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W latach 2000–2004 byłem zatrudniony jako wykładowca bloku humanistycznego 
w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku a w latach 2004–2013 na stano-
wisku adiunkta.

Od 1 lutego 2005 roku jestem zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Teologii Katoli-
ckiej Uniwersytetu w Białymstoku a od 1 października 2012 roku pełnię obowiązki Kierow-
nika Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku.

3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 
14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

Praca naukowo-badawcza jak i dydaktyczna, w którą jestem zaangażowany sięga swo-
imi korzeniami do rozprawy magisterskiej, którą poświęciłem nauczaniu Jana Pawła II re-
alizując temat Trynitarna interpretacja personalizmu chrześcijańskiego w encyklikach Jana 
Pawła II: Dives in Misericordia, Redemptor Hominis, Dominus et Vivificantem. Rozwinię-
ciem zagadnień trynitarno-personalistycznych i poszerzeniem o eklezjologiczne była roz-
prawa licencjacka La dimensione trinitaria della Chiesa nelle encicliche di Giovanni Pao-
lo II.

Etapem przełomowym stała się rozprawa doktorska Il battesimo in relazione alla na-
tura e alla missione salvifica della Chiesa secondo Karl Rahner, pozwalająca mi na dokona-
nie konfrontacji z dorobkiem naukowym Karla Rahnera (1904–1984), teologa któremu nie-
obca była filozofia. W twórczości Rahnera dają się rozpoznać wpływy I. Kanta (1724–1804), 
J. Marechala (1878–1944) i M. Heideggera (1889–1976). Wniknięcie w myśl teologiczną Rah-
nera przekształciło się w moje zamiłowanie także do zagadnień filozoficznych co w przy-
szłości będzie rzutowało na prowadzenie przeze mnie badań i dydaktyki. K. Rahner zaj-
mując się problematyką historyczno–dogmatyczną, uwspółcześnił tradycyjną scholastykę 
o założenia proponowane przez filozofię transcendentalną i egzystencjalną. W roku 2003 
opublikowałem artykuł promujący teologię sakramentalną Rahnera «Rahnerowska wi-
zja chrztu na tle epoki», w: Studia Teologiczne 21 (2003), 5–20.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i ty-
tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 
jako osiągnięcie stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habili-
towanego wskazuję monografię Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger, BT 9, Eupress 
FTL, Lugano 2014.

Powstała monografia jest owocem poznania dorobku naukowego Josepha Ratzinge-
ra (1927–), który na Soborze Watykańskim II współpracował z Karlem Rahnerem. Wie-
działem, że sposób uprawiania przez nich teologii był różny i zapragnąłem przebadać jego 
dorobek naukowy. Główną hipotezą badawczą, było zrozumienie zasad, które kierowały 
hermeneutyką J. Ratzingera zróżnicowaną od K. Rahnera. Problemem pracy stało się zna-
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lezienie odpowiedzi na pytanie: jakim kluczem hermeneutycznym posługiwał się J. Ratzin-
ger w swoim piśmiennictwie teologicznym. Postawiony problem okazał się trudny z wielo-
rakich powodów. J. Ratzinger jest bardzo płodnym pisarzem, teologią zajmował się jeszcze 
przed Soborem Watykańskim II i nadal nią się zajmuje. W tym czasie ulegała modyfika-
cjom koncepcja teologii, od klasycznego schematu (scriptura, traditio, ratio) po próbę przy-
bliżenia jej do życia i nawiązania kontaktu ze współczesnymi prądami filozoficznymi: feno-
menologią, egzystencjalizmem, antropologią transcendentalną itp. 

Hermeneutyka stanowi problem sam w sobie. Jako teoria egzegezy występowała już 
u Filona. Chrześcijaństwo starożytne posiadało szkoły interpretacji tekstów biblijnych 
(aleksandryjska, antiocheńska). W średniowieczu powszechnie przyjmowano poczwórny 
sens tekstu biblijnego (literalny, alegoryczny, moralny i anagogiczny). 

W XX wieku obok hermeneutyki jako metody rozumienia, pojawiła sie hermeneutyka 
jako sztuka rozumienia. Jej propagatorami byli głównie: M. Heidegger (1889–1976), G. Ga-
damer (1900–2002) i P. Ricoeur (1913–2005). O ile ta pierwsza uznawał realność bytu i histo-
ryczność wydarzeń, to ta druga zatrzymała się głównie na analizowaniu rozumienia i szu-
kała związków słowa z ujmowaną rzeczywistością. W jej wydaniu teologia odrywała się od 
swych korzeni i rozpływała się w filozofii podmiotu. 

Książka Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger ukazuje sposób odkrywania sen-
su Objawienia Bożego które jest pierwotne, uprzednie w stosunku do doświadczenia Bożej 
obecności, Biblii i Tradycji. Horyzontem takiej hermeneutyki jest wertykalno-epistemolo-
giczny jej charakter, który pozwala na nową definicję zawartości wiary według kryteriów 
i granic teorii poznania i współczesnego języka, będących odzwierciedleniem naukowości 
i zdolności poznawczych człowieka pytającego siebie o treści wiary. Zróżnicowane meta-
fizyczne i egzystencjalne doświadczenie a także indywidualne sposoby spekulacji rozumu 
niejednokrotnie były przyczyną relatywizacji prawd wiary. 

