KS. PROF. DR. JANUSZOWI STROJNEMU
W 75 URODZINY
Niniejszy numer Warszawskich Studiów Teologicznych chcemy zadedykować
ks. dr. Januszowi Strojnemu. W ten sposób pragniemy wyrazić wdzięczność za
dar, który stanowi jego osoba oraz za wszelkie dobro, którego wielu z nas doświadczyło za jego pośrednictwem.
Nie bez powodu dedykujemy ks. dr. Januszowi Strojnemu specjalny numer
czasopisma teologicznego. Ks. dr Janusz Strojny jest bowiem teologiem i tej
dziedzinie nauki poświęcił znaczną część swojego Ŝycia. Kto uczestniczył w
wykładach ks. dr. Strojnego bądź rozmawiał z nim na tematy teologiczne, ten
wie, Ŝe teologia stanowi jego pasję. Z całkowitym przekonaniem mogę teŜ powiedzieć, Ŝe u podstaw jego zainteresowania teologią znajduje się wiara w Boga.
Wiara, która szuka zrozumienia. Ks. dr Strojny kocha teologię, poniewaŜ mówi
ona o Tym, którego on kocha. Ten związek między miłością Boga a potrzebą
refleksji o Nim doskonale ujął papieŜ Benedykt XVI stwierdzając, Ŝe „KaŜdy,
kto kocha Boga, pragnie stać się, w pewnym sensie, teologiem – tym, kto rozmawia z Bogiem, kto myśli o Bogu i stara się myśleć podobnie jak Bóg”.
My, którzy mamy okazję spotykać się i współpracować z ks. dr. Januszem
Strojnym, widzimy w nim nie tylko uczonego teologa, ale równieŜ świadka Boga. Nauczanie teologiczne moŜe bowiem stać się środkiem, którym posługuje się
Bóg. KaŜdy autentyczny teolog powinien być świadkiem i prorokiem BoŜym, to
znaczy kimś mówiącym nie od siebie, lecz w imieniu Boga. Nie ma więc głosić
swojej nauki, lecz naukę BoŜą, którą – podobnie jak czyni to ks. dr Janusz Strojny – przestudiował, przemedytował na modlitwie i dzięki temu lepiej zrozumiał.
Jeśli teolog jest autentycznym świadkiem i prorokiem Boga Ŝywego – a tak postrzegamy ks. dr. Strojnego – wówczas głosi Go ludziom i przybliŜa Jego wolę
odnoszącą się do danych czasów. Teolog pomaga odczytywać znaki czasu, przez
które Bóg mówi.
Ci, którzy uczestniczyli w wykładach ks. dr. Strojnego, podkreślają jego dar
tłumaczenia spraw trudnych. Skomplikowaną materię teologiczną potrafi on przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały. Wykazuje ponadto umiejętność naświetlenia róŜnych sytuacji Ŝyciowych w taki sposób, Ŝe stają się zrozumialsze i łatwiejsze do przyjęcia. W rozmowie czy polemice jest zawsze rzeczowy i cierpliwy.
Pasją ks. dr. Strojnego jest teologia oraz przekazywanie jej innym ludziom.
Wielu studentów doświadczyło w tym zakresie jego pomocy. Ks. dr Strojny jest
bowiem promotorem ponad 200 prac magisterskich. Swoim magistrantom proponuje zawsze tematy niebanalne, będąc jednocześnie promotorem wymagającym. Mimo tego, studenci wciąŜ chętnie decydują się pisać prace dyplomowe
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pod jego kierunkiem i zawsze z radością przyjmują go w roli recenzenta. To
wszystko wskazuje na specjalny BoŜy dar, którym został on obdarowany, a który
moŜna nazwać umiejętnością towarzyszenia ludziom w poszukiwaniu prawdy.
Ks. dr Janusz Strojny wykazuje teŜ niezwykłą zdolność skupiania ludzi wokół
siebie. Jako wychowawca młodzieŜy, zawsze potrafił przyciągnąć ludzi młodych,
z których wielu traktowało go jako autorytet. Jednak to nie pobłaŜliwość sprawia,
Ŝe ludzie szukają jego towarzystwa, ale jego autentyzm, szczerość, kompetencja i
dar prowadzenia spraw trudnych drogą prostą. Tego doświadczali i doświadczają
jego liczni penitenci oraz studenci, zarówno świeccy, jak i klerycy.
Jako teolog dogmatyk ks. dr Janusz Strojny ma swoich duchowych i intelektualnych mistrzów. Są nimi Sługa BoŜy Kardynał Stefan Wyszyński oraz ks.
Władysław Korniłowicz. Ich Ŝycie i nauczanie stanowi dla niego inspirację do
uprawiania teologii, zwłaszcza do refleksji nad Kościołem i Jego misją. Ponadto
warto tutaj wspomnieć o dwuletnim pobycie ks. dr. Strojnego we Francji i kontaktach z tamtejszymi teologami. Ich pokłosiem było głębokie zakorzenienie jego
formacji intelektualnej w myśli Soboru Watykańskiego II.
Od 1987 roku ks. dr Janusz Strojny był wykładowcą teologii dogmatycznej w
WyŜszym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a od 1989
roku równieŜ wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i
w Prymasowskim Instytucie śycia Wewnętrznego. W latach 1994-1998 pełnił
funkcję dyrektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W latach
1998-2007 był prorektorem WyŜszego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Choć potrafił być całkowicie oddany posłudze wychowawczej i edukacyjnej, to jednak przede wszystkim ceni on sobie posługę kapłańską.
Ona jest w jego Ŝyciu priorytetowa. Jako uczony-teolog jest przede wszystkim
pasterzem dusz.
Owoc pracy naukowej ks. dr. Janusza Strojnego stanowi sześć ksiąŜek, ponad
50 artykułów naukowych oraz liczne artykuły popularno-naukowe. Wygłosił on
wiele referatów i wciąŜ jest cenionym i chętnie zapraszanym prelegentem. PrzynaleŜy do dwóch stowarzyszeń naukowych: Towarzystwa Teologów Dogmatyków oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego im. ks. Romana Archutowskiego.
Podstawę do sformułowania powyŜszych myśli na temat osoby ks. dr. Janusza
Strojnego stanowi moja długoletnia z nim znajomość i współpraca. Dziękuję
Bogu za to, Ŝe mogłem ks. dr. Strojnego spotkać na mojej drodze Ŝycia. Wiem, Ŝe
nie jestem jedyną osobą, która Ŝywi takie przekonanie. My wszyscy, którzy jesteśmy wdzięczni za dar osoby ks. dr. Janusza Strojnego dedykujemy mu niniejszy
tom „Warszawskich Studiów Teologicznych” jako wyraz naszego podziękowania
i przyjaźni.
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