
NOTY O AUTORACH

Andrzej A. Napiórkowski, paulin; prof. dr hab.; kierownik Katedry Eklezjologii na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2002-2008 – rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeor klasztoru Na 
Skałce. Badania naukowe prowadzi w zakresie: eklezjologii integralnej, chrystologii funda-
mentalnej, ekumenizmu i kwestii usprawiedliwienia, mariologii, tematyki pastoralnej i oko-
licznościowej; dorobek obejmuje blisko 200 publikacji; opublikował m.in. książki: Bosko-ludz-
ka wspólnota . Podstawy katolickiej eklezjologii integralnej (Kraków 2010); Teologia jedności 
chrześcijan (Kraków 2011); Reforma i rozwój Kościoła (Kraków 2012); Kościół bez Kościoła 
(Kraków 2014). Adres do korespondencji: andrzej.napiorkowski@upjp2.edu.pl

Maciej Hułas, doktor nauk społecznych w zakresie socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii 
KUL. Badania z zakresu katolickiej nauki społecznej i socjologii sfery publicznej; autor tłuma-
czeń tekstów socjologicznych z języka niemieckiego i angielskiego. Wykłady gościnne na Uni-
versity of Aberdeen 2007 r. i 2008 r.; Australian Catholic University Sydney 2012 r.; University 
of Notre Dame Sydney 2013 r. Uczestniczy w pracach grupy roboczej “Arbeitsgemeinschaft 
Christliche Sozialethik” w Berlinie. Publikacje: Ujarzmiony kapitał . Praca – kapitał według 
Oswalda von Nell-Breuninga. 2011, KUL, Lublin; Solidarity according to the Polish Project . 
2012, „ET-Studies”, 3/1, s. 41-61; Public sociology jako nowa subdyscyplina naukowa według 
Michaela Burawoya. 2012, RNS, 3 (39), s. 29-67 i in. Adres do korespondencji: mhulas@kul.pl 

Paweł Mazanka, redemptorysta, dr hab. prof. UKSW, kierownik Katedry Metafizyki Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. Wykłada filozofię na UKSW w Warszawie 
i w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie. Badania naukowe 
prowadzi w zakresie: metafizyki klasycznej, a w jej ramach zajmuje się filozofią Boga, metodo-
logią metafizyki klasycznej, potrzebą uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze. 
Interesuje się również pozaklasycznymi kierunkami filozofii, a szczególnie: filozofią Kartezju-
sza, wpływem filozofii Nietzschego na współczesny sekularyzm, fenomenologią Dietricha von 
Hildebranda i Edyty Stein. W ramach filozofii religii zgłębia problem współczesnej sekulary-
zacji i sekularyzmu od strony ustalenia ich filozoficznych przyczyn, jak również zagadnienie 
relacji chrześcijańsko-judaistycznych. Opublikował m.in. Źródła sekularyzacji i sekularyzmu 
w kulturze europejskiej (2003) oraz (wraz z prof. E. Morawcem) Metafizyka klasyczna wersji 
egzystencjalnej (2006). Adres do korespondencji: p.mazanka@uksw.edu.pl

Gerhard Kruip, profesor chrześcijańskiej antropologii oraz etyki spolecznej na Katolicko-Teolo-
gicznym Wydziale Uniwersytetu w Moguncji. Obszary badawcze obejmują następujące za-
gadnienia: teologia latynoamerykańska a Kościół, teorie sprawiedliwości, etyka gospodarcza, 
opieka socjalna oraz prawo do nauki . Od 2011 jest redaktorem naczelnym czasopisma ET-Stu-
dies Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Teologii Katolickiej (Europäische Gesellschaft für 
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Katholische Theologie). Ostatnie publikacje: razem z M. Heimbach-Steins; S. Wendel (Hrsg.), 
Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch . Argumente zum Memorandum, Freiburg im Breisgau: 
Verlag Herder 2011; razem z M. Heimbach-Steins (Hrsg.), Kooperative Bildungsverantwor-
tung . Sozialethische und pädagogische Perspektiven auf „Educational Governance, Bielefeld: 
Bertelsmann Verlag 2011. Adres do korespondencji: kruip@uni-mainz.de .

