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Reimund Bieringer, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, od 1990 r. profesor egzegezy Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Katolickiej w Katolickim Uniwersytecie w
Leuven (Belgia). Od 2014 r. jest koordynatorem Forschungsabteilung Biblische Exegese
powyższego fakultetu. W latach 2012–2015 był przewodniczącym European Association
of Biblical Studies. Wykładał gościnnie w USA i na Filipinach. Obszary badawcze: Listy
Pawłowe, Ewangelia według św. Jana oraz hermeneutyka biblijna. Najnowsze publikacje
książkowe: Geld en genade. Uitdagingen van het christelijk geloof in de hedendaagse
economische context, (2018); wraz z: Peter De Mey, Ma. Marilou S. Ibita i Didier Pollefeyt (red.), The Spirit, Hermeneutics and Dialogues, ANL 76 (2019); R. Bieringer (red.),
2 Timothy and Titus Reconsidered - Der 2. Timotheus- und der Titusbrief in neuem Licht,
Colloquium Oecumenicum Paulinum 20 (2018); wraz z: Joseph Verheyden, Jens Schröter
i Ines Jäger (red.), Docetism in the Early Church: The Quest for an Elusive Phenomenon,
WUNT 402 (2018); wraz z Barbarą Baert i Karlijn Demasure (red.), Noli me tangere in
Interdisciplinary Perspective: Textual, Iconographic and Contemporary Interpretations,
Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 283 (2016). Adres do korespondencji: reimund.bieringer@kuleuven.be.
Ján Ďačok, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, członek prowincji słowackiej
Towarzystwa Jezusowego (SJ). Lekarz medycyny (1980 r.) ze specjalnością medycyna
wewnętrzna i echografia jamy brzusznej. Profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
w Trnavie (od 1994 r.) i na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (od 2010 r.). Teolog Penitencjarii Apostolskiej w Kurii Rzymskiej (od
2010 r.). Specjalistyczne studia w zakresie teologii moralnej odbył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, kończąc je licencjatem (1993 r.) i rozprawą doktorską (2003 r.).
Habilitował się w 1999 r. na Uniwersytecie w Trnavie, profesor zwyczajny od 2010 r.
Przełożony prowincji słowackiej Towarzystwa Jezusowego (2003–2009), przewodniczący
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na Słowacji (2005–2008), członek–korespondent Papieskiej Akademii Życia (2002–2012). Obszary badawcze: bioetyka,
postmodernizm, ideologie, życie ludzkie. Wybrane publikacje: Človek, utrpenie, nemocnica. Niektoré hľadiská pastoračnej služby, Trnava 1999; La postmodernitá nel dibattito
bioetico. Il caso delle questioni di fine vita, Trnava 2007; Terminálna fáza ľudského života.
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Postmoderná bioetika a katolícka morálka, Trnava 2009; Per la dignità umana, Trnava
2012; Camminare e crescere con Gesù, Trnava 2014; La coscienza e la sua formazione,
Warszawa 2016. Adres do korespondencji: dacok@jezuiti.sk.
Andrzej Draguła, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (diecezja zielonogórsko-gorzowska), doktor habilitowany teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym US, kierownik Katedry
Komunikacji Religijnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, publicysta,
członek Rady Naukowej Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”, stały współpracownik
„Tygodnika Powszechnego”. Uprawia teologię w perspektywie kulturowej, zajmuje się
związkami między teologią a kulturą oraz werbalną i ikoniczną komunikacją religijną.
Opublikował m.in. Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji (2010), Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą (2012), Bluźnierstwo. Między grzechem
a przestępstwem (2013) oraz Emaus. Tajemnice dnia ósmego (2015). Laureat Nagrody
Dziennikarskiej „Ślad” im. Bp. Jana Chrapka w 2018 r. Adres do korespondencji: andrzej.
dragula@usz.edu.pl.
Witold Kawecki CSsR, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, członek Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i dziennikarstwa, kierownik katedry Dialogu Wiary z Kulturą w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się teologią kultury, teologią
moralną, teologią piękna, etyką i teologią mediów, kulturą polityczną i katolicką nauką
społeczną. Jest autorem kilkudziesięciu książek, m.in. Zobaczyć wiarę. Studium obrazu
postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów
(2013); Theology of Beauty. Looking for locus theologicus in contemporary culture (2013);
Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki (2015); Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy
Chrztu Polski (2016); Tajemnice Caravaggia (2019). Współpracownik m.in. Polskiego
Radia i Telewizji. Członek międzynarodowej komisji eksperckiej „Prawo do kultury”.
Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum
Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Adres do korespondencji: wkawecki4@gmail.com.
Marek Karczewski, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (diecezja elbląska), doktor
habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk Biblijnych
i Historycznych Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W 1996 r. uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym,
a w 1999 r. doktorat z zakresu teologii biblijnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów z zakresu egzegezy i teologii biblijnej.