Książka jest próbą przedstawienia właściwego hermeneutycznego odniesienia przez 
Ratzingera nie tylko do interpretacji Słowa zawartego w Biblii, prowadzącego do odkrycia 
prawdziwego sensu tekstu ale przede wszystkim do odczytania wieloaspektowej obecności 
Boga, który jest jedynym źródłem życia i istnienia wszystkiego. Pokazuje zatem właściwą 
drogę w rozumieniu treści Objawienia Bożego, znaczoną nie konfliktem między prawdą po-
znaną przez rozum, a prawdą objawioną przez Boga ale zachowaniem odpowiedniej hierar-
chii podporządkowania ograniczonego rozumu ludzkiego i wiedzy zawsze nieskończonej 
inteligencji Boga. Hermeneutyka ta zdąża do syntezy wiary i wiedzy zgodnie z maksymą 
wypowiedzianą przez św. Augustyna: credo ut intelligam. Jest pomocą jako teoria inter-
pretacji w zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy Bogiem, Jego samoobjawieniem 
w świecie, manifestacją w Jezusie Chrystusie, spełnieniem misji zbawczej w ofierze krzyża, 
zawartością tych prawd w Biblii a doświadczeniem i zdolnością przyswojenia i wniknięcia 
w te treści ze strony człowieka, który bazuje na dziedzictwie Kościoła i ukierunkowuje sie-
bie na zjednoczenie osobowe z Chrystusem poprzez wędrówkę wiary warunkowanej za-
równo aspektem fides qua jak i fides quae. 
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Książka prezentuje Ratzingera jako teologa, który pozostawił niezatarty ślad w inter-
pretacji Bożego Objawienia. Ukierunkował on swoją teologię na odczytanie Słowa Bożego 
objawionego w Synu Jezusie Chrystusie a odnajdującego swoją moc w Duchu Świętym. Ta-
kie spojrzenie umożliwia doświadczenie wspólnoty człowieka z Bogiem i otwiera na nowe 
perspektywy wiary w aspekcie fundamentalnym, duchowym, spekulatywnym, pastoralnym 
i społecznym w życiu doczesnym z utrzymaniem perspektywy życia wiecznego. Długie lata 
jego naukowej działalności sprawiły, że teologiczna refleksja dotykała zróżnicowanych jej 
aspektów: fundamentalnych, dogmatycznych i apologetycznych zawsze uwzględniających 
źródła Biblii, nauczania Ojców Kościoła, sięgających do magisterium, duchowego dziedzi-
ctwa tradycji, wykorzystujących wiarę i rozum do konsolidowania tożsamości osoby wie-
rzącej. Ratzinger pokazuje na potrzebę zachowania dialogu pomiędzy teologią i antropolo-
gią, metafizyką, historią, pomiędzy artykułami credo chrześcijan a sposobem rozumienia 
go i wcielania w życie indywidualnie realizującej się historii zbawienia osoby ludzkiej, któ-
rej punktem odniesienia jest osoba Jezusa Chrystusa – ikona Boga. Punktem wyjścia her-
meneutyki Ratzingera jest trynitarna teologia wspólnoty, rozwijana w wydarzeniu osoby 
i dzieła Jezusa Chrystusa (chrystocentryzm), która znajduje swoje ukonkretnienie w relacji 
z człowiekiem (antropologiczny aspekt) zawsze odnoszącym się do archetypu wspólnoty 
trynitarnej. Jej widzialny obraz to Kościół – wspólnota bosko-ludzka, historycznie i kultu-
rowo rozwijająca się. U Ratzingera liturgia stanowi środowisko komunikacji bosko-ludzkiej 
poprzez znaki, symbole i obrzędy a jej odpowiednia hermeneutyka jest niezbędna do utrzy-
mania kondycji indywidualnej relacji z Trójjedynym Bogiem. 

Książka została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym zostały omówione źród-
ła historyczne i podstawy metodologiczne hermeneutyki Ratzingera, wypracowane przez 
teologicznych myślicieli przedsoborowych nie tylko tych związanych z egzegezą biblijną czy 
ruchem liturgicznym, ale także redagujących Magisterium Kościoła (s. 21–34). Podstawy 
do badań teologicznych dostarczyła mu filozofia, którą poznał i dogłębnie się interesował 
a która pozwoliła mu ukształtować mentalną sylwetkę jako Teologa. Źródłami zaś, z któ-
rych czerpał swą bogatą wiedzę teologiczną były Pismo św. i Tradycja, Ojcowie Kościoła 
i doktryna kształtowana przed i po Soborze Watykańskim II (s. 35–55).

Charakterystyczną cechą Ratzingera jako teologa była przede wszystkim jego niesły-
chana płodność. Od drugiego rozdziału literatura, która powstała w ramach jego działal-
ności intelektualnej, stała się podstawą do dalszej systematycznej spekulatywnej refleksji 
ukazującej klarowny sposób uprawianej przez niego hermeneutyki w teologii. Zatytułowa-
ny: Korzenie i perspektywy hermeneutyki wiary, rozdział ten koncentruje się wokół interpre-
tacji ludzkiego aktu wiary jako aktu egzystencjalnego zawierającego treści Boże wyrażone 
poprzez takie płaszczyzny jak: intellectus fidei, scientia fidei, sensus fidei i sensus ecclesiae, 
które wspierają człowieka w jednostkowym doświadczeniu wiary (s. 57–76). Ratzinger to 
nie uczony teoretyk, który bada i wyjaśnia abstrakcyjne teologiczne problemy w oderwaniu 
od życia. Problematyka hermeneutyki wiary rozciągnięta została przez Ratzingera na okres 
od odległych czasów Starego Testamentu poprzez kerygmat w Nowym Testamencie aż po 
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zainteresowanie się nią filozofów i każdej osoby ludzkiej indywidualnie jej doświadczającej 
z uwzględnieniem możliwości perspektywy życia wiecznego (s. 77–129).

Hermeneutyka teologiczna Ratzingera nabrała cechy wszechstronności. Nie było ak-
tualnego problemu w teologii, któremu by nie poświęcił swojej uwagi. W trzecim rozdzia-
le zostało ukazane szerokie spectrum hermeneutyki chrystologiczno-eklezjologicznej. Naj-
ważniejsze problemy, które pobudziły jego sposób interpretacji zagadnień to: Chrystus 
w pełni objawiający się człowiekowi we wcieleniu i dopełniający dzieła w odkupieniu (s. 131–
150) i Kościół katolicki, historycznie zakotwiczony w Chrystusie, objawiający się we wspól-
nocie wertykalno–horyzontalnej, który stał się pośrednikiem i miejscem nieustannego re-
alnego doświadczenia Boga – Człowieka aż po jego przyjście w chwale. Kościół jest dla 
Ratzingera jedynie pewną drogą zbawienia. Hermeneutyka wpisuje się w odczytanie aspek-
tu historycznego, pneumatologicznego, duchowego i wspólnotowego Kościoła, pozwalając 
zachować przekonanie, że nie ma żywego Chrystusa bez Kościoła ani prawdziwego Kościo-
ła bez Chrystusa, który jest Alfą i Omegą wszechświata i którego najpełniej wspólnota do-
świadcza w Eucharystii. Maryja pozostaje typem Kościoła urzeczywistnionego (s. 151–197).

Hermeneutyka byłaby nieuzasadniona gdyby jej adresatem nie był człowiek. Czwarty 
rozdział posłużył refleksji nad antropologią teologiczną jako problemem hermeneutycznym. 
Człowiek doświadczający konkretnych form historyczno-kulturowych, człowiek poszuku-
jący Boga w świecie, człowiek wierzący zgłębiający sens wiary i człowiek w relacji z innymi 
weryfikujący poziom wiary w czynach to systematyczne zagadnienia potwierdzające słusz-
ność zastosowania hermeneutyki w odkrywaniu prawdy o ludzkim losie objawionej w Je-
zusie Chrystusie (s. 199–243).

W rozdziale piątym zostały syntetycznie określone zasady nazwane kluczami herme-
neutycznymi zastosowane w wykładanej przez Ratzingera teologii, do których należy zali-
czyć: fundament Biblii, powagę Tradycji, myśl Augustyna i Bonawentury, koncepcję tryni-
tarną Trójjedynego Boga wchodzącego w relację z człowiekiem i światem, chrystocentryzm 
teologii, kontynuację doktryny Kościoła potwierdzoną w recepcji Soboru Watykańskiego II, 
wspólnotowość Kościoła, potrzebę rozpoznawania znaków czasu, w których żyje człowiek, 
odpowiednio prowadzoną odnowę liturgii i potrzebę zdolności interpretacyjnych teologów, 
odpowiadających za kształtowanie świadomości wiary w ludziach (s. 245–275). Stanowią 
one ogromną pomoc w poprawnym odczytywaniu Objawienia Bożego warunkowanego 
triadą: Bóg objawiający się w Chrystusie – Kościół jako wspólnota eucharystyczna uczest-
nicząca w objawieniu – Świat, w którym człowiek doświadczając relacji z objawionym Bo-
giem zorientowany jest na realizację zbawienia.

Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć, że J. Ratzinger zachowu-
je w myśleniu realność bytu, właściwe rozumienie Biblii i jej związku z Tradycją, obiekty-
wizm prawdy i realność ludzkiego poznania. J. Ratzinger jest stróżem wiary katolickiej, sta-
wiającym czoło wszystkim, którzy chcą ją zniekształcić i wyrzucić. 

Książka stanowi oryginalny wkład w rozwój badań nad myślą teologiczną Ratzinge-
ra nawiązując do jej fundamentalnych podstaw tkwiących w organizacji koncepcji teolo-
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gicznych zawartych w Objawieniu Bożym a werbalizowanych przy pomocy języka, którym 
posługuje się człowiek. Kierunek interpretacji warunkowany jest z jednej strony zróżnico-
wanymi poziomami objawiającego się Boga z drugiej zdolnościami wyrażenia i nazywania 
poszczególnych jego etapów przez człowieka. Ratzingerowi udało się to osiągnąć jak żadne-
mu wcześniej teologowi dzięki stosowaniu hermeneutyki ciągłości bazującej na solidnych 
podstawach wiary, zmagającej się z jej odpowiednią relacją do rozumu i zachowującej para-
dygmaty w obronie dogmatycznej pewności. 

W trakcie powstawania monografii interesowałem się również teologią Benedykta 
XVi a wyniki badań nad jego tekstami przedstawiałem podczas wystąpień na konferen-
cjach i w publikacjach. Na uwagę zasługują artykuły: «Problematyka wiary w nauczaniu 
Benedykta XVI», w: Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011), s. 113–130, w którym pisałem, że 
Benedykt XVI określa wiarę jako osobową relację z Trójjedynym Bogiem. Wiarę zapocząt-
kowuje w człowieku łaska Boża. Ważna jest inicjatywa współpracy z łaską Boga ze stro-
ny człowieka. Wiara jest potwierdzana poprzez osobowe przylgnięcie człowieka do Boga, 
przez co staje się ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Pełna doj-
rzałość osoby, jej wewnętrzna stabilność mają swoje fundamenty w relacji z Bogiem, która 
przychodzi przez spotkanie z Jezusem Chrystusem i która nasila się dzięki obecności Du-
cha Świętego. Wiara jest wspomagana rozumem. Dzięki rozumowi wiara staje się bardziej 
pogłębiona i lepiej uzasadniona. Wiara jest aktem wspólnotowym. Do jej zaakceptowania 
człowiek dojrzewa w Kościele, on jest naturalnym środowiskiem i źródłem wiary. Kościół 
szczególnie potrzebuje daru młodych ludzi – ich wiary i idealizmu. Potrzebuje ludzi mło-
dych, aby ukazywać światu oblicze Jezusa Chrystusa, które staje się widoczne we wspólno-
cie chrześcijańskiej. Dlatego tak bardzo ważny jest dialog z młodzieżą. Kościół nie może 
widzieć w młodych ludziach jedynie przedmiotu swojej duszpasterskiej troski ale nade 
wszystko aktywnych uczestników jego misji. Wiarę łączy Benedykt XVI z nadzieją i miłoś-
cią. Te cnoty teologalne wzajemnie się warunkują, umacniają, dopełniają i na siebie oddzia-
łują. W proces wiary wpisane są również próby, które pomagają wzrastać w wierze. Wiara 
ukazuje człowiekowi perspektywę rzeczywistości nieprzemijającej, eschatologicznej czyli 
przyszłość, którą jest niebo.

Inny artykuł to: «Promocja rodziny w nauczaniu Benedykta XVI», w: Studia nad Ro-
dziną 30–31 (2012), s. 13–32, w którym uzasadniałem iż pomimo tego, że Papież Benedykt 
XVI nie zredagował oficjalnego dokumentu poświęconego rodzinie, to jednak podejmował 
szereg inicjatyw promujących życie rodzinne a w nauczaniu z wrażliwością współpracowni-
ka prawdy przypominał o niezmiennej jej tożsamości i niezastąpionej roli rodziny w życiu 
człowieka. Wskazywał na kierunki działania i apelował o zachowanie tożsamości i godno-
ści rodziny jako podstawowej mikrokomórki życia społecznego. Podtrzymywał naturalną 
koncepcję rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, w którym obydwoje posiadając od-
mienną strukturę psychofizyczną, wzajemnie się uzupełniają i w miłości otwierają się na 
dar nowego życia – dziecko. Fundamentem tak pojętej rodziny jest trwały, uznany prawnie 
związek małżeński mężczyzny i kobiety, który w Kościele ma charakter związku sakramen-
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talnego stąd potrzeba wyakcentowania z nauczania Benedykta XVI antropologicznego fun-
damentu. Małżeństwo i rodzina zakorzenione są w człowieku i jego przeznaczeniu. Prawda 
o małżeństwie i rodzinie, której korzenie tkwią w prawdzie o człowieku, znalazła urzeczy-
wistnienie w dziejach zbawienia, które podkreślają teologiczny jej aspekt. Rodzina jest tym 
miejscem, w którym przyjmuje się życie dziecka i temu życiu się służy, gdyż prokreacja jest 
jednym z podstawowych jej celów. Budowanie każdej pojedynczej rodziny chrześcijańskiej 
mieści się w kontekście większej rodziny Kościoła, stąd Kościół staje się wsparciem dla każ-
dej rodziny. Współczesna rodzina napotyka na przeróżne postmodernistyczne zagrożenia, 
które zrywają jedność rodziny i stwarzają wiele problemów dzieciom, niewinnym ofiarom 
tej sytuacji. Ważne zatem są sposoby wspierania rodziny pod względem kulturowym, poli-
tycznym i ustawodawczym, pokazujące drogi wyjścia z trudnych okoliczności.

W kolejnym «Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II», w: Rocznik Teolo-
gii Katolickiej 12/1 (2013), s. 43–59 powróciłem do okresu życia Benedykta XVI przed wybo-
rem na Papieża i podjąłem temat recepcji przez Józefa Ratzingera Soboru Watykańskiego 
II, przedstawiając wypowiedzi kardynała na temat poszczególnych dokumentów soboro-
wych, szczególnie konstytucji. To wypowiedzi kardynała z okresu Soboru, jaki i później-
sze, oceniające wprowadzanie ustaleń soborowych w życie codzienne Kościoła. Udowad-
niałem, że Ratzinger przyjął w stylu myślenia i działania metodę, która umiejętnie łączy 
przeszłość z przyszłością Kościoła. Stoi na stanowisku, że etapowość dziejów wspiera ro-
zumienie i utrzymanie jego tożsamości. Wierność tradycji z jednej strony i potrzeba spoj-
rzenia w przyszłość warunkowaną Kościołem eschatologicznym stanowi klamrę spinającą 
rzeczywistość zbawczą w Kościele. Dlatego w pracach Soboru Ratzinger widział możliwość 
ponownego odczytania dorobku Kościoła katolickiego. Szansą miała być zmiana języka te-
ologii, który stałby się bliższy człowiekowi. Pomogłoby to w głoszeniu orędzia zbawienia 
i pogłębieniu tożsamości katolickiej. Umocnienie własnej tożsamości służyłoby dialogowi 
ekumenicznemu. Ratzinger zauważa, że nie wszystkie ustalenia soborowe poszły we właś-
ciwym kierunku, zwłaszcza te dotyczące liturgii. 