Jan Perszon, prezbiter Archidiecezji Gdańskiej, profesor nauk teologicznych. Od 2001 zatrudnio-
ny w Wydziale Teologicznym UMK, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Dogma-
tycznej. Opublikował kilkanaście książek z zakresu etnologii religii i pobożności ludowej na 
Kaszubach, m.in. monografie: Na brzegu życia i śmierci . Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia 
pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach, Lublin-Pelplin 1999; Wstąpmy na górę Pana . 30 . 
Pielgrzymka Kaszubska Hel-Jasna Góra-Lewocza, Gdańsk 2012; Skarb w naczyniu glinianym . 
Ksiądz Zygmunt Trella - proboszcz i pielgrzym z Mechowa, Gdańsk 2013 oraz z eklezjologii 
Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykań-
skiej, Toruń 2009. Adres do korespondencji: pershing@umk.pl

Kalina Wojciechowska, dr hab. teologii w zakresie nauk biblijnych, profesor w Katedrze Wiedzy 
Nowotestamentowej i Języka Greckiego ChAT (sekcja ewangelicka), członkini Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN, Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; 
European Society of Women in Theological Research (ESWTR); zajmuje się egzegezą Nowe-
go Testamentu (przede wszystkich pism narracyjnych), adaptując do tego metody i narzędzia 
używane głównie w językoznawstwie; współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną oraz z Towa-
rzystwem Biblijnym w Polsce; ostatnio pod jej redakcją ukazała się praca Ku Słowu, ku Kościo-
łowi, ku światu . Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Anchimiukowi) 
z okazji 70 . Rocznicy urodzin (ChAT, Warszawa 2013, ss. 619). Zamężna, mieszka w Ząbkach 
k. Warszawy. Adres do korespondencji: k.wojciechowska@chat.edu.pl

Marek Raczkiewicz, redemptorysta, doktor teologii. Wykłada teologię patrystyczną na Papieskim 
Uniwersytecie Comillas w Madrycie oraz patrologię orientalną na Uniwersytecie Świętego Da-
mazego w Madrycie. Zajmuje się m. in. chrystologią patrystyczną, antropologią patrystyczną, 
teologią wczesnosyryjską, wschodnimi tradycjami chrześcijańskimi. Założyciel serii „Poloni-
ca Matritensis” poświęconej najnowszej historii Polaków w Hiszpanii oraz relacjom polsko-
-hiszpańskim. Autor szeregu artykułów z zakresu patrologii. Przetłumaczył na język hiszpański 
m. in. pisma Afraatesa, Ewagriusza z Pontu, Hipolita. Ponadto pisma soborowe kard. Karola 
Wojtyły „Un pastor al servicio del Vaticano II” (BAC), Madrid 2014. Adres do korespondencji 
marek.raczkiewicz@gmail.com

Jerzy Szymik, kapłan Archidiecezji Katowickiej, profesor nauk teologicznych, poeta. W latach 
1986-2008 związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, od roku 2005 wykłada teologię 
dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obszary ba-
dawcze to m.in.: metodologia teologii i metateologia, chrystologia integralna, topika teologicz-
na, metodologia teologii, teologia kultury, teologia J. Ratzingera/Benedykta XVI, prowadzi też 
interdyscyplinarne badania pogranicza teologiczno-kulturowego . Od 2004 do 2014 był człon-
kiem watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Autor przeszło 50 książek nauko-
wych, poetyckich, eseistycznych. Opublikował m.in. Czułość, siła i drżenie, Katowice 2009; 
Teologia na usługach wiary, bliższa życiu… w 30 lat później, Lublin 2011; Chodzi o Boga, 
Katowice 2012; Theologia benedicta, t . 1–2, Katowice 2010–2012).