Główne kierunki badań to teologia Apokalipsy św. Jana, profetyzm nowotestamentowy
i wczesnochrześcijański, hermeneutyka biblijna Jana z Kwidzyna i Johanna Gottfrieda Herdera. Autor monografii Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana, Biblioteka
Wydziału Teologii UWM 55 (2011); Szatan w Apokalipsie św. Jana (2013) oraz Baranek
w Apokalipsie św. Jana (2016). Adres do korespondencji: marek.karczewski@uwm.edu.pl.
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Marek Lis, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (diecezja opolska), doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii komunikacji, doktor nauk komunikacji
społecznej, kierownik Katedry Homiletyki, Mediów i Komunikacji w Instytucie Liturgii,
Muzyki i Sztuki Sakralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, prodziekan WT UO. Autor artykułów i książek głównie z obszaru teologii filmu, komunikacji
w Kościele i mediów, m.in. Audiowizualny przekład Biblii (2002); 100 filmów biblijnych
(2005); Figury Chrystusa w „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego (22013); Krzysztof
Zanussi. Przewodnik teologiczny (2015); redaktor m.in. książek: Ukryta religijność kina
(2002); Światowa encyklopedia filmu religijnego (z A. Garbiczem) (2007); Cinematic
Transformations of the Gospel, Opole 2013, Kieślowski czyta Dekalog (z M. Leganem)
(2014); SIGNIS and Cinema. Looking for God Behind the Screen, Bruxelles–Opole 2016,
Mosty, nie mury – 5 lat pontyfikatu Franciszka (2018). Członek jury ekumenicznego na
międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w Erywaniu, Warszawie i Cannes. Adres
do korespondencji: mlis@uni.opole.pl.
Adam Magruk, duchowny Kościoła Prawosławnego, adiunkt na Wydziale Teologicznym
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i wykładowca Prawosławnego
Seminarium Duchownego w Warszawie. Autor m.in. takich publikacji jak: Treść i przesłanie
modlitwy Jezusowej ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Marka Eugenikosa, „Elpis”
20 (2018), s. 145–150; Wybrane elementy nauczania Kościoła Prawosławnego dotyczące
sakramentu małżeństwa, „Społeczeństwo” 4 (2017), s. 108–119; Obrączka ślubna – jej
historia i znaczenie w tradycji Kościoła prawosławnego, „Elpis” 18 (2016), s. 81–86;
Biblijno-historyczna analiza święta Przemienienia Pańskiego, „Rocznik Teologiczny” 57
(2015), z. 3, s. 271–297; „Przeto, ktokolwiek by jadł i pił z kielicha Pańskiego niegodnie
(…) sąd własny je i pije” (1 Kor 11, 27–29) – czyli o właściwym przygotowaniu się do
Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła, „Elpis”16 (2014), s. 49–59. Adres do
korespondencji: admagruk@wp.pl.
Jan Krzysztof Miczyński, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (archidiecezja
lubelska), wyświęcony na prezbitera w 1996 r. Odbył studia teologiczne magisterskie
(1990–1996) i licencjackie w zakresie teologii duchowości (1998–2000) na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim; pracę magisterską napisał pod kierunkiem ks. prof. Czesława
S. Bartnika. Kontynuował studia z zakresu teologii duchowości na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2000–2005). Tam obronił doktorat, przedstawiając rozprawę La cristologia
esistenziale nell’esperienza e nelladottrina di Elisabetta della Trinità, której promotorem
był o. prof. Bruno Secondin OCarm. Od października 2005 r. pracuje w Instytucie Teologii
Duchowości KUL, a od października 2017 r. pełni funkcję dyrektora tegoż Instytutu. Adres
do korespondencji: miczynski@kul.pl.
Sławomir Nowosad, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego (diecezja zamojsko-lubaczowska); doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 2008–2012 prorektor KUL; od 2016 r. dziekan Wydziału
Teologii KUL; członek AVEPRO (Watykan), członek Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, Zespołu Ekspertów ds. nauki i szkolnictwa wyższego Konferencji Episkopatu
Polski, Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekumenicznego kontekstu moralności chrześcijańskiej,
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niekatolickich tradycji teologicznomoralnych, zwłaszcza tradycji anglikańskiej i innych
nurtów protestanckich. Niedawno wydał m.in. Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie (2016) oraz Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie (2016),
natomiast jako redaktor W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie
nadziei (2012), V.A. Demant, Not One World but Two: A Miscellany of Preachments (2017)
oraz 100 lat teologii na KUL (2018; w wersji angielskiej: One Hundred Years of Theology at
the John Paul II Catholic University of Lublin, 2019). Adres do korespondencji: xsn@kul.pl.
