


OD REDAKCJI

Studia Teologiczne są kontynuacją periodyku o tym samym tytule, 
którego 10 pierwszych numerów ukazało się drukiem w latach 1932— 1938 
w Wilnie i 3 dalsze w latach 1943— 1947 w Rzymie. Wychodzące w Wil
nie Studia Teologiczne były pismem wydziałowym. Z jego ramienia kie
rowali nim księża profesorowie: C. F a l k o w s k i ,  I. S w i r s k i
i L. P u c i a t a .  W Rzymie Studia prowadził ks. W. M e y s z t o w i c z ,  
docent USB. Wydawał je własnym staraniem i własnym sumptem. W su
mie na łamach Studiów Teologicznych ukazały się następujące rozprawy 
naukowe:

1. Puciata L., Grzech pierworodny w teologii św. Anzelma, 
1932, ss. 236, 5.

2. Zdanowicz J., Sarbiewski na tle kontrowersji teologicz
nych swojego wieku, 1932, ss. 95, 3.

3. Nowicki P., Wydłużenie przedakcentowe w języku hebraj
skim, 1933, ss. XVIII, 190, 13.

4. Gieczys K., Bractwo trzeźwości w  Diecezji Żmudzkiej w  
latach 1858— 1864, 1935, ss. XI, 304.

5. Sopoćko M., Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowem. 
Studium teologiczno-pedagogiczne, 1935, ss. VIII, 304.

6. Sieczka T., Kult obrazu NMP Ostrobramskiej w dziejo
wym rozwoju, 1934, ss. VIII, 93, 3, 10.

7. Worotyński W., Seminarium Główne w Wilnie. Podsta- 
nie i pierwszy okres dziejów (1803— 1816), 1935, ss. XVI, 
232.

8. Meysztowicz W., Dobra kościelne jako przedmiot upraw
nień w prawie Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1935, ss. 
167, 1.

9. Pukianiec L., Sobieski a Stolica Apostolska na tle wojny 
tureckiej (1683— 1684), 1937, s. 144.

10. Worotyński W., Seminarium Główne w Wilnie. Drugi 
okres dziejów i zniesienie (1816— 1833), 1938, ss. 307.

11. Meysztowicz W., Repertorium bibliographicum pro rebus 
polonicis Archivi Secreti Vaticani, 1943, ss. 21.

12. Meysztowicz W., De Archivo Nuntiaturae Varsaviensis 
quod nunc in Archivo Secreto Vaticano servatur, 1944, 
ss. 99, nlb. 4, tabl. 2.

13. Savio P., De actis Nuntiaturae Poloniae, quae partem 
Archivi Secretariatus Status constituunt, 1947, ss. 156,



Po II wojnie światowej Wydział Teologiczny USB działał przez kilka 
lat w Białymstoku. Tu też przeniosło się Metropolitalne Seminarium 
Wileńskie. Białystok, stając się miastem biskupim, przejął na siebie obo
wiązek pielęgnowania naukowych tradycji Metropolii. Z zadania tego sta
rał się wywiązywać w miarę posiadanych możliwości. W latach 1957— 
—1958 wydawano w  nim Wiadomości Kościelne, które wznowiono w 
1975 r. pod rozszerzonym tytułem Wiadomości Kościelne Archidiecezji 
w Białymstoku. Wydawnictwo Kurii Arcybiskupiej w Białymstoku opu
blikowało nadto kilka druków zwartych.

Naukowe środowisko kościelne Białegostoku znalazło wsparcie w  pra
cach takich samych środowisk w Drohiczynie i Łomży. Każdy z tych 
ośrodków posiada już swoją wieloletnią tradycję i swoje bogate doświad
czenia. Dzielenie się nimi rozpoczęło się na dobre na początku lat sie
demdziesiątych, kiedy to księża profesorowie z Białegostoku i Drohi
czyna zaczęli się spotykać kilka razy do roku na wspólnych sesjach nau
kowych. W 1979 r. dołączyli do nich księża profesorowie z Łomży. Pre
zentowaniu, inspirowaniu i stymulowaniu prac badawczych tego środo
wiska mają służyć wznowione Studia Teologiczne. Redakcja żywi cichą 
nadzieję, że przyczynią się one do rozwoju nauk kościelnych na pół- 
nocnowschodnich terenach Polski i ubogacenia skarbca kultury naro
dowej.


