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IN REBUS DIVINIS ATQUE HUMANIS SERVIRE.
NIEKTÓRE ASPEKTY SŁUŻBY W RZECZYWISTOŚCI
BOSKIEJ I LUDZKIEJ,
POD RED. KS. WOJCIECHA GUZEWICZA,
KS. ANDRZEJA MIKUCKIEGO, KS. STANISŁAWA
STRĘKOWSKIEGO, ADALBERTINUM, EŁK 2014, SS. 516
Pod koniec 2014 r. na rynku czytelniczym ukazała się książka pt. In rebus
divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej
i ludzkiej pod redakcją trzech autorów: ks. Wojciecha Guzewicza, ks. Andrzeja
Mikuckiego i ks. Stanisława Strękowskiego. Dwaj z nich to profesorowie uniwersyteccy: ks. Guzewicz jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ks. Strękowski – profesorem nadzwyczajnym
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Filia w Ełku). Znani są m.in.
z wydania rok wcześniej interesującej książki na temat chrześcijańskiego świadectwa1. Trzeci współredaktor to ks. Mikucki – nowo upieczony doktor teologii
w zakresie historii Kościoła, a jednocześnie pełniący funkcję dyrektora Caritas
Diecezji Łomżyńskiej.
Prezentowana monografia powstała w efekcie interdyscyplinarnej współpracy ponad 20 pracowników naukowo-dydaktycznych o zróżnicowanych preferencjach metodologicznych, skupionych w różnych ośrodkach naukowych w kraju
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
w Lublinie, Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku, Wyższe Seminarium Duchowne w Pieniężnie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
– Filia w Ełku i innych), których zintegrowała wspólna intencja scharakteryzowania zagadnienia służby (zob. Wprowadzenie, s. 5).
Praca została podzielona na trzy części: aspekt historyczny i patrystyczny, aspekt teologiczny i biblijny oraz aspekt filozoficzny i pozostałych nauk.
EWELINA GRYGORCZYK, studentka filologii angielskiej i francuskiej na Uniwersytecie w Białymstoku; e-mail: evegry@interia.pl
1 Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, pod red. ks. W. Guzewicza, M. Radziłowicza, ks.
S. Strękowskiego, Ełk 2013, ss. 320.
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W pierwszej części zaprezentowane zostały artykuły na temat: służby jedynemu
Bogu w nauczaniu Tertuliana (ks. Filipowicz), posługi biskupa Samsela w Kościele na terenach obecnej Białorusi (ks. Guzewicz), niektórych aspektów służby w starożytnym Rzymie i w chrześcijaństwie w pierwszych dwóch wiekach
po narodzeniu Chrystusa (ks. Strękowski), „służby” aparatu bezpieczeństwa
w Polsce po II wojnie światowej (Sychowicz), koncepcji służby w Regule św. Benedykta z Nursji (s. Szymańska OSB), działalności Zgromadzenia Słowa Bożego
na wschodniej Syberii i Dalekim Wschodzie (ks. Węcławik SVD), martyrologii
i prześladowań duszpasterzy na Powiślu przed 1945 r. (ks. Wiśniewski) oraz
kwestii udziału w służbie wojskowej na podstawie pism Tertuliana (ks. Zalewski). Z kolei w drugiej części podjęto tematy: służby w ujęciu biskupa Tadeusza
Płoskiego (ks. Chmielewski), katechezy jako formy posługi słowa w Kościele
(ks. Kopiczko), koncepcji służby w chrześcijaństwie (ks. Łupiński), posługi Caritas w diecezji łomżyńskiej (ks. Mikucki), pojęcia służby w Biblii (ks. Najda),
rozstrzygnięcia dylematu służby czy władzy w Kościele (ks. Ozorowski), troski
kard. Wyszyńskiego o rodzinę (ks. Skreczko) oraz duchowości służby chrześcijanina (ks. Urbański). W ostatniej części pochylono się nad zagadnieniami:
nauczania jako służby na kanwie rozważań św. Tomasza z Akwinu (Chłodna-Blach), służby Bogu Jana Pawła II (Jałocho-Palicka), współczesnych wyzwań
dla menadżerów (Kowalewski), twórczości Edwarda Stachury – zwłaszcza kwestia bliźniego (ks. Sikora) i władzy politycznej jako służby w ujęciu św. Tomasza
z Akwinu (ks. Tarasiewicz). Dodać należy, iż każdy artykuł jest zaopatrzony
w streszczenie w języku polskim i angielskim oraz bibliografię, a także słowa
kluczowe. Książkę wieńczą spisy treści (w języku polskim i angielskim) oraz
streszczenie opracowania w języku angielskim. Całość jest estetycznie wydana,
co jest niewątpliwie zasługą składu komputerowego Marka Roszkowskiego
i wydawnictwa Adalbertinum. Na uwagę zasługuje też stonowana i bardzo
wymowna okładka książki wykonana przez Marka Kuryłowicza.
Z książki wyłania się obraz zmiany w pojmowaniu służby w społeczeństwie,
na którą wielki wpływ wywarł Chrystus i w konsekwencji chrześcijaństwo.
W czasach dyktatury komunistycznej, nie zmieniając samej istoty służby, którą
jest wierne wykonywanie poleceń zwierzchnika, którym w chrześcijaństwie jest
Bóg, a z jego woli podmiotem działań sług wszystkich szczebli jest człowiek
– korona wszystkich stworzeń, to w ujęciu środowisk komunistycznych stało
się państwo komunistyczne, przebudowane w duchu ideologii marksistowskiej
społeczeństwo. Autorzy ukazują postawę służby w różnych kontekstach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, relację służby do władzy i autorytetu
oraz przejawy wychodzenia naprzeciw wyzwaniom doby współczesnej. Publikacja pod redakcją ks. W. Guzewicza, ks. A. Mikuckiego, ks. S. Strękowskiego
ma wiele zalet. Przede wszystkim należy docenić fakt, że tak obszerne dzieło
w ogóle powstało i trafiło do obiegu czytelniczego.
Trzeba też przyznać, że autorom udało się barwnie przedstawić problematykę, która mogłaby wydawać się nieatrakcyjna dla przeciętnego czytelnika. Dlatego książka pt. In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby
w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej powinna znaleźć się nie tylko na półkach
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bibliotek uniwersyteckich i w rękach specjalistów, ale też w bibliotekach publicznych i szkolnych na ziemiach północno-wschodnich (gros artykułów dotyczy
właśnie tych ziem, a oprócz tego większość autorów, którzy zamieścili tu swoje
artykuły, związana jest z tymi terenami, chociażby poprzez fakt zamieszkania
bądź miejsce pracy) oraz całej Polski. Trudno wyobrazić sobie przyszłe opracowania dotyczące służby, które nie uwzględniałyby tego opracowania. Książka
może także stanowić wielkie wsparcie dla edukacji regionalnej i wychowania
patriotycznego w szkołach naszej Ojczyzny.