Maria Piechocka-Kłos, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; od 2003 r. jest
zatrudniona na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie
prowadzi zajęcia z języków klasycznych; obecnie adiunkt w Katedrze Nauk Biblijnych i Historycznych UWM w Olsztynie. Obszary badawcze: literatura wczesnochrześcijańska, prawodawstwo państwowe i kościelne okresu późnego cesarstwa, historia starożytna i kultura
antyczna. Niektóre ważniejsze publikacje: Gelazy I, Tego samego Papieża Gelazego przeciw
Andromachowi i innym Rzymianom, którzy trwali według dawnego zwyczaju przy świętowaniu luperkaliów, tłumaczenie i komentarz M. Piechocka-Kłos (2012); Aulus Gellius, Noce
Attyckie 2.24. O dawnej oszczędności i o starożytnych ustawach dotyczących wydatków,
wstęp, tłumaczenie, komentarz A.R. Jurewicz, M. Piechocka-Kłos (2012); Chrześcijanie
i poganie. Rozkład sił w senacie rzymskim pod koniec IV wieku, „Studia Warmińskie” 50
(2013), s. 283–293; „Privatus carcer” w ustawodawstwie cesarzy rzymskich (IV–VI w.),
„Studia Warmińskie” 52 (2015), s. 271–280; „Mirabilia animalia” w „Nocach attyckich”
Aulusa Gelliusza. Wybrane przykłady, „Studia Warmińskie” 54 (2017), s. 277–289; Virgines Vestales w Nocach attyckich Aulusa Gelliusza (1.12), „Studia Warmińskie” 55 (2018),
s. 279–290. Adres do korespondencji: mayphi@wp.pl.
Radovan Šoltés, wykładowca i pracownik Wydziału Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu w Preszowie. Na tym samym uniwersytecie otrzymał doktorat z teologii katolickiej
w 2008 r. Obszary badawcze: chrześcijańska etyka społeczna, teoria poznania, relacje
między religią, filozofią a psychologią. Jest autorem szeregu monografii: Základné pojmy spirituality v súvislostiach duchovných cvičení Ignáca z Loyoly a temnej noci Jána
z Kríža (2014); Politika a etika v živote kresťana (Politické a ekonomické systémy v reflexii
kresťanskej sociálnej etiky) (2017); Propaganda, manipulácia a logické klamy (O hraniciach a možnostiach nášho usudzovania a rozhodovania) (2017); oraz skryptów: Úvod do
filozofie (2010); Teórie pravdy (2012); Úvod do fenomenológie náboženstva vo filozoficko-teologických súvislostiach (2013); Poznámky k filozofickej reflexii náboženstva (2015).
Adres do korespondencji: radovan.soltes@unipo.sk.
Adam Trochimowicz OFMCap, duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, członek Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Tytuł magistra teologii uzyskał w 2007 r. na podstawie
pracy z zakresu filozofii: Koncepcja spotkania z człowiekiem w filozofii Józefa Tischnera,
napisanej pod kierownictwem prof. nauk filozoficznych Adama Węgrzeckiego. Od 2012 r.
posługuje w greckokatolickiej wspólnocie w Użhorodzie, na Ukrainie, a od 2015 r. jest
przełożonym tej wspólnoty. Wykładowca filozofii w tamtejszym greckokatolickim seminarium duchownym (historia filozofii antycznej, średniowiecznej i współczesnej, antropologia
filozoficzna, filozofia religii, teoria poznania, logika). W 2017 r. rozpoczął studia w stopniu
licencjacko-doktoranckim w Instytucie Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu
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Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obszary badawcze: teologia fundamentalna, filozofia religii, filozofia rosyjska, liturgia i duchowość tradycji bizantyjskiej.
Adres do korespondencji: atroch@gmail.com.
Mariusz Wojewoda, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii,
magister teologii, pracownik Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki. Obszary badawcze: aksjologia, etyka, neuroetyka, etyki stosowane, filozofia religii. Autor monografii: Pluralizm
aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii (2010) oraz ponad 70
artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in.: Media and
Anxiety of Civilisation in the New Media (2015), Ethical Aspects of Communication in the
New Media (2017), Ethics of Responsibility in the Public Sphere (2018), Jakość życia jako
problem filozoficzny (2018), Etyka jako utopia społeczna: analiza z perspektywy filozofii
wartości (2018), Duchowość i podmiotowość w cyberprzestrzeni (2018). Axiology and the
Moratality of the Human Being (2018). Członek rady naukowej i zarządu międzynarodowej grupy badawczej CultMedia (Niemcy, Austria, Polska, Rumunia, Republika Czeska,
Polska, Rosja). Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Słowackiego Towarzystwa
Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Adres do korespondencji:
mariusz.wojewoda@us.edu.pl.

