NOTY O AUTORACH

Ángel Cordovilla Pérez – ur. w 1968 r. w Salamance, kapłan diecezji Salamanka (Hiszpania).
Dr teologii dogmatycznej (Gregoriana). W latach 2000-2002 wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, od 2003 r. profesor na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie, wicedziekan wydziału teologii i kierownik departamentu teologii dogmatyczno-fundamentalnej. Od 2012 r. dyrektor Szkoły Teologicznej K. Rahner-Hans Urs von Balthasar. Prowadzi badania w zakresie: teologii trynitarnej, chrześcijańskiej teologii odkupienia, pneumatologii
oraz teologii obszaru języka niemieckiego (K. Rahner, H. U. von Balthasar). Dyrektor serii
teologicznej „Verdad e Imagen” (Sígueme). Opublikował m.in. pozycje: Gramática de la encarnación. La creación en Cristo en la teología de Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar
(2004); El ejercicio de la teología. Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras
(2007); El misterio de Dios trinitario. Dios-con-nosotros (2012); Crisis de Dios y crisis de fe.
Volver a lo esencial (2012); Cómo hablar hoy de Dios uno y Trino? (2012). Adres do korespondencji: acordovilla@teo.upcomillas.es
Józef Grzywaczewski – ur. w 1952 r., kapłan diecezji siedleckiej. Dr hab., prof. UKSW, patrolog.
Uzyskał doktorat na KUL (1986). W latach 1998-2013 rektor Polskiego Seminarium w Paryżu,
prowadził wykłady z patrologii w Instytucie Katolickim w Paryżu. Autor publikacji z dziedziny
teologii patrystycznej i historii Kościoła. Ostatnie książki: La relation du Fils au Père dans les
conceptions théologiques des origines au Concile de Nicée (2012); Prayer of God’s Friend
according to Clement of Alexandria (2012). Adres do korespondencji: j.grzywaczewski@uksw.
edu.pl
Ryszard Hajduk – ur. w 1966 r., kapłan ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (CSsR,
redemptoryści). Prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Praktycznej na Wydziale Teologii
UWM w Olsztynie. Zdobył: stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej
i homiletyki (Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, 1995), stopień doktora habilitowanego (UKSW w Warszawie, 2001). Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale
Teologii UWM w Olsztynie, w WSD Redemptorystów w Tuchowie oraz na Uniwersytecie
Katolickim w Cochabambie (Boliwia). Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz ponad 80 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą. Adres do korespondencji: reich-hart@
wp.pl
Marcin Lisak – ur. w 1975 r., kapłan z Zakonu Kaznodziejskiego (OP, dominikanie). Dr, od 2008 r.
adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2010-2012 wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Toma-
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sza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, w 2013 r. prowadził wykłady w Graduate Theological
Union w Berkeley w Kalifornii. Obecnie jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i socjologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się
w socjologii religii i migracji oraz w katolickiej nauce społecznej i etyce społecznej. Ważniejsze publikacje: Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka (2008); współredakcja
z M. Grubką: Polscy migranci w Irlandii: wokół środowiska duszpasterstwa polonijnego. Szkice teologiczne i społeczne (2010). Adres do korespondencji: marcinlisak@yahoo.com
Marian Machinek – ur. w 1960 r., kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF).
Prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Moralnej i Etyki UWM w Olsztynie, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Moralistów. W latach 2003-2014 redaktor naczelny czasopisma
naukowego Wydziału Teologii UWM „Forum Teologiczne”. Do jego obszarów badawczych
należą: wybrane zagadnienia bioetyczne, zagadnienia etosu biblijnego, problemy moralne małżeństwa i rodziny, zagadnienia rozumienia prawa naturalnego oraz koncepcja sumienia. Opublikował m.in. pozycje: Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane zagadnienia etyczne u początku
ludzkiego życia (2004); Śmierć w dyspozycji człowieka. Wybrane zagadnienia etyczne u kresu
ludzkiego życia (2004); Spór o status ludzkiego embrionu (2007). Adres do korespondencji:
marian.machinek@gmail.com
Ireneusz Mroczkowski – ur. w 1949 r. Makowie Mazowieckim, kapłan diecezji płockiej. Prof.
dr hab. Od 1984 r. wykładowca teologii moralnej, w latach 1999-2005 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Profesor teologii moralnej na wydziałach teologii KUL (19852002) oraz UKSW (od 2002). W latach 2006-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Teologów
Moralistów, od 1997 r. redaktor naczelny „Studiów Płockich”. W latach 1997-2011 członek
Komisji do spraw Dialogu między Kościołem Rzymsko-Katolickim i Starokatolickim Kościołem Mariawitów. Opublikował m.in. pozycje: Teologia moralna. Definicja. Przedmiot. Metoda
(2011); Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka (2012). Adres do korespondencji: irene@plock.opoka.org.pl
Władysław Nowak – ur. w 1940 r., kapłan archidiecezji warmińskiej, kanonik gremialny i dziekan Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Prof. dr hab., em. prof. UWM. Prodziekan WT UWM
(1999-2002), rektor WSD Hosianum (2004-2011), sekretarz generalny I Synodu Archidiecezji
Warmińskiej (2006-2012). Członek Pontificia Academia Mariana Internationalis w Rzymie,
Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Olsztyńskiego Forum Naukowego. Przewodniczący rady ds. formacji kapłańskiej archidiecezji warmińskiej.