Niektóre treści badań mogłem zaprezentować podczas konferencji naukowych. Godne 
podkreślenia są: konferencja naukowa wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II, zorgani-
zowana przez instytut Teologiczny w koszalinie 12 listopada 2012 roku podczas której wy-
głosiłem referat Recepcja Soboru Watykańskiego II w ujęciu Josepha Ratzingera. Aby ukazać 
wyniki dociekań badawczych na płaszczyźnie międzynarodowej uczestniczyłem w Między-
narodowym seminarium naukowym W trosce o współczesną rodzinę. Teoria, Badania, 
Pomoc, zorganizowanym przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymsto-
ku w dniu 29 marca 2012 roku gdzie wygłosiłem referat Troska o rodzinę w nauczaniu Bene-
dykta XVI a także w Międzynarodowej konferencji naukowej Hermeneutyczne wyzwania 
dla teologii zorganizowanej przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymsto-
ku w dniu 19 maja 2013 roku gdzie wystąpiłem z referatem Hermeneutyka reformy kościel-
nej Józefa Ratzingera.
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4. Pozostałe obszary zainteresowań naukowych i pozostałe osiągnię-
cia naukowo-badawcze oraz organizacyjne

4.1. Pozostałe obszary badań naukowych i osiągnięcia w tym zakresie
Aktywność naukowa, która mi towarzyszy od doktoratu była podyktowana interdy-

scyplinarnością co widoczne jest w publikacjach. Szczególne zainteresowania wzbudzała 
antropologia teologiczna. W artykule «Teologiczne uzasadnienie istnienia prawa na-
turalnego», w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek – etyka – ekonomia, Białystok 
2001, 59–73 podejmuję hipotezę, że prawo naturalne nie jest zależne od struktury psychicz-
no–moralnej bytu ludzkiego ale z nią współpracuje. Bóg który jest Stwórcą jest też i twórcą 
natury. W naturę wpisał naturalną sprawność inteligencji, w której przejawia się podobień-
stwo do Stwórcy, do rozeznania i realizacji czynności dobrych i odrzucania złych. Gdyby 
nie istniał wymóg podmiotowy natury stworzonej jak mógłby umysł wydać sąd, że należy 
jakąś rzecz czynić i że ona jest dobra, gdy wola dąży do czego innego, co nosi tylko pozór 
rzeczy dobrej. Podobny sąd nie mógłby zaistnieć, a jeśliby zaistniał zależałby od kalkulacji 
umysłowej. Prawo naturalne jest prawem charakteryzującym człowieka. W to prawo wpisa-
ny jest naturalny dynamizm osoby, który nie jest tylko impulsem lub bezsensownym poru-
szeniem, lecz uporządkowanym działaniem (ukierunkowanym na dojście do określonego 
naturalnego celu człowieka), a jego znaczenie uzależnione jest od realizacji działania uwa-
runkowanego rozwojem pozytywnym człowieka i postępem człowieka w społeczeństwie. 
Dobry ostateczny cel działania ludzkiego nadaje sens i pełnię indywidualnemu życiu. W 
innym analizuję zagadnienie Czy istnieje wolność bez Boga?, w: H. Święczkowska (red.), 
Wolność i tolerancja, Białystok 2007, 39–49. Bronię hipotezy badawczej, że wolność odgry-
wa nie tylko rolę etyczną i prawną, lecz także – i przede wszystkim – rolę antropologicz-
ną i ontologiczną. Wolność jest dana człowiekowi po to, by mógł kreować samego siebie 
w swoim własnym człowieczeństwie. Natura wyposażyła człowieka w wolność w tym celu, 
aby mógł kształtować swoją osobę zgodnie z cnotą. Być prawdziwie człowiekiem to sprawa 
powołania, a nie przymusu, sprawa wyboru, a nie konieczności, sprawa cnoty i umiejętno-
ści, a nie przypadku. Jest pewna doskonałość w sztuce bycia człowiekiem. Wolność wyboru 
jest prawdziwie radykalną wolnością – dotyczy ona własnej bytowości i sposobu jej przeży-
wania. 

Przejawiałem zainteresowanie także protologią w ujęciu Tomasza z Akwinu, które 
stało się impulsem do zredagowania artykułu «Implikacje protologiczne Tomasza z Akwi-
nu», w: Rocznik Teologii Katolickiej 4 (2005), 39–46. W artykule udowadniam, że Tomasz 
z Akwinu akt stworzenia odnosi wyłącznie do Boga, który jako jedyny istniejący od zawsze, 
albowiem w nim nie ma kategorii czasoprzestrzennej, powołał do istnienia rzeczywistość, 
która wcześniej nie istniała. Stworzenie jest dziełem Boga jako Przyczyny Pierwszej. Bóg 
poprzez stworzenie wszechświata aktualizuje prawdę o objawieniu Siebie w rzeczywistości 
przez Niego stworzonej. Strukturę własnej istoty przekazuje stworzeniu poprzez dar z Sie-
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bie jako Ojca i Syna w Duchu Świętym. Tomasz umieszczając akt stworzenia przez Boga 
jako pierwszą i fundamentalną Jego interwencję w czasoprzestrzeń, pokazuje na działanie 
wykorzystujące jedynie własną moc stwórczą. Stworzenie pozostaje w jego interpretacji za-
wsze transcendentnym promieniowaniem Boga. Nie może być rozważane jako bezosobowe 
wydarzenie, ale powinno być interpretowane jako relacja personalna Boga ze stworzeniem. 
Akt stwórczy Boga, który postrzegany jest jako misteryjny i cudowny w swoim efekcie, po-
zostaje głęboko nierozpoznany. W konkluzji doszedłem do wniosku, że Tomaszowa myśl 
na temat stworzenia daje się ująć w następującą gradację: początek stworzenia należy upa-
trywać w Bycie Absolutnym – Bogu; stworzenie jest manifestacją potęgi i dobra Boga, któ-
re ofiaruje bez granic bytom stworzonym; świat stworzony istnieje dzięki przymierzu z Bo-
giem, który w swojej opatrzności komunikuje nieustannie siebie i pozwala uczestniczyć 
stworzeniu w realizacji Jego podobieństwa. 

