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NOTA O AUTORACH
ks. mgr lic. Piotr Kodym
– jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2010 roku. Ukończył
studia magisterskie (specjalizacja teologia fundamentalna) oraz studium doktoranckie
(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie. Interesuje się religioznawstwem, problematyką sekt i nowych ruchów
religijnych oraz teologią fundamentalną. Jest członkiem kapłańskiego klubu
motocyklowego „God's Guards”.

dr n. hum. Alina Wóycicka
– jest magistrem lic. teologii pastoralnej Papieski Wydziału Teologicznego –
Bobolanum (Teologia pastoralna), jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim (psychologia), jest doktorem nauk humanistycznych oraz psychologiem
klinicznym (spec. I st.). Autorka artykułu jest psychologiem i teologiem, w zakresie jej
zainteresowań leży przede wszystkim rola i działalność zorganizowanych grup laikatów
w kościele teraz i w przeszłości.

ks. mgr lic. Bartosz Kuczmarski
– jest kapłanem archidiecezji warszawskiej, ukończył w 2008 roku studia teologiczne na
Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego pracą magisterską pod kierunkiem o.prof.
Jacka Salija pt. Teologia Logosu w nauczaniu Josepha Ratzingera. W 2011 roku uzyskał
licencjat teolgiczny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Odbył
formację w Wyższym Metropolitalnym Seminarium w Warszawie w latach 2009-2014.
W roku 2014 przyjął święcenia kapłańskie. Interesuje się szczególnie kinem (również
pod kątem teologicznym)
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mgr lic. Marcin Walczak

– studiował na Wydziale Teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym
jest również doktorantem, jest autorem publikacji: „Teologia sekularyzacji i teologia
post-sekularyzacji. Propozycje Harveya Coxa” wydanej w Teologia w Polsce 8,2 (2014)
oraz „Potencjalna bezżenność chrześcijanina jako znak zwycięstwa nad bożkiem
seksualności. Refleksje teologiczne” wydanej w Teologia w Polsce 9,2 (2015).
Interesuje się Chrystologią, historią dogmatu, sekularyzacją oraz teologią Paula Tillicha.
ks. dr Łukasz Czubla
– ukończył jednolite studia magisterskie – teologia ogólna, PWTW w Warszawie,
jednolite studia magisterskie – stosunki międzynarodowe ISM UW, studia doktoranckie
– WDiNP UW, jest magistrem teologii, stosunków międzynarodowych ze specjalnością
dyplomacja współczesna, jest doktorem nauk politycznych z zakresu stosunki
międzynarodowe, w latach 2008-2012 doktorant WDiNP, interesuje się teologią
dogmatyczną; chrystologią Karla Rahnera, Hansa Ursa von Blathasara, teologią
dogmatyczną niemiecką XX wieku, teologią samoświadomości Chrystusa, filozofią
współczesną; antropologią teologiczną, filozofią dialogu, filozofią dramatu, filozofią
egzystencjalizmu niemieckiego, polemiką filozoficzno – teologiczną w ramach szkoły
transcendentalnej.
mgr Dorota Pliszka
– z zawodu muzyk, pracuje w szkole muzycznej jako nauczyciel wiolonczeli. W 2014
roku ukończyła studia teologiczne na PWTW Bobolanum pracą magisterską napisaną
pod kierunkiem o. dr hab. Z. Kubackiego: "Verbum abbreviatum (Rz 9,28) jako miejsce
spotkania Tradycji Izraela i Kościoła w chrześcijańskiej teologii judaizmu Pierre’a Lenhardtands". Interesuje się także liturgią kościoła syryjskiego. Mieszka w Ostrołęce.
mgr lic. Justyna Kwiatkowska- Kornatko
– 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 kierunkiem
o. dra Marka Kotyńskiego: Być kobietą. Duchowość kobiety w świetle życia i nauczania Edyty Stein. Obecnie jest doktorantem i redaktorem językowym Bielańskich Studiów Teologicznych na PWTW. Interesuje się teologią duchowości, antropologią
w ujęciu Edyty Stein i św. Jana Pawła II oraz sztuką teatralną i filmową.
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o. mgr lic. Krzysztof Trębski MI
– kapłan Zakonu Kamilianów, od ponad 15 lat sprawuje posługę poza terenem Polski
(Słowacja, Włochy). Obecnie jest rektorem Sanktuarium Św. Kamila w Bucchianico
(Włochy) oraz doktorantem na Instituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria
„Camillianum” (Pontificia Università Lateanense), gdzie zajmuje się towarzyszeniem
duszpasterskim i duszpasterstwem służby zdrowia.
mgr lic. Jacek Radzikowski
– jest studentem trzeciego roku studiów doktoranckich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Od 19 lat pracuje jako nauczyciel religii. Prowadzi kursy
przedmałżeńskie. Jest również doradcą życia rodzinnego w Archidiecezji Łódzkiej
i Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Świętej. W swoich naukowych zainteresowaniach koncentruje się na zagadnieniach: Kościół a polityka, relacje Kościół – państwo,
polityczne zaangażowanie katolików świeckich, społeczna nauka Kościoła.
ks. mgr lic. Krystian Strycharski
- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2012 roku. Ukończył
studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek resocjalizacja) oraz
studia magisterskie (specjalizacja teologia dogmatyczna) oraz studium doktoranckie
(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym. Interesuje
sie pneumatologią oraz demonologią i współczesnymi zagrożeniami duchowymi.
ks. mgr Mateusz Wyrzykowski
- jest prezbiterem Archidiecezji Warszawskiej. Wyższe Metropolitalne Seminarum Duchowne w Warszawie i studia teologiczne w Papieskim Wydziale Teologicznym ukończył w roku 2014. Pracę Magisterską, w której podjął temat soteriologii św. Tomasza
z Akwinu, napisał na seminarium naukowym z dogmatyki pod kierunkiem ks. dra
Krzysztofa Szwarca. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie w „Instytucie Nauk Biblijnych” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