Odznaczony przez Prymasa Polski w 2014 r. Medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu”.
Badania naukowe prowadzi w zakresie: liturgii, ekumenizmu, mariologii, liturgicznej pobożności ludowej. Autor 250 publikacji naukowych, w tym: Małżenstwo w świetle dialogu kultur
(2009); Misterium paschalne w liturgii (2010); Liturgia Godzin dla świeckich (2011). Adres do
korespondencji: nowlad@uwm.edu.pl
Katarzyna Parzych-Blakiewicz – ur. w 1968 r. Dr hab., dogmatyk, prof. UWM w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Autorka wielu opracowań o tematyce dotyczącej teologii dialogu. Inne zainteresowania badawcze, teologiczne: wokół tematyki mariologicznej i hagiograficznej, antropologicznej, sakramentologiczno-eklezjologicznej, medialnej. Wydała monografie: Dialog – jako metoda ewangelizacji
współczesnego świata według Jana Pawła II (2000); Teologia historiozbawcza w dogmatyce
polskiej XX wieku (2010); Development of the Eve-Mary Antithesis since the „Catechism Of
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The Council Of Trent until the Catechism Of The Catholic Church”. 1566-1992 (2013). Adres
do korespondencji: kaparz@uwm.edu.pl
Andrzej Pietrzak – ur. w 1958 r., kapłan ze Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD, werbiści).
Dr, od 2005 r. pracownik Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL (adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Misjologii). Pracował w slumsach i ubogich regionach Brazylii oraz z imigrantami w Madrycie. Studiował w Pieniężnie, São Paulo, Lublinie i Rzymie. Uzyskał: bakalaureat
(Uniwersytet Świętego Anzelma w Rzymie, 1990), magisterium (KUL, 1991), doktorat (KUL,
2001), licencjat z misjologii (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, 2005). W latach 2002-2003
prowadził badania w USA i zajęcia w Divine Word College, Epworth, IA. Wydał książki: Opcja
na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (Pieniężno 2002); Teologia da inculturação
segundo Michael Amaladoss e Mário de França Miranda (Lublin 2010); Povo de Deus segundo Leonardo Boff (Lublin 2010); Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii
latynoamerykańskiej (Lublin 2013). Adres do korespondencji: akpietrzak@gmail.com
Adam Józef Sobczyk – ur. w 1972 r., kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF).
Dr hab., adiunkt Zakładu Teologii Duchowości UMK w Toruniu. Od 2007 r. członek Międzynarodowej Komisji Formacyjnej Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, od 2009 r.
członek korespondent Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Wykładowca teologii duchowości, kierownictwa duchowego i poradnictwa rodzin; rekolekcjonista. Zainteresowania naukowe obejmują głównie zagadnienia historii i teologii duchowości ze szczególnym
uwzględnieniem duchowości zakonnej oraz duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Ostatnio
wydał pozycję Communio caritatis Świętej Rodziny z Nazaretu jako wzór życia duchowego
współczesnej rodziny katolickiej (2010). Adres do korespondencji: ajsobczyk72@gmail.com
Stefan Szymik – ur. w 1956 r., kapłan ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF).
Dr hab., prof. KUL. Odbył specjalistyczne studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1982-1987) i w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie (1991-1994). Od 1985 r., z przerwą
na studia w Rzymie, wykładowca Nowego Testamentu w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim
(Wydział Teologii UAM w Poznaniu); zatrudniony od 1995 r. w Instytucie Nauk Biblijnych
KUL jako adiunkt, a po habilitacji (2003) kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej KUL
(od 2004). Specjalizuje się w hermeneutyce i metodologii biblijnej. Ostatnie publikacje: red.:
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Lublin 2009); red.: Biblia kodem kulturowym Europy
(Lublin 2013); Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin 2013). Adres do korespondencji: stesz@kul.pl
Krzysztof Witko – ur. w 1963 r., kapłan archidiecezji lwowskiej, proboszcz parafii w Issy-les-Moulineaux pod Paryżem. Dr hab. Odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologii Katolickiego Instytutu w Paryżu uwieńczone obroną pracy doktorskiej w 1995 r. Stopień doktora
habilitowanego otrzymał w 2012 r. na Wydziale Teologii KUL. Jest autorem m.in. książki na
temat personalizmu chrześcijańskiego Emmanuela Mouniera Wcielenie–osoba–zaangażowanie. Emmanuela Mouniera personalizm chrześcijański (2012) i studium poświęconego myśli
teologicznej kardynała Jeana Daniélou Dire la foi chrétienne a l’homme d’aujourd’hui. L’essai
de Jean Daniélou (1905-1974) et son enjeu théologique pour notre temps (2005). Adres do
korespondencji: witko.krzysztof@gmail.com