W nurcie zagadnień antropologicznych zająłem się problematyką teologii cierpienia 
W kolejnych artykułach «Teodramat w ludzkim cierpieniu», w: E. Krajewska-Kułak, W. Ni-
klewicz, J. Lewko, C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu, t. III, Białystok 2007, 77–86 
i «Godność osoby cierpiącej i umierającej», w: E. Krajewska+Kułak, C. Łukaszuk, B. Janko-
wiak, (red.), W drodze do brzegu życia, t. IV, Białystok 2008, 77–89 postawiłem hipotezę, że 
cierpienie ma sens i starałem się ją odpowiednio uargumentować. Wartość życia ludzkie-
go istnieje realnie, niezależnie od kondycji osoby, jest stała, nieredukowalna i nie zdetermi-
nowana pragmatycznie. Każdy człowiek: zdrowy, chory, narodzony i umierający ma swoją 
godność. Godność każdej osoby ludzkiej jest wartością istniejącą w człowieku niezależnie 
od jego kondycji psychofizycznej. Jest to wartość stała, trwała, nieredukowalna czy to w sta-
nie zdrowia czy na etapie choroby lub umierania. Fakt cierpienia i boleści jest znany wszyst-
kim ludziom, ale sens cierpienia pojmowany jest przez nielicznych. Człowiek nie odnajdzie 
sensu swojego cierpienia jedynie w ludzkim patrzeniu na nie. Jest to niemożliwe dlatego, 
że cierpienie posiada na wskroś nadprzyrodzony i na wskroś ludzki charakter. Jego nad-
przyrodzony charakter wynika z tego, że jest zakorzenione w Boskiej tajemnicy odkupienia 
świata. Natomiast ludzki charakter odkrywania sensu cierpienia wynika z tego, że cierpie-
nie pozwala człowiekowi odnaleźć siebie, swoje człowieczeństwo, jak również swoje po-
słannictwo i powołanie. Chorzy, ludzie w podeszłym wieku, niepełnosprawni i umierający 
często uczą, że choroba i słabość mogą być także twórczym okresem ludzkiego życia, i że 
cierpienie wcale nie umniejsza ludzkiej godności. Uświadamiają oni także, że to co w życiu 
liczy się najbardziej, to nie zdrowie, siły i dobra materialne, ale przede wszystkim zbawie-
nie, które Chrystus wysłużył swym cierpieniem. Dlatego u podstaw rozumienia ludzkiego 
cierpienia leży tajemnica teodramatu Boga czyli odkupieńczego cierpienia Chrystusa. Tyl-
ko w jego świetle cierpienie człowieka może otrzymać pełne wyjaśnienie. Człowiek w chwi-
lach cierpienia może zwracać się do Jezusa Chrystusa, złączyć swoje cierpienia z Jego męką 
i ofiarą. Wtedy też zostaje ogarnięty przez Chrystusa tajemnicą odkupienia. 

Pochodnym dziedzinie antropologii teologicznej problemem z gruntu moich zainte-
resowań stała się teologia rodziny. Należy do tej grupy tematycznej zaliczyć takie artyku-
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ły jak: «Planowanie rodziny w świetle nauczania Kościoła», w: R. Horodeński, E. Ozorow-
ski (red.), Rodzina, etyka, ekonomia, Białystok 2005. Problematyka dotycząca planowania, 
kształtowana jest w oparciu o predyspozycje osoby, stąd uzasadniałem, że wykorzystując 
zdolności racjonalnej interpretacji faktów i wydarzeń kształtujących życie, jednostka zdol-
na jest do konstruowania planów odnoszących się do działania w perspektywie przyszło-
ści. Planowanie jest pojęciem dynamicznym, mobilizującym do tworzenia rzeczywistości 
uwzględniającej przeróżne okoliczności życia osoby ludzkiej. Postępowanie człowieka, an-
gażujące go do codziennych działań, wykazujące się zdolnością podejmowania planów pro-
wadzących do realizacji ściśle określonych i wyznaczonych celów, jest charakterystyczne dla 
zachowania zgodnego ze zdolnością twórczego i zamierzonego konstruowania wizji przy-
szłości. Takie podejście prowadzi do twórczego zaangażowania jednostki, która zdolna jest 
do planowania rodzinnego, przestrzennego, gospodarczego, ekonomicznego czy politycz-
nego. «Rodzina źródłem kapitału ludzkiego», w: L. Adamowska, J. Uszyńska-Jarmoc (red.), 
Dobro dziecka w rodzinie, Białystok 2005, 41–50. Na kanwie zmian społeczno-kulturowych 
rodzina i małżeństwo, będące podstawą rodziny, zostało pozbawione wymiaru duchowego 
i zredukowane do zwykłego kontraktu, który można rozwiązać. W artykule bronię hipote-
zy, że trwający w związku małżonkowie i zintegrowana rodzina zawsze odgrywali i odgry-
wają podstawowe zadanie w procesie wychowania dzieci a tym samym w przekazywaniu 
świata wartości. To one są podstawowym kapitałem rodziny. Aby ona przetrwała potrzebne 
jest trwanie w miłości małżonków. W kolejnym artykule «Miłość małżeńska», w: E. Ozo-
rowski, R. Cz. Horodeński (red.), Małżeństwo, etyka, ekonomia, Białystok 2007, 43–51 uza-
sadniam, że miłość małżeńska jest wolna od subiektywnych interpretacji i trendów kultu-
rowych. Ciągle należy pamiętać, że jej godność warunkowana jest źródłem jej pochodzenia, 
którym jest Bóg. Małżonkowie, dążący do tego, aby ich wzajemna miłość była doskonała, 
udzielają Bogu właściwej odpowiedzi na dane im powołanie. W zamyśle Bożym, sakra-
ment małżeństwa ma być związkiem głębszym i pełniejszym niż wszelkie ludzkie uczu-
cia. Miłość małżeńska jest aktem dynamicznym ukierunkowanym na doskonalenie miłości 
naturalnej oraz pogłębianie nierozerwalnej jedności, przez którą małżonkowie dojrzewają 
osobowościowo i zostają uświęceni. W artykule «Funkcja wychowawcza rodziny w świetle 
Katechizmu Kościoła Katolickiego», w: E.J. Kryńska, A. Skreczko (red.), Wychowanie, ale 
jakie?, Białystok 2007, 82–95 uzasadniam tezę, że funkcja wychowawcza rodziny będzie do-
brze spełniana jeżeli społeczeństwo dołoży starań, aby zadbać o kompetentne przygotowa-
nie rodziców do przejęcia odpowiedzialnej roli wychowawczej. Zatem należy nieustannie 
mobilizować siebie nawzajem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakie należy realizo-
wać zadania aby o wiele intensywniej formować rodziców, przyczyniając się do ich wycho-
wania, co w konsekwencji zaowocowałoby szansą poprawności w procesie wychowywania 
kolejnych pokoleń.

W artykule «Dziecięctwo naturalne a nadprzyrodzone», w: E. Ozorowski, R. Cz. Ho-
rodeński (red.), Dziecko – etyka – ekonomia, Białystok 2008, 35–44 dokonuję rozróżnie-
nia w rozumieniu dziecięctwa na poziomie natury i w wymiarze nadprzyrodzoności. Isto-
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ta bycia dzieckiem w porządku naturalnym sprowadza się do refleksji nad pewnym etapem 
w życiu człowieka, który stanowi preludium życia człowieka dorosłego. Dziecko w swoim 
dziecięctwie naturalnym zawsze przeżywało zależność od kogoś lub czegoś. Na taki sposób 
rozumienia wpłynął schemat prawno–społeczny interpretacji bytu ludzkiego. Człowiek u 
progu swojego istnienia jako dziecko, od początku, jest stworzony na obraz i podobieństwo 
Osoby Boga Trójjedynego. Dziecko otrzymuje życie przy udziale rodziców, ale dawcą ży-
cia pozostaje Bóg. Godność nadprzyrodzonego dziecięctwa człowiek otrzymał jako dar od 
Boga w akcie stworzenia, ukonstytuowanie zaś świata nastąpiło ze względu na człowieka. 
W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Początki dziecięctwa zatem to nie tylko 
sprawa poczęcia biologicznego to także stwórcza wola Boga. Godność dziecka ukonstytu-
owana jest wolą Boga, wpisana jest ze względu na transcendentny jej charakter w trynitar-
ne życie Trójjedynego. Życie to polega w swojej istocie na międzyosobowym, komunijnym 
sposobie bycia, podtrzymywania relacji.