ks. mgr lic. Dariusz Dąbrowski
- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja
2006 roku z rąk kardynała Józefa Glempa. Pracę magisterską obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie z teologii dogmatycznej. W 2015 roku otrzymał
tytuł licencjata z teologii dogmatrycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja
św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem w parafii pw. Św. Ignacego z Loyoli w Warszawie.
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dk. mgr lic. Michał Jasiński

– diec. Odesko – Symferopolska (Ukraina), magister Teologii w dziedzinie Historii
Kościoła (2013), Licencjat z Teologii Pastoralnej (2015). Od roku 2010 członek
zwyczajny Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swych badaniach zajmuje się
szeroko pojętymi, początkami Kościoła Katolickiego w byłych Prusach Wschodnich,
oraz religijnością i wierzeniami Mazurów. Autor książek: "Święty Brunon wpisany
w historię miasta Giżycko" oraz "Krechowiecka matka", a także artykułów
poświęconych postaci Świętego Brunona z Kwerfurtu.
mgr Robert Bińkowski
– ukończył chemię na Politechnice Radomskiej. Mieszka i pracuje w Piasecznie pod
Warszawą. Prowadzi własną firmę w branży budowlanej i nieruchomości. Jest
nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. w parafii św. Anny w Piasecznie. Obecnie jest
studentem PWTW na piątym roku. Interesuje się teologią, życiem Kościoła i turystyką.
br. mgr lic Janusz Robionek FSC
– jest bratem zakonnym w Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich, ukończył
studia magisterskie z teologii ogólnej na Uniwersytecie Szczecińskim, pracował w
szkołach prowadzonych przez zgromadzenie w Wiedniu i Madrycie, w roku 2009
obronił pracę licencjacką na Universidad Pontificia de Salamnca. Jest doktorantem
i redaktorem obszarowym Bielańskich Studiów Teologicznych na PWTW. Obecnie jest
Dyrektorem Szkół im. Św. Jana de La Salle w Gdańsku, interesuje się językami obcymi.

