


SŁOWO OD REDAKCJI

Dnia 26 października 1996 r*. Ojciec święty Jan Paweł II m ianował Bi
skupem  Łom żyńskim  K s. B p d r  S tan isław a S te fan k a  T C h r, dotychczaso
wego biskupa pom ocniczego diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Kościół łom 
żyński oczekiwał na nowego Pasterza od dnia 11 kwietnia, kiedy dotychcza
sowy Biskup Łomżyński Juliusz Paetz został wezwany do posługi pasterskiej 
w archidiecezji poznańskiej.

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek łączy w sobie bogactwo wielorakiego 
doświadczenia. Najpierw jest to doświadczanie wspólnoty Towarzystwa Chry
stusowego dla Polonii Zagranicznej, w którym przygotowywał się do posługi 
kapłańskiej i w którym  służył jako wychow aw ca Sem inarium , a następnie 
jako W ikariusz Generalny.

Jest to również doświadczenie pracy naukowej, której punktem  wyjścia 
były studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone dok
toratem  w 1980 r., a kolejnymi etapami: praca wykładowcy w m acierzystym  
Sem inarium , na Akademii Teologii Katolickiej w W arszawie, szczególnie w 
Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach, którego jest dyrektorem. Praca 
naukow a owocuje licznymi publikacjam i, w których dom inuje zagadnienie 
rodziny.

W  końcu jest to także bogate dośw iadczenie posługiw ania biskupiego i 
to zarów no w ram ach Kościoła lokalnego jak  i na płaszczyźnie Konferencji 
Episkopatu Polski, w której angażował się w prace wielu Komisji, a od 1994 
r. jest Przewodniczącym  Kom isji ds. Rodziny. Od 1993 r. jest członkiem  Pre
zydium  Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Redakcja życzy Księdzu Biskupowi obfitości Bożego błogosławieństwa 
w pasterzowaniu diecezją łomżyńską. Niech ta posługa, podjęta pod znakiem  
przygotowania do W ielkiego Jubileuszy Roku 2000, będzie dla Kościoła Łom 
żyńskiego praw dziw ym  czasem łaski od Pana.

M am y też nadzieję, że w osobie Księdza Biskupa inicjatyw a Studiów  
Teologicznych znajdzie życzliw ego opiekuna i czynnego współpracownika.

Redakcja

* U biegłoroczny tom Studiów Teologicznych ukazai się w początkach października, a więc 
jeszcze przed nominacją Ks. Bp S. Stefanka na Biskupa Łomżyńskiego.
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