


ARCYBISKUP 
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI

SŁOWO WSTĘPNE 
DO XX NUMERU STUDIÓW TEOLOGICZNYCH

Gdy w  roku 1983 ukazał się pierwszy num er Studiów Teologicznych, 
powołano się na przeszłość: „Studia Teologiczne są kontynuacją periody
ku o tym samym tytule, wychodzącego w  Wilnie w  latach 1932 - 1938 
i w Rzymie w  latach 1943 -  1947". Określono także najważniejsze cele 
Studiów Teologicznych, którymi są; „prezentowanie, inspirowanie i sty
mulowanie prac badawczych naukowych ośrodków kościelnych w  Bia
łymstoku, Drohiczynie i Łomży". Redaktorem naczelnym pierwszego 
dziesięciolecia Studiów (1983 -1992) był bp Edward Ozorowski. W yda
wanie poszczególnych tomów w ówczesnych warunkach wcale nie było 
łatwe. Wszystkie tomy wyszły jednak mniej więcej w swoim terminie. 
Więcej, przyjęta na początku koncepcja współpracy trzech ośrodków 
kościelnych: Białegostoku, Łomży i Drohiczyna, zdała egzamin. Może 
nie ze względu na Studia Teologiczne, nie mniej, reforma administracji 
kościelnej z dnia 25 marca 1992 r. powołała do istnienia Metropolię Bia
łostocką ze wspomnianymi wyżej diecezjami: białostocką, łomżyńską i 
drohiczyńską. Z tego punktu widzenia, odnowienie wileńskiej tradycji 
Studiów Teologicznych urasta do rangi profetycznego znaku.

Na zakończenie artykułu: „Dziesiąty tom Studiów Teologicznych" 
(Studia Teologiczne Biał. Droh. Łom. 10(1992), s. 6 ) bp Edward Ozorowski 
pisał: „[Studia Teologiczne] stanowią też punkt oparcia w  pracach nad 
powołaniem  do życia w  Białymstoku samodzielnego Uniwersytetu 
z Wydziałem Teologicznym".

Wydając dwudziesty tom Studiów Teologicznych, trzeba przyznać, że 
w  pierwszej części to życzenie spełniło się. W Białymstoku działa od 
kilku lat samodzielny Uniwersytet. Niestety, jeszcze bez Wydziału Teo
logicznego, ale przynajmniej z Katedrą Teologii Katolickiej. Szkoda, że
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starania o powołanie do istnienia Wydziału Teologicznego na Uniwer
sytecie w  Białymstoku, jeszcze dostatecznie nie zaowocowały.

Życzę, aby Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża umacniały 
swoją naukową pozycję wśród periodyków teologicznych. Niech przy
czyniają się do zdobywania stopni i tytułów naukowych naszych teolo
gów. Wyrażam mocna nadzieję, że dwudziestoletnie obecnie Studia Teo
logiczne, odzyskają swoją pierwotną rolę organu naukowego Wydziału 
Teologicznego, tym  razem Uniwersytetu w Białymstoku.
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