Jacek Salij, dominikanin, profesor nauk teologicznych, pisarz i publicysta. Wieloletni pracownik 
naukowy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Dogma-
tycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN oraz polskiego oddziału PENClubu. Główne obszary badawcze: historia 
dogmatów, teologia dogmatyczna, filozofia Boga, filozofia św. Tomasza i scholastyka, etyka 
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i bioetyka. Jest autorem kilkudziesięciu książek, rozpraw naukowych i tłumaczeń. Opublikował 
m .in . Dar Kościoła (Poznań 2007), Uświęcanie czasu (Poznań 2009), Wszechobecna Miłość 
(Poznań 2011), Przystanąć w drodze (Poznań 2014). Adres do korespondencji: ojs@domini-
kanie .pl

Jacek Bramorski, kapłan archidiecezji gdańskiej, dr hab., profesor Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, kierownik Katedry Muzyki Kościelnej. Ukończył szkołę muzyczną II stopnia w klasie 
wiolonczeli, a następnie studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1985-1991 
studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym. Odbył studia specjalistyczne z zakresu teo-
logii moralnej na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, uwieńczone w 1998 roku 
doktoratem z teologii. W 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk 
teologicznych. Od 2009 roku jest rektorem Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teolo-
gicznego w Gdyni. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu teologii moralnej, 
religioznawstwa, estetyki teologicznej oraz teologii muzyki. Pełni funkcję redaktora naczel-
nego naukowej serii wydawniczej Musica sacra. W 2012 roku opublikował w Wydawnictwie 
Akademii Muzycznej w Gdańsku obszerną monografię naukową pt. Pieśń nowa człowieka no-
wego . Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta 
XVI. Adres do korespondencji: jbram@gsd.gda.pl

Albert Piette, profesor antropologii w Paris West University Nanterre, prowadzi badania także 
w Centre for Ethnology and Comparative Sociology (CNRS). Obszary badawcze koncentrują 
się na różnych formach świętowania: świeckich festiwalach w Belgii oraz religijnych świę-
tach w katolickich parafiach we Francji, ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowych form 
zachowania. Celem jest rozwinięcie antropologii egzystencjalnej, skoncentrowanej człowieku 
w konkretnych formach jego egzystencji, a nie tylko w aspekcie socjo-kulturowym. Jest au-
torem m .in . Le mode mineur de la réalité (Peeters, 1992), La religion de près (Métailié, 1999), 
Le fait religieux (Economica, 2003), Anthropologie existentiale (Pétra, 2009), Fondements 
à une anthropologie des hommes (Hermann, 2011), De l’ontologie en anthropologie (Berg, 
2012), L’origine de la croyance (Berg, 2013), wraz z Michaelem Jacksonem What is Existential 
Anthropology? (Berghahn, 2015). Adres do korespondencji: piettealbert@hotmail.com

Marek Jodkowski, kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor teologii. Studiował historię sztuki, 
historię Kościoła i archiwistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Adiunkt 
w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego UWM w Olsztynie, wykładowca 
w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Zajmuje się historią 
kultury materialnej, historią Warmii w XIX i XX wieku, kampanologią historyczną i ikonogra-
fią chrześcijańską. Adres do korespondencji: ksmarekj@wp.pl .

Leszek Misiarczyk, kapłan diecezji płockiej; dr teologii i nauk patrystycznych, dr hab. nauk huma-
nistycznych w zakresie historii. Od 1997 roku wykładowca w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Płocku, a od 2000 roku Akademii Teologii Katolickiej oraz Universytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi badania m.in. z zakresu problematyki Ojców 
Apostolskich, relacji chrześcijaństwa antycznego i judaizmu, wczesnochrześcijańskiej apolo-
getyki, monastycyzmu wczesnochrześcijańskiego. Opublikował m.in. Ojcowie Kościoła ko-
mentują Biblię, tom II . Ewangelia Marka, Apostolicum Ząbki 2009; Apokatástasis realizzata, 
attuale e futura nella tradizione patristica preorigenana, Augustinianum 58 (2008) s. 33-58; 
Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków-Tyniec 2007 . Adres do koresponden-
cji: l.misiarczyk@uksw.edu.pl.


