
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OZNAM O KONANÍ OBHAJOBY DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

 2. februára 2018, 9.30 hod., zasadačka TF KU  

 študent: ThLic. Krzysztof Godlewski 

 školiteľ: doc. ThDr. Stanisław Łupiński, PhD. 

 

 

 téma: Formacja religijna rodzin w Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji 

Łomżyńskiej w latach 1999 - 2016 

 

 abstrakt: Ján Pavol II. v adhortácii Christifideles laici vníma cirkevné hnutia ako 

nápomocné v kresťan-skom živote. „Predovšetkým v sekularizovanom svete môžu rozličné 

formy zoskupení pred-stavovať cennú službu pre mnohých, aby žili kresťanský - a s 

požiadavkami Evanjelia kohe-rentný život, a aby sa zapojili do misionárskeho a apoštolského 

úsilia” (ChL 29). Jednou z týchto laických foriem je aj Hnutie nazaretských rodín. Ide o 

medzinárodné katolícke hnutie, ktoré bolo založené s cieľom prehĺbenia evanjeliového života 

a spoločenstva s Ježišom Kristom cez Máriu. 

Cieľom práce je poukázať na zakladateľov tohto hnutia ks. Tadeusza Dajczera a ks. Andrzeja 

Buczela a jeho vplyvu na rodiny, ktoré sú dnes v ohrození. Za týmto účelom bola použitá 

predovšetkým historicko-právna metóda, ďalej opisná, analyticko-syntetická, pričom sa vy-

chádzalo z pramenného materiálu k danej téme. V niektorých častiac práce bola použitá 

porov-návacia metóda, čo umožnilo prácu ukázať v jej celistvosti. 

Práca má päť kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá biblickým chápaním človeka v jeho perspektíve 

ako Božieho obrazu, vrátane rodiny od počiatkov Cirkvi až po súčasnosť v cirkevných doku-

mentoch. Druhá kapitola sa zaoberá spiritualitou zakladateľov hnutia, jeho právneho 

postavenia v Poľsku a v diecéze. Ďalšia kapitola približuje špecifiká Hnutia nazaretských 

rodín. Štvrtá kapitola sa zaoberá formáciou členov hnutia a ich svedectvami. Piata kapitola 

opisuje prínos hnutia pri rozvoji rodín. 

Dizertačná práca je priekopníckou prácou, ktorá opisuje bohaté duchovné dedičstvo, ktoré za-

nechali zakladatelia Hnutia nazaretských rodín. Uvedenie foriem duchovného rozvoja rodín, 

ktoré sú v ňom spojené, a spôsoby obrany dôstojnosti rodiny v 21. storočí. Práca je príspevkom 

k ďalšiemu výskumu vplyvu súčasných hnutí a združení na formovanie správnych postojov 

medzi rodinnými príslušníkmi. 

Košice, 20.12.2017 


