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Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, 
wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Bi-
blijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej oraz Biblii Edycji św. 
Pawła, autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu arty-
kułów naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i filo-
logii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.

O. dr Aldino Cazzago – jest włoskim teologiem, był redaktorem naczelnym 
włoskiej wersji przeglądu „Communio”, a także prowincjałem oo. karmelitów regio-
nu północnego. Jego głównym nurtem zainteresowań jest teologia dogmatyczna: 
antropologia i eklezjologia, teologia świętości oraz ekumenizm Kościołów wschod-
nich, zwłaszcza zaś teologiczny dorobek papieża Jana Pawła II. Wykłada teologię 
chrześcijańskiego wschodu i ekumenizmu w Wyższym Instytucie Nauk Religijnych 
Uniwersytetu Katolickiego (oddział w Brescii). 

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary – polski duchowny katolicki, kapłan archi-
diecezji katowickiej, profesor nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Kate-
drze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w liturgice oraz teologii pastoralnej.  
1 października 2004 roku został zatrudniony w Wydziale Teologicznym Uniwersyte-
tu Śląskiego jako adiunkt, a od 1 kwietnia 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów 
i Duszpasterzy im. Jana Pawła II, PosT-Netzwerk der mittel- und osteuropäischen 
Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen w Wiedniu oraz Mitglied des Partner-
gremiums des KAAD – Dienstes e. V. we Wrocławiu. 

Ks. prof. Mihály Laurinyecz – tytuł magistra teologii uzyskał w 1988 r.  
w Akademii Teologicznej „Pázmány Péter” w Budapeszcie (Węgry); w 1988 r. przyjął 
święcenia kapłańskie (diecezja Szeged-Csanád); studiował teologię moralną w Aka-
demii Alfonsiana (Rzym) w latach 1988-1990; stopień licencjata kościelnego uzyskał 
w 1993 r., stopień doktora w 1998 r.; w latach 1990-2007 był profesorem w Colle-
gium Teologicznym w Szeged; od 2015 r. pełni funkcję dyrektora departamentu 152



N O T Y  O   A U T O R A C H

teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego Pázmány 
Péter w Budapeszcie.

Ks. dr Leszek Rasztawicki – kapłan Diecezji Warszawsko-Praskiej, wykła-
dowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
teologicznych w zakresie biblistyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i licencjat nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym 
w Rzymie, studiował na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie.

Prof. Călin Săplăcan – tytuł magistra teologii otrzymał w Instytucie Kato-
lickim w Paryżu, stopień doktora filozofii uzyskał w Uniwersytecie Babeş-Bolyai 
w Kluż-Napoka (Rumunia). Wykłada teologię moralną na Wydziale Teologii Greko-
-Katolickiej na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Kluż-Napoka.

Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel – kapłan archidiecezji 
łódzkiej, wieloletni profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie - Wydział Teologiczny, dr. hab. specjalizacja-teologia moralna, kato-
licka nauka społeczna. Szczególne obszary badawcze: teologia moralna życia spo-
łecznego, bioetyka, fundamenty moralności chrześcijańskiej. W latach 2015-2019 
redaktor naczelny polskiej wersji międzynarodowego kwartalnika „Społeczeństwo. 
Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” wyda-
wanego obecnie przez Civitas Christiana. Autor ponad 100 publikacji. Związany 
poprzez wykłady z Uniwersytetem w Cluj-Napoca (Rumunia), Uniwersytetem Pre-
szowskim w Preszowie (Słowacja), Riga Higher Institute of Religious Sciences affi-
liated to the Pontifical Lateran University (Łotwa), Centre d’Etudes Théologiques à 
Dakar (Senegal).

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – kapłan Archidiecezji Katowickiej, teolog 
i poeta, profesor zwyczajny w Instytucie Teologii Uniwersytetu Śląskiego, w latach 
2004-2014 członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Specjalizuje się w chry-
stologii, metodologii teologii, teologii kultury, teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. 
Autor 60 książek naukowych, poetyckich, eseistycznych.
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