święty jako źródło postaw duchowych w różnych stanach życia chrześ
cijańskiego
Ks. Peter V a n s a ć, Teologia Bozieho milosrdenstva podVa Jana Pavla II [Teo
logia Bożego miłosierdzia według Jana Pawła II], Lublin 2001, Wydział Teologii,
ss. 300, promotor: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź [63107].
1. Milosrdenstvo ako zasada spasenia [Miłosierdzie jako zasada zbawienia]
2. Nauka o laskę u Jana Pavla II na zaklade soteriológie [Jana Pawła II nauka
o miłości na podstawie soteriologii]
3. Milosrdenstvo a hriech - praxeológia Bozieho milosrdenstva [Miłosierdzie
a grzech - prakseologia Bożego miłosierdzia]
4. Żivot v Bożom milosrdenstve [Życie w Bożym miłosierdziu]
►

Ks. Zbigniew Z a r e m b s k i , Wychowanie do wiary w nauczaniu Jana Pawła II.
Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2001, Wydział Teologii, ss. 349, promotor:
ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński [45652].
1. Rzeczywistość wiary i jej zagrożenia
2. Zasady wychowania do wiary
3. Środowiska wychowujące do wiary
4. Realizacja wychowania do wiary
Ks. Jerzy F r y c z k o w s k i , Moralny wymiar wiary w świetle nauczania Jana
Pawła II| Lublin 2002, Wydział Teologii, ss. 321, promotor: ks. prof. dr hab. Janusz
Nagórny [45264].
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jg Współczesny kryzys religijno-moralny
2. Chrześcijańska koncepcja wiary
3. Moralność chrześcijańska jako moralność wiary
Małgorzata G r z e n i a, Chrystocentryzm dziejów w świetle nauczania Jana Paw
ła II, Lublin 2002, Wydział Teologii, ss. 229, promotor: ks. prof. dr hab. Marian
Rusecki [36539].
1. Chrystocentryzm stworzenia
2. Chrystocentryzm Objawienia
3. Chrystus jedynym odkupicielem świata
4. Chrystocentryzm zbawienia realizowanego w Kościele i przez Kościół
5. Eschatyczne wypełnienie w Chrystusie
Ks. Pavol K o v a 1’, Zmysel krest*anskeho żivota v pohlade Jana Pavla II [Sens
chrześcijńaskiego życia według Jana Pawła II], Lublin 2002, Wydział Teologii, ss.
258, promotor: ks. prof. dr hab. Marian Rusecki [63080].
1. Zmysel Tudskćho źivota v stvoriterskom akte Bożom [Sens życia człowieka
w stwórczym akcie Boga]
2. Jeżiś Kristus zmysel żivota [Jezus Chrystus jako sens życia]
3. Proces uzmyslovania żivota 1’udskej osoby [Proces usensawniania życia oso
by ludzkiej]
4. Krest’an svedkom zmysloveho żivota [Chrześcijanin świadkiem sensownego
życia]
\

Ks. Wiesław O l e s z e k , Przepowiadanie o świętych na podstawie homilii beaty
fikacyjnych Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1979-2001, Lublin 2002, Wydział
Teologii, ss. 223, promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Głowa [35463]. Publikacja:
t e n ż e , Przepowiadanie o świętych: na podstawie homilii beatyfikacyjnych i kanoni
zacyjnych Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1979-2001, Polihymnia, Lublin 2002,
ss. 257.
1. Podstawy biblijne kultu świętych i jego ewolucja historyczna
2. Ziemskie życie świętych w homiliach Jana Pawła II
3. Papieskie homilie o uczestnictwie świętych w misterium paschalnym Chrys
tusa
4. Święci - mieszkańcami nieba, wstawiają się za nami i są wezwaniem dla nas
5. Wnioski wynikające z papieskich homilii, jako postulaty pod adresem współc
zesnego przepowiadania o świętych
Witold S t a r n a w s k i , Wychowawcza rola prawdy w kształtowaniu wspólnoty
według Karola Wojtyły, Lublin 2002, Wydział Nauk Społecznych, ss. 270, promotor:
prof. dr hab. Wojciech Chudy [25180].
1. Integralne doświadczenie osoby
2. „Prawdziwość” w doświadczeniu osoby
3. „Prawda o sobie” jako podstawa i cel wychowania
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4. Komuniotwórcza rola czynu
5. Prawda osoby - subiektywna podstawa uczestnictwa
6. Realizacja wspólnoty poprzez współdziałanie i współodpowiedzialność
7. Małżeństwo i rodzina - wzorem wspólnoty międzyosobowej
8. Prawda u podstaw wspólnoty społecznej

Wioletta Sz ymc z a k, Edukacja a problemy ubóstwa w świetle nauczania spo
łecznego papieża Jana Pawła II, Lublin 2002, Wydział Nauk Społecznych, ss. 317,
promotor: ks. prof. dr hab. Franciszek Kampka [41792]. Publikacja: t aże, Edukacja
a problemy ubóstwa w nauczaniu Jana Pawła II, Nomos, Kraków 2003, ss. 291.
1. Zależność pomiędzy ubóstwem a edukacją
2. Integralny rozwój człowieka jako podstawowe zadanie edukacji
3. Zadania podmiotów edukacyjnych i odpowiedzialnych za edukację
Ks. Robert S k r z y p c z a k , ECCLESIA IN ST ATU MISSIONIS. Podstawy
eklezjologii misyjnej w świetle dokumentów Papieża Jana Pawła II, Lublin 2003,
Wydział Teologii, ss. 484, promotor: ks. prof. dr hab. Czesław S. Bartnik [72329].
U Teologia misyjna i jej współczesne konteksty
2. Mysterium Trinitatis - źródło misyjności Kościoła
3. Eklezjotwórcza misja Jezusa Chrystusa
4. Duch Święty protagonistą Misji Kościoła
5. Kościół jako komunitarna personalizacja misji
Ks. Marek S ł o mk a , Teorie ewolucyjnej genezy człowieka w perspektywie nau
czania Jana Pawła II, Lublin 2003, Wydział Filozofii, ss. 177, promotor: abp prof. dr
hab. Józef Życiński [38473]. Publikacja: t e n ż e , Ewolucjonizm chrześcijański o po
chodzeniu człowieka, Gaudium, Lublin 2004, ss. 165+2.
| | Epistemologiczne aspekty dialogu myśli chrześcijańskiej z ewolucjonizmem
2. Status metodologiczny ewolucjonizmu chrześcijańskiego: między naturaliz
mem a kreacjonizmem
3. Rola emergencji i superweniencji w ewolucyjnej interpretacji psychizmu
ludzkiego
4. Kulturowa transcendencja człowieka wobec przyrody
5. Komplementarność przyrodniczego i filozoficznego studium ewolucji czło
wieka