W odpowiedzi na trwającą debatę publiczną o godności dzieci poczętych w artykule 
«Godność dziecka», w: J. Izdebska, J. Szymanowska, Dziecko w zmieniającej się przestrzeni 
życia, Białystok 2009, 27–41 bronię hipotezy, że każde dziecko jest osobą posiadającą swo-
ją godność. Wnioski płynące z analizy tego zagadnienia z jednej strony pokazują pojecie 
godności na płaszczyźnie antropologii i teologii jako kategorię służącą poznaniu egzysten-
cjalnych i duchowych wymiarów dziecka i dzieciństwa. Odsłaniają one znaczenie godności 
dziecka zbudowanej wokół wartości jaką jest życie. Dają się one analizować w perspektywie 
wertykalnej, zawieszonej między niebem a ziemią, życiem a śmiercią. Taka analiza odkry-
wa Transcendencję i sięga do najważniejszych sensów i znaczeń pojawiających się w kon-
tekście ontologii osoby ludzkiej. Z drugiej ukazują też wymiar horyzontalny warunków 
środowiskowych dla rozwoju dziecka, pokazując jednocześnie na dziecięce siły i wartości, 
które pozwalają małemu człowiekowi przezwyciężać trudności i zmagać się z przeciwnoś-
ciami losu. W tym przypadku godność dziecka wykracza poza ramy filozoficzno–teolo-
giczne. Łączy się natomiast z poznawaniem środowiskowych warunków rozwoju dziecka, 
z doświadczeniami rodzinnymi i szkolnymi, kulturowymi i socjalnymi.

Dziecięctwo ma swoją wyjątkową relację do macierzyństwa i ojcostwa. W artykule 
«Ojcostwo fizyczne i duchowe», w: E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Mężczyzna. Etyka. Eko-
nomia, Białystok 2011, 51–62 koncentrowałem się wokół hipotezy broniącej ojcostwa zarów-
no w aspekcie biologicznym jak i duchowym. Ojcostwo jest powołaniem każdego mężczy-
zny. Mężczyzna aktualizuje swoje ojcostwo, nadając mu nowy wymiar, dzięki trwałej więzi 
z kobietą, która jest jego żoną, a zwłaszcza matką jego dzieci. Ojciec–chrześcijanin wie, że 
jego powołanie jest powołaniem spełnianym dobrze dzięki światłu i łasce pochodzącej od 
Boga Ojca. Bo ojciec–głowa rodziny prowadzi swoją rodzinę do Boga m. in. przez modlitwę, 
dobry przykład, dobre słowa Także mężczyzna, który nie doświadczył biologicznego po-
częcia potomstwa może być ojcem. Prawdziwe ojcostwo nie ogranicza się jedynie do płod-
ności fizycznej, ale rozciąga się także na płodność duchową i emocjonalną. Ojciec duchowy 
to człowiek, który szczególnie wrażliwy jest na istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej, 
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swoją posługą dotyka tajemnicy łaski, jednocześnie przeżywając wyraźne jej skutki w życiu 
codziennym.

W kolejnym artykule «Hermeneutyka teologii życia», w: A. Skreczko, J. Zabielski, Ży-
cie człowieka jako zobowiązujący dar, Białystok 2011, 258–273, że każde życie osoby ludz-
kiej od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością podstawową, to znaczy taką, która 
umożliwia osiągnięcie wszystkich innych wartości. Każda osoba ludzka ma prawo do życia 
a realizacja wszystkich innych praw człowieka jest możliwa tylko wtedy, gdy człowiek żyje. 
W teologii szczególna wartość życia interpretowana jest zawsze w relacji do Boga, jako dar 
Boży. Stąd życie ziemskie, ograniczone określonym czasem czyli długością lat życia i prze-
strzenią, a więc konkretnymi, materialnymi okolicznościami życia, znajduje swoją inter-
pretację w perspektywie życia wiecznego albowiem w niej odnajduje swoje nieprzemijające 
dopełnienie. Nie znaczy to, że lekceważona jest wartość życia doczesnego, niemniej jest ono 
wartością względną w relacji do pełni życia wiecznego. Wartości doczesne życia nie są więc 
przez ludzi wierzących absolutyzowane, lecz umiejętnie wykorzystywane do doskonalenia 
jakości życia, które swoje apogeum osiąga w zjednoczeniu osobowym z Bogiem, który jest 
Życiem.

Odrębną dziedziną moich zainteresowań stała się eklezjologia. Szczególną inspira-
cję znalazłem w badaniach nad dokumentem Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium. 
W artykule «Teologiczny aspekt communio źródłem rozumienia Kościoła w świetle doku-
mentu Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium», w: J. Morawa, A. A. Napiórkowski (red.), 
Kiedy się zgromadzi cały Kościół (1 Kor 14, 23), Kraków 2005, 187–225 potwierdzam tezę, że 
źródłem dla «communio» stała się pierwsza relacja człowieka z Bogiem zapoczątkowana 
w akcie stworzenia. Interioryzacja przykazań Bożych przez Lud Wybrany, a tym samym 
ustanowienie Reszty Izraela spowodowało wyraźne wykształcenie się wspólnoty osób trwa-
jących przy Bogu. Jezus Chrystus powołując pierwszych uczniów dał podstawy do zaistnie-
nia wspólnoty osób trwających przy Nim, od których rozpoczęło się budowanie wspólnoty 
Kościoła. Rozrastająca się grupa ludzi wierzących wymagała pewnych struktur we wspól-
nocie, co przyczyniło się do wyodrębnienia osób odpowiednich, a w konsekwencji stwo-
rzyło obraz Kościoła jako communio hierarchica. Pierwsza wspólnota wierzących postawiła 
w centrum Eucharystię jako wymiar jednoczący Lud Boży. Communio plena cechowała się: 
trwaniem w nauce apostołów, jednością sakramentów oraz uznaniem zwierzchności Bisku-
pa Rzymu. Podejście czysto jurydyczne spowodowało przeakcentowanie wymiarów praw-
nych zawartych w communio a tym samym pozbawiło duchowego charyzmatu wspólnoty. 
Do wyrażenia uczestnictwa we wspólnocie wykorzystano określenia: divina, fidelium, Ecc-
lesiae. Dostrzeżenie w rzeczywistości Kościoła jego różnych sposobów bytowania doprowa-
dziło do wyakcentowania communio sanctorum. 

