- jest kapłanem diecezji warszawsko – praskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012
roku. Magisterium z teologii liturgii obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Obecnie jest doktorantem PWTW – specjalizacja dogmatyka.

- jest jezuitą, ukończył magisterium z teologii na PWTW Bobolanum. Obecnie odbywa
studia doktoranckie z teologii pastoralnej. Jest katechetą w szkole podstawowej oraz
prowadzi rekolekcje dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży. Interesuje się naukami
biblijnymi, duchowością ignacjańską oraz pedagogiką.

- jest doktorantką IV roku na Papieskim Wydziale Teologicznym i studentką Surdopedagogiki na APS w Warszawie. Ukończyła Teologię Ogólną na UKSW w Warszawie,
w pracy naukowej podejmuje tematykę osób niepełnosprawnych, głuchoniemych, języka migowego oraz duszpasterstwa w tychże środowiskach.

- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Wyświęcony w 2009 r. Doktorant PWTW
na specjalizacji teologia pastoralna. Zaangażowany szczególnie w duszpasterstwie
rodzin, dzieci i młodzieży. Instruktor harcerski.

- urodził się 8 stycznia 1974 r. w Warszawie. W roku 1999 uzyskał tytuł magistra
w zakresie filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2002–2004 na
tej samej uczelni odbył studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli. W 2015
roku ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz uzyskał tytuł magistra teologii ogólnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

- jest siostrą zakonną ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Ukończyła: studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, licencjat
zawodowy z filozofii (WSF-P "Ignatianum") oraz studia magisterskie z teologii na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie "Collegium Bobolanum". W 2016
roku uzyskała licencjat teologiczny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (specjalizacja z teologii duchowości). Obecnie jest na trzecim roku studiów doktoranckich na Papieskim Wydziale Teologicznym. Prowadzi wykłady z teologii dla sióstr
w formacji początkowej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

- jest Rosjanką polskiego pochodzenia, od 8 lat mieszka, studiuje i pracuje w Warszawie. Ukończyła wydział historyczny Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego (2004,
Krasnodar, Rosja) i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum
(2014). Obecnie kontynuje studia doktoranckie na kierunku teologia pastoralna i prowadzi własną firmę.
Jako pedagaog i teolog pastoralista stara się promować styl życia oparty o wartości.
Jako tłumacz języka rosyjskiego i marketingowiec stara się pomagać ludziom zrozumieć się nawzajem, i chce łączyć Polaków i Rosjan. Jako młody naukowiec interesuje
się historią codzienności i teologią jutra. Poprzez swoje badania interdyscyplinarne chce
nie tylko konceptualizować rzeczywistość, ale wzmacniać nadzieję ludzi i inspirować
ich do działania, do zmiany świata na lepszy i bardziej ludzki.

– odbyła studia teologiczne w Londynie, Heythrop College, University of London, uzyskując tytuł Magistra Teologii Chrześcijańskiej. Obecnie odbywa studia doktoranckie
pod kierownictwem Ks. Prof. Józefa Warzeszaka na PWTW. Interesuje ją głównie
urzeczywistnianie koncepcji Boga dla człowieka jako ‘relacji’, a wiec trynitarnego Jego
obrazu, w dzisiejszym świecie, a w szczególności w Kościele, społeczeństwie i w rodzinie. Mieszka w Anglii i obecnie pracuje tam dla Polskiej Misji Katolickiej.

- jest prezbiterem Archidiecezji Warszawskiej. Wyższe Metropolitalne Seminarum Duchowne w Warszawie i studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym ukończył w roku 2015. Pracę Magisterską o koncepcji zaangażowania w personalizmie
Emmanuela Mouniera napisał na seminarium naukowym z etyki pod kierukiem ks. prof.
dra hab. Ryszarda Monia. Obecnie pełni zadania wikariusza w Parafii św. Małgorzaty
DM w Łomiankach.

- jest żoną, matką dwóch studiujących córek oraz nauczycielem religii w ZSO w Sochaczewie. Studia magisterskie ukończyła na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja
św. Jana Chrzciciela (specjalizacja katechetyka) pracą napisaną pod kierinkiem o. dra
Marka Kotyńskiego: Być kobietą. Duchowość kobiety w świetle pism i nauczania Edyty
Stein. Obecnie jest Doktorantem PWTW i zastępcą red nacz. Bielańskich Studiów Teologicznych. Interesuje się teologią duchowości, antropologią w ujęciu Edyty Stein i św.
Jana Pawła II oraz sztuką teatralną i filmową.

- jest kapłanem w Zakonie Posługujących Chorym (Kamilianów). Zdobył tytuł magistra
teologii (1993) w CMBFUK w Bratysławie i licencjata teologii w Międzynarodowym
Instytucie Teologii Pastoralnej „Camillianum” w Rzymie (2000), włączonym do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują si
wokόł bioetyki, teologii pastoralnej i counselingu w kontekście pastoralnym.

- jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śląskiej
w Milanówku. Pochodzi z warszawskiej Ochoty. Interesuje się sportem, świętymi i teologią Josepha Ratzingera. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 2015 rou i jest to najlepsza rzecz, jaka mogła mu się w życiu przytrafić.

- jest doktorantem w zakresie teologii pastoralnej (muzyka kościelna) na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Absolwentem tejże
Uczelni: mgr teologii, praca o muzyce sakralnej napisana pod kierunkiem ks. prof. A.
Filabera i Instytutu Szkolenia Organistów przy PWTW w klasie organów prof. T. Kalisza (dyplom I st. z wyróżnieniem). Ukończył także PSM II st. im J. Elsnera w klasie
śpiewu solowego prof. Marii Olkisz (dyplom z nagrodą). Od 2009 r. jest muzykiem

kościelnym w parafii św. Mateusza w Dawidach Bankowych, gdzie prowadzi scholę
dziecięcą i liturgiczną oraz zespół instrumentalny. W ramach działalności koncertowej
współpracuje z kwartetem wokalnym Rex Gloriae. Ukończył mistrzowskie kursy organowe (m. in. prof. E. Cominetti, prof. H. Fagius, prof. J. Gembalski) i wokalne (m. in.
prof. P. Bednarski, J. Laszczkowski). Nagrał 5 płyt z muzyką organową i wokalnoinstrumentalną. Interesuje się sportem, historią, sztuką i literaturą.

– jest diakonem diecezji Warszawsko-Praskiej, wyświęconym w 2016 roku. Ukończył
jednolite studia magisterskie z teologii ogólnej (specjalizacja: teologia fundamentalna)
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do jego zainteresowań należą: eklezjologia fundamentalna i dogmatyczna, teologia Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

- jest magistrem licencjatem, ze specjalizacją teologia dogmatyczna, wikariuszem, katecheta, rekolekcjonistą oraz doktorantem na PWT w Warszawie, urodzonym w 1987
roku w Warszawie. Pracuje w podwarszawskim Błoniu od 2015r. Jest kapelanem
w Domu Opieki Społecznej. Zajmuje się duszpastersko m. in. młodzieżą i małżeństwem.

