
Oddajemy do rąk Państwa trzynasty Rocznik Teologii Katolickiej. 
Zaangażowanie w jego powstanie naukowych autorytetów pozwala 
żywić nadzieję na jego bardzo dobrą merytoryczną jakość. 

Rok 2014 to czas wyjątkowy. Łączy się z podwójnym jubileuszem: 
50-lecia kapłaństwa i 35-lecia posługi biskupiej Jego Ekscelencji Arcy-
biskupa Metropolity Białostockiego, prof. zw. dr. hab. Edwarda Ozo-
rowskiego. Dostojny Jubilat wpisuje się w naszą pamięć jako człowiek 
wiary i człowiek nauki. Swoje życie związał z Białymstokiem: kapłań-
stwo, posługa biskupa pomocniczego, w końcu stolica metropolitalna. 
Poprzez pracę i twórczość stał się ambasadorem Białostocczyzny 
znanym w kraju i poza jego granicami. Katedra Teologii Katolickiej 
Uniwersytetu w Białymstoku i Redakcja „Rocznika” zawdzięczają Ju-
bilatowi swoje istnienie. Ksiądz Arcybiskup był założycielem Katedry 
Teologii i zainicjował wydawanie periodyku. Ten podwójny trzynasty 
numer jest wyrazem hołdu i dziękczynienia skierowanym pod adresem 
Dostojnego Jubilata.

Ksiądz Arcybiskup stał u początków wielu cennych inicjatyw, jak 
chociażby spotkań teologów z przedstawicielami nauk medycznych, 
ekonomicznych czy prawniczych. Był także twórcą Środowiskowego 
Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku. Dał się poznać 
zarówno jako wybitny teolog, znawca historii Kościoła i historii teologii, 
a także miłośnik tematu rodziny, który wykładał przez lata w Instytucie 
Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
redagując Słownik Małżeństwa i Rodziny obejmujący tę problematykę. 

Układ treści, który przyjęliśmy w tym numerze „Rocznika”, odzwier-
ciedla m.in. dziedziny wiedzy tworzące krąg zainteresowań Jubilata. 
Artykuł wstępny, otwierający tom pierwszy, ks. prof. zw. dr. hab. Cze-
sława Rychlickiego ukazuje sylwetkę Arcybiskupa Jubilata w dialogu 
pomiędzy teologią i Magisterium Kościoła. 

Tom ten został podzielony na dwie części: nauka i wiara. Mówią one 
o konieczności dialogu interdyscyplinarnego, tak bliskiego Jubilatowi, 
który jest także koniecznym aspektem naszej rzeczywistości. Artyku-
ły w nim zawarte pokazują spojrzenie prawnika, ekonomisty, fizyka, 
biologa, teologa na problem początku życia człowieka, który w części 
drugiej spotkał się z uzupełnieniem zagadnienia z punktu widzenia 
wiary i mistyki. 
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Drugi tom został podzielony na pięć części mieszczących się w te-
matyce: antropologii teologicznej, teologii rodziny, teologii dialogu, 
teologii pastoralnej i historii Kościoła. Całość zamyka sprawozdanie 
z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymsto-
ku obejmujące wszystkie wydarzenia ubiegłego roku akademickiego 
i recenzje.

Mamy nadzieję, że pismo, które Państwo otrzymujecie stanie się 
zarówno przyczynkiem do zagłębienia się w poruszane w nim tematy, 
jak i, a może przede wszystkim, do dziękczynienia za dar Osoby Do-
stojnego Jubilata, któremu w tym miejscu życzymy potrzebnych łask 
Bożych i wszelkiej pomyślności w dalszym „wydeptywaniu” ścieżek 
nauki i wiary. Ad multos annos! 

ks. dr hab. Andrzej Proniewski



We are pleased to present the 13th volume of our annual ‘Rocznik 
Teologii Katolickiej’. Its high scientific quality owes much to the con-
tribution of the authors who enjoy the reputation of authorities in 
their research fields.  

The year 2014 is exceptional as it marks two jubilees: the 50th anni-
versary of the ordination and the 35th anniversary of the consecration 
of His Excellency Archbishop Prof. Edward Ozorowski, Metropolitan 
of Bialystok. We know him as the man of faith and the man of science. 
His life as a priest, auxiliary bishop and then the Archbishop Metro-
politan has been connected with Bialystok. His pastoral and research 
work have made him an ambassador of the Bialystok region in Poland 
and abroad. Both the Chair of Catholic Theology of the University of 
Bialystok and our annual have been  initiated by him. The present 
double volume of ‘Rocznik’ is our tribute to His Excellency and ex-
pression of our thankfulness. 

The Archbishop has put forward many interesting proposals, for 
example meetings of theologians and representatives of medicine, 
economy and law. He has also created the local body of the chancellors 
of Bialystok’s universities. His Excellency is also known as an outstand-
ing theologian, particularly in the field of the history of the Church and 
history of theology and also a keen researcher in family studies. For a 
long time he has been a lecturer at the Institute of Family Studies at 
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. He is also an editor 
of ‘The Dictionary of Marriage and Family’ dealing with these issues.

The articles  included in present volume represent, among others, 
the branches of science of the interest to the Archbishop. The first one, 
by Rev. Prof. Czesław Rychlicki, shows the profile of His Excellency 
in the context of the dialogue between theology and the Magisterium 
of the Church. 

The first part of the volume is divided into two sections, the first 
one dedicated to science and the second one focusing on faith. They 
emphasize the necessity of an interdisciplinary dialogue which reflects 
His Excellency’s interests and is also a necessary aspect of our reality. 
The articles included in this part weigh the problem of the beginnings 
of a human life from the point of view of a lawyer, economist, physicist, 
biologist  and theologian.  In the second part the question above has 
been discussed from the viewpoint of faith and mystics.
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The second part of the present volume consists of five parts cover-
ing different branches of theology: theological anthropology, theology 
of family, theology of dialogue, pastoral theology and history of the 
Church. The closing section of the annual contains a report of all the 
events initiated by the Chair of Catholic Theology in the academic 
year 2013/2014 and reviews.

We hope that our annual will inspire you to deepen your interest in 
the issues raised in it  and, perhaps above all, to express thankfulness 
for the life of our Most Reverend Archbishop. We wish him all the 
necessary divine graces and every success in his further ‘trodding’ 
the paths of science and faith. Ad multos annos!

Rev. Andrzej Proniewski