Kontynuacją badań była analiza także innych konstytucji soborowych w wyniku któ-
rej powstał artykuł «Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego 
II», w: Rocznik Teologii Katolickiej 5 (2006), 119–130. Podjąłem w nim próbę obrony tezy, że 
Kościół potrzebuje świata a świat potrzebuje Kościoła. Potrzebny jest wspólny mianownik 
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w działaniu pomiędzy Kościołem a światem, gdzie Kościół nie będzie wypchnięty z form 
życia światowego, ale też Kościół i społeczność świecka nie będą rywalizowały, lecz uzupeł-
niały się każdy ze swojej płaszczyzny. Kościół jako żywy organizm staje się nim, w ścisłej 
zależności od warunków tego świata, świat natomiast doświadcza swojej pełni znajdując 
zrozumienie dla prawdy Objawionej zbawczej, ponadczasowej a więc wiecznej, głoszonej 
w Kościele, który po Soborze Watykańskim II z jurydyczno–apologetycznego stał się bar-
dziej wspólnotowy, a więc dla świata.

W artykule «Misja Kościoła. W zadumaniu nad „Pamięcią i tożsamością”», w: Stu-
dia Teologiczne 23 (2005), 28–33 bronię hipotezy, że misja Kościoła to jest misja każdego 
z wierzących. Świat i Europa otworzyły się na nowe możliwości rozwoju społecznego, eko-
nomicznego, kulturalnego i politycznego, ale wiele ludzkich problemów nie zostało jesz-
cze rozwiązanych. Upowszechnia się fałszywa koncepcja człowieka jako bytu samodziel-
nego, niezależnego od Boga; szerzy się nihilizm, relatywizm moralny, konsumizm. Wobec 
tych faktów i prądów myślowych rodzi się pytanie o miejsce i zadanie Kościoła. Często sku-
teczną działalność i misję Kościoła we współczesnym świecie utrudniają sami chrześcija-
nie, którzy nie są konsekwentni w swoich przekonaniach, odchodzą od nich, a ich życie 
ulega sekularyzacji i słabnie wiara w prawdy wieczne; nadal nie został przezwyciężony kry-
zys powołań kapłańskich i zakonnych, a osoby Bogu poświęcone stają się niekiedy bardziej 
działaczami społecznymi niż apostołami; podważane jest nauczanie Kościoła w dziedzinie 
zasad moralnych. W tej sytuacji Kościół musi realizować przesłanie dotyczące misyjnego 
jego charakteru a realizujące się w głoszeniu Jezusa Chrystusa umęczonego, ukrzyżowane-
go i zmartwychwstałego, po to, aby świadectwo życia jego wyznawców mogło przynosić na-
dzieję ludziom i narodom. 

Kolejną problematyką badawczą w ramach której rozwijałem naukowe zainteresowa-
nia była problematyka dotycząca sakramentologii. W sposób szczególny zająłem się sa-
kramentem Eucharystii. Sakrament Eucharystii jest tym, który pozostaje źródłem życia 
każdego chrześcijanina. Zrozumienie początku dziejów sakramentu Eucharystii, kulturo-
wy kontekst jego tworzenia się a także dotarcie do źródła jego istoty stanowiły o głównych 
hipotezach badawczych, których wnioski zawarłem w artykule «Ostatnia Wieczerza Jezusa 
w kontekście żydowskiej uczty paschalnej», w: Rocznik Teologii Katolickiej 6 (2007), 57–67 
W artykule wyjaśniam relację zależności pomiędzy Ostatnią wieczerzą Jezusa a żydowską 
ucztą paschalną. Uwzględniam charakter i kształt tych wydarzeń, które w sposób analo-
giczny dają się ze sobą zestawić ze względu na jednakowe środowisko ich zaistnienia, cho-
ciaż odnoszą się one do zupełnie innych okoliczności. Analizę zawarłem w następujących 
punktach: Posiłek–Pascha–Przymierze, Pascha żydowska, Pascha Jezusa, Novum Wiecze-
rzy paschalnej. Dokonałem także wglądu w pisma bł. Michała Sopoćki, promotora idei mi-
łosierdzia Bożego i wykładowcy Seminarium, w którym pracuję. Zainspirowany jego re-
fleksją naukową na temat Eucharystii przeprowadziłem badania na jej temat w aspekcie 
miłosierdzia i ofiary w wyniku których zostały zredagowane artykuły: «Eucharystia jako 
sakrament miłosierdzia według Księdza Michała Sopoćki», w: Studia Teologiczne 26 (2008), 
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101–123 i «Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Mi-
chała Sopoćki», w: Rocznik Teologii Katolickiej 7 (2008), 47–63 Eucharystia w życiu człowie-
ka wierzącego jest źródłem kontaktu osobowego z Bogiem. Nie dziwi zatem fakt, że rów-
nież bł. ksiądz Michał Sopoćko, stawiał Eucharystię w centrum swojej posługi kapłańskiej 
i w niej dostrzegał objawiające się Boże miłosierdzie. W jego opinii jest ona najpełniejszym 
wyrazem Miłosierdzia Bożego pośród innych sakramentów. Miłosierdzie Boga objawione 
człowiekowi w Eucharystii związane jest z zaangażowaniem Jezusa Chrystusa Zbawicie-
la, który oddaje siebie w ofierze Bogu Ojcu jak też z możliwością udziału przez człowieka 
w uczcie eucharystycznej podczas której w Komunii świętej człowiek może przyjąć Boga 
jako pokarm na życie wieczne. Objawienie miłości miłosiernej Boga Ojca stanowi centralną 
treść mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa – jedynego Jego Syna, którego On złożył 
w ofierze na odkupienie ludzi. Miłosierdzie jako wierność Ojca miłości objawionej w Synu 
do ludzi znalazło odzwierciedlenie w ofierze krzyżowej, która uobecnia się na ołtarzu ofiary 
ilekroć sprawowana jest Eucharystia. Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko prawdę miło-
ści miłosiernej Boga względem człowieka objawia w Eucharystii, którą rozumie jako praw-
dziwą, rzeczywistą, substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jako 
owoc jego odkupieńczej ofiary. 

Innym sakramentem, który poddałem refleksji naukowej był sakrament namaszczenia 
chorych. W hipotezie badawczej założyłem, że niesie łaskę życia podczas gdy wielu wierzą-
cych uważa, że prowokuje śmierć. Owoce swoich badań zawarłem w artykule «Sakrament 
namaszczenia chorych – prowokacja śmierci czy wsparcie łaską życia?», w: E. Krajewska–
Kułak, W. Nyklewicz, C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu życia, T. III, Białystok 2007, 
73–85.

O praktycznym wymiarze sakramentu kapłaństwa napisałem w artykule «Kapłan – 
świadkiem komunii z Bogiem», w: Studia Teologiczne 29 (2011), 83–92. Udowadniam w nim 
hipotezę, że realizacja komunii z Bogiem poprzez powołanie kapłańskie wymaga dojrzało-
ści i ofiarności. To bycie bezinteresownym i ofiarnym darem dla innych. Kapłan to świadek 
miłości Chrystusa, wierny swej misji i misji Kościoła. 

