SŁOWO OD REDAKCJI
W obecnym 2004 roku Ks; Biskup prof. dr hab. Edward Ozorowski,
główny pomysłodawca wznowienia sięgający swoimi korzeniami Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie Studiów Teologicznych. Realizacji
tej idei oraz utrzym aniu ciągłości i stałej trosce o odpowiedni poziom na
ukowy rocznika, Ksiądz Biskup poświęcił bardzo wiele sił i starań. Zało
życiel „Studiów Teologicznych", obchodzi swój podwójny jubileusz: 25
lat sakry biskupiej oraz 40 lat kapłaństwa. Z tej okazji Redakcja Studiów,
w imieniu wszystkich jej współpracowników, pragnie przekazać Księdzu
Biskupowi serdeczne życzenia oraz w yrazy uznania i wdzięczności. Wy
rażamy nadzieję, że Miłosierny Zbawiciel będzie nadal obdarzał dostoj
nego jubilata potrzebnymi łaskami oraz dobrym zdrowiem, aby mógł na
dal kontynuować swoją pracę na polu pasterskim i naukowym z pożyt
kiem dla naszej Metropolii i Kościoła w Polsce.
Należy podkreślić nieustanne zaangażowanie dostojnego Jubilata w
spraw y związane ze Studiami Teologicznymi, a zwłaszcza jego troskę,
by prezentow ały one odpow iedni poziom naukow y. Przez pierw sze
dziesięć lat robił on to sam osobiście, jako Redaktor Naczelny, obecnie
czyni to poprzez dobre rady oraz mobilizację grona redaktorów. Za
wszelkie wsparcie Redakcja w yraża serdeczną wdzięczność Księdzu Bi
skupowi.
Ks. Biskup Edw ard Ozorowski jest cenionym autorytetem teologicz
nym w Polsce i na świecie. Opublikował on ponad tysiąc tekstów w tym
kilkadziesiąt książek. Jego bibliografia systematycznie była prezentow a
na na łamach naszych Studiów. Jest on profesorem teologii dogmatycz
nej na Uniwersytecie Kardynała Stefana W yszyńskiego, założycielem
M iędzywydziałowej K atedry Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w
Białymstoku, profesorem Arcybiskupiego W yższego Seminarium D u
chownego w Białymstoku oraz wykładowcą w innych instytucjach na
ukowych. N adal jest jednym z integratorów i inspiratorów naukowych
środowisk katolickich w Polsce północno-wschodniej. Czego przykła
dem są międzyseminaryjne spotkania profesorów WSD z Białegostoku,
Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec. Lista zasług Księdza Biskupa jest
długa i nie sposób ich wszystkich tu wymienić.
Dziękując jeszcze raz dostojnemu Jubilatowi życzymy, aby dzięki
pomocy Bożej, nie brakło m u nigdy energii, zapału i stanowczości w
kontynuow aniu swej życiowej, pasterskiej i naukowej misji.

Ks. Prof. dr hab. Józef M. Dołęga
Redaktor Naczelny
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