


OD REDAKCJI

Od roku 1983 kościelne środow iska naukow e diecezji Białosto
ckiej, Drohiczyńskiej i Łomżyńskiej w ydają rocznik teologiczny pt. 
„Studia Teologiczne". Periodyk ten został pow ołany do życia w  na
w iązaniu do tradycji nauk teologicznych przedwojennej metropolii 
Wileńskiej i U niw ersytetu Stefana Batorego w  Wilnie. W now ych w a
runkach zrodził się on jako owoc m iędzysem inaryjnych spotkań na
ukow ych w ykładow ców  dyscyplin teologicznych z diecezji, które od 
1992 roku tw orzą m etropolię Białostocką. Od początku tow arzyszyło 
tej inicjatywie życzliwe zainteresow anie Pasterzy naszych diecezji, 
którzy postrzegali „Studia" jako w ażny instrum ent służący stym ula
cji rodzim ych środow isk teologicznych oraz promocji ich dorobku, 
tak na terenie M etropolii jak i na szerszym  forum.

Zainicjowaniu publikacji „Studiów Teologicznych" przyświecało 
pragnienie prezentow ania oraz inspirow ania prac naukow ych n a
szych środowisk, a także przyczynianie się do rozwoju nauk kościel
nych naszego regionu i ubogacanie skarbca kultury  narodow ej.

Bieżący rok owocuje w ydaniem  dw udziestego tom u „Studiów  
Teologicznych". Jest to zatem  mały jubileusz i równocześnie dobra 
okazja, aby pokusić się o częściowe choćby podsum ow anie dotych
czasowych dokonań i w skazanie dróg na przyszłość.

Po dw udziestu  latach m ożem y powiedzieć, że „Studia Teologicz
ne" dobrze w ypełniają postaw ione im  zadania i są w idom ym  zna
kiem stale wzrastającej aktywności przedstawicieli w szystkich dys
cyplin teologicznych z naszych środowisk. Docierają one do w szyst
kich ważniejszych ośrodków  studiów  teologicznych w  Polsce, a na
w et poza granice naszego kraju, popularyzując dorobek naukow y 
Metropolii.

Redakcja pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim , którzy przy
czynili się do pow stania „Studiów  Teologicznych" oraz potrafili 
utrzym ać nieprzerw any cykl w ydaw niczy także w  trudnych latach 
stanu  w ojennego i początkow ym  okresie przem ian  gospodarczo 
ustrojowych. Wiele znacznie w iększych ośrodków  naukow ych za
wieszało wówczas swoją działalność.
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Szczere podziękow ania składam y duchow ieństw u naszych die
cezji, które stanow i zasadniczy krąg odbiorców naszego periodyku 
i zabezpiecza jego istnienie od strony ekonomicznej.

Ks. prof. UKSW dr hab. Józef M. Dołęga 
Ks. dr Wojciech Nowacki