Problematyka sakramentologii ukierunkowanej na wieczność została przeanalizowa-
na w artykule «Sakramenty drogą życia wiecznego», w: M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Na-
piórkowski (red.), O bogactwach Kościoła, Kraków 2014, 269–284, w którym powracam do 
argumentów z teologii sakramentalnej, iż sakramenty Kościoła są zewnętrznymi znaka-
mi, które dzięki ustanowieniu przez Chrystusa udzielają ludziom niewidzialnej łaski na 
drodze do zbawienia i ciągle potrzebnymi człowiekowi. Chociaż w mentalności człowieka 
XXI wieku rozumienie sakramentu jako znaku sprawia wiele trudności, to jednak traktu-
je on nadal sakrament jako bliskie narzędzie w komunikowaniu się z Bogiem. Dzisiaj czło-
wiek przyzwyczajony do wizualizacji i odbioru rzeczywistości w obrazach często gubi w sa-
kramentach sacrum, osłabiając tym samym doświadczenie duchowe i pozbawiając siebie 
udziału w misterium, poprzez które dochodzi się do kształtowania w sobie zbawczego po-
dobieństwa do Boga. Głównym zamierzeniem tej analizy stało się uświadomienie koniecz-
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ności ułożenia właściwych proporcji w przyjęciu znaku sakramentalnego, którego istota 
nie ogranicza się wyłącznie do jego struktury zewnętrznej, ale zasadza się na płaszczyźnie 
transcendencji, którą on zawiera. Istnieje zatem potrzeba permanentnej troski o edukację 
sakramentalną, o wychowanie do świadomego udziału w liturgii sakramentów, wreszcie 
o promocję życia duchowego, które sakramenty realizują i dzięki któremu człowiek zacho-
wuje swoje istnienie aż po wieczność w Bogu. W sakramencie mamy do czynienia z jedy-
ną swego rodzaju wymianą oraz otwarciem człowieka na prawdę zbawczą, pochodzącą od 
Boga i do Niego zmierzającą, czyli: otoczoną granicą doczesności i historii, ale wpisującą się 
w transcendencję i dopełniającą się w eschatologii. 

W ramach teologii kultury, społecznej i polityki byłem autorem następujących arty-
kułów «Kultura duszy – duszą kultury», w: A. Popławska, L. M. Jakoniuk (red.), Kultura. 
Młodzież. Edukacja, Białystok 2008, 48–57, w którym uzasadniałem tezę, iż kultura jako 
właściwość osoby ludzkiej angażuje ciało i ducha człowieka. Człowiek w ciele rozwija swo-
ją duszę, doskonali ją i ukulturalnia. Kultura w tym sensie staje się przestrzenią do przeży-
wania dialektyki pomiędzy ciałem i duszą. Stąd człowiek doświadcza kultury duszy w ciele 
i duchu oraz w konkretnych dziejach historii własnej osoby. Duszą kultury jest fakt, że ona 
ciągle się staje, jest dynamicznym wyrazem kultury duszy człowieka, która przejawia swoje 
działanie na poziomie natury, religii i twórczego zaangażowania w proces tworzenia i do-
skonalenia świata.

«Czy polityka bez religii?», w: J. Kopania (red.), Europa ducha – duch Europy, Białystok 
2008, 49–57, w którym uzasadniałem potrzebę komplementarnej relacji religii z polityką 
na rozległym obszarze spraw wspólnych, mimo iż stawiają przed sobą inne cele i sięgają 
po odmienne metody ich realizacji. Religia wspiera człowieka egzystencjalnie, nadaje sens 
życiu aż po wieczność polityka wpływa na kształtowanie okoliczności życia codziennego 
w społeczeństwie. Polityka i religia spotykają się. Religia jako pewna koncepcja życia rzutu-
je na kryteria towarzyszące zaangażowaniu ludzi wierzących w świecie polityki. Jeżeli za-
tem wiara nie ma być „zepchnięta w sferę prywatności”, to człowiek wierzący, niezależnie 
od swych intencji, nie może uniknąć takich sytuacji, w których będą rozpoznawane katego-
rie wartościowania w dziedzinie polityki podyktowane indywidualnym sumieniem.

W artykule «Patriotyzm w świadomości chrześcijanina», w: E.J. Kryńska, J. Dąbrow-
ska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, 501–
511 pokazuję na fundamenty kształtowania się patriotyzmu w świadomości osoby wierzą-
cej którymi są: Biblia, Tradycja i nauczanie Kościoła. Wyakcentowuję dwa wymiary. Jeden 
osobowy nawiązujący do moralnego samospełnienia się oraz drugi, transcendentny w rela-
cji do prawdy absolutnej, do Boga w realizacji przez osobę celu ostatecznego. Problematyka 
związana z patriotyzmem w świadomości osoby wierzącej sugeruje utrzymanie rozważań 
w kontekście antropologicznym a więc ze zwróceniem uwagi na samorealizację osoby po-
zostającej w dynamicznej relacji do wartości ziemi i dziejów, uwzględniającej perspektywę 
prawdy absolutnej, która jest podstawowym celem w życiu.
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Poprzez artykuł «Feminizm w teologii», w: E. Ozorowski, R. Cz. Horodeński (red.), 
Kobieta – etyka – ekonomia, Białystok 2009, 55–70 ilustruję wpływ feminizmu na szeroko 
rozumianą refleksję teologiczną, która przyniosła dwubiegunową interpretację zagadnień 
religijnych i społecznych. Doszło do wyodrębnienia się radykalnego kierunku feminizmu 
jak też o zabarwieniu reformistycznym. Feminizm jako ruch społeczny ukierunkowany na 
równouprawnienie kobiet z mężczyznami i zniwelowanie różnic pomiędzy nimi nie za-
wsze zachowywał odpowiednie granice interpretacyjne co w konsekwencji niosło zagro-
żenia w utrzymaniu odpowiednich proporcji. W artykule sugeruję, aby stosować właściwe 
kryteria, które będą sprzyjały rezygnacji ze stosowania zmaskulinizowanego modelu na 
gruncie sacrum i profanum przyczyniając się do przezwyciężania wszelkich form dyskry-
minacji, przemocy, wyzysku na rzecz proklamowania kultury sprzyjającej życiu w wydaniu 
każdego człowieka.

«Hermeneutyka teologiczna pierwszych wieków a tożsamość chrześcijan narodów sło-
wiańskich», w: Z. Abramowicz, J. Ławski (red.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe naro-
dów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. II: Historia, język, kultu-
ra, Białystok 2010, 49–64 to wynik odniesienia się do analizy hipotezy o dwubiegunowym 
rozwoju mentalności Słowian podyktowanej odmiennością terytorialno-kulturową wscho-
du i zachodu. Problematyka hermeneutyki teologicznej pierwszych wieków i jej wpływu na 
tożsamość chrześcijan narodów słowiańskich jest nawiązaniem do istotnej kategorii inter-
pretacji źródeł chrześcijaństwa, które wpłynęły na religijną tożsamość narodów słowiań-
skich. Refleksja jest ukierunkowana na rozumienie i objaśnianie tekstów pisanych (Biblia) 
w komunikacji werbalnej jak też wszelkiego rodzaju symboli i znaków w komunikacji nie-
werbalnej (liturgia, ikona). Dokonuję podziału na źródła ortodoