OD WYDAWCY
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku
I je j Biuletyn
Rozwijający się Uniwersytet w Białymstoku otwiera się na nowe
kierunki badań i studiów. W ramach tych dążeń Uniwersytetu oraz sta
rań Archidiecezji Białostockiej o rozszerzenie możliwości badań i stu
diów filozoficzno-teologicznych powstała Katedra Teologii Katolickiej Uni
wersytetu w Białymstoku. Została ona otwarta na podstawie uchwały Se
natu Uniwersytetu w Białymstoku, oraz umowy zawartej między Uni
wersytetem w Białymstoku a Rzymsko-Katolicką Archidiecezją Biało
stocką. Oficjalna inauguracja Katedry nastąpiła 8 października 1999
roku w Auli Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
„Katedra Teologii Katolickiej jest samodzielną międzywydziałową
jednostką naukowo-badawczą Uniwersytetu w Białymstoku" - stwier
dzono w umowie stanowiącej prawną podstawę powołania Katedry.
Zadaniem tej jednostki naukowo-badawczej jest „uczestniczenie w ba
daniach statutowych i własnych na podstawie przepisów obowiązują
cych w Uniwersytecie w Białymstoku". Na płaszczyźnie dydaktycznej
„Katedra w miarę możliwości przedstawia ofertę dydaktyczną określo
nym kierunkom studiów" w postaci określonych wykładów kursorycznych, monograficznych lub konwersatoriów. Te zadania podjęli etatowi
pracownicy Katedry. Jej kierownikiem został ks. bp prof, dr hab. Edward
Ozorowski, dogmatyk, historyk teologii, specjalizujący się w naukach o
rodzinie. Jako adiunkci zostali zatrudnieni: ks. dr Wojciech Michniewicz,
biblista, absolwent Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz Instytutu Biblij
nego w Rzymie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie; licencjat
nauk biblijnych; ks. dr Tadeusz Kasabuła, historyk Kościoła, absolwent
KUL; ks. dr Adam Skreczko, pedagog i teolog małżeństwa i rodziny, ab
solwent KUL i Uniwersytetu Lateraneńskiego w Rzymie; ks. dr Józef Zabielski, teolog moralista, absolwent KUL, gdzie też ukończył studia spe
cjalistyczne w zakresie psychologii i psychoterapii; studia i badania na
ukowe prowadził też w Paryżu (Institut Catholique de Paris i Sorbona).
Sekretariat Katedry prowadzi s. mgr Anna Tyra. Adres Sekretariatu: Ka
tedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, PI. Jana Pawła
Π 1,15-087 Białystok, teł. 085/7321224.
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Działalność Katedry Teologii Katolickiej wyraża się w badaniach statu
towych i własnych pracowników naukowych tej jednostki naukowo-ba
dawczej Uniwersytetu w Białymstoku. Dokonania pracowników Katedry
w tym zakresie publikowane są w różnych pismach speqalistycznych pe
riodykach w tych dziedzinach nauki, którymi zajmują się poszczególni pra
cownicy naukowi Katedry. W ramach pracy badawczej Katedra organizuje
też sympozja i konferencje naukowe i naukowo-dydaktyczne, podczas któ
rych podejmowane są aktualne problemy teologiczne, filozoficzno-społeczne oraz inne. W ramach pracy badawczej Katedra postanowiła rozpocząć
własną działalność publicystyczną. W porozumieniu z Redakqą Studiów
Teologicznych, postanowiono w ramach tego rocznika teologicznego wyda
wać Biuletyn Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Będzie
on zamieszczany w każdym numerze Studiów Teologicznych, a jego wydaw
cą jest Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej. W ramach
tego Biuletynu będą publikowane materiały z konferencji i sympozjów or
ganizowanych przez Katedrę, oraz inne teksty obrazujące działalność tej
placówki naukowo-badawczej i jej poszczególnych pracowników.
W pierwszym numerze niniejszego Biuletynu najpierw zostały zamiesz
czone niektóre dokumenty dotyczące utworzenia Katedry Teologii Katolic
kiej Uniwersytetu w Białymstoku, oraz tekst wykładu inauguracyjnego „Teo
logia jako nauka", wygłoszonego przez kierownika Katedry, ks. bpa prof. dr.
hab. E. Ozorowskiego, podczas jej otwarcia w dniu 8 października 1999 roku.
W dalszej kolejności znalazły się materiały z trzech sesji zorganizowanych
przez Katedrę w roku akademickim 1999/2000: Prawo - szansa czy zagroże
nie? (13.11.1999 r.); Eucharystia sprawowana i przeżywana przez kapłana
(8.01.2000 r.); Ks. Michałowi Sopoćce w 25- lecie jego śmierci (6.05.2000 r.). [W
tym numerze Biuletynu zamieszczono tylko te teksty referatów wygłoszo
nych podczas wymienionych konferencji, które zostały dostarczone do Re
dakcji; brakujące będą wydrukowane w kolejnym numerze].
Przekazując do rąk Czytelników pierwszy numer naszego Biuletynu
żywimy nadzieję na życzliwe przyjęcie samej inicjatywy jego wydawa
nia, jak też treści zamieszczanych w nim tekstów. Publikując nasz Biule
tyn chcemy prezentować wyniki pracy naukowo-badawczej Katedry
Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, oraz przyczynić się do
ubogacenia Studiów Teologicznych, których Redakcji dziękujemy za życz
liwe przyjęcie naszej inicjatywy.
Redaktor Biuletynu
Ks. dr hab. Józef Zabielski
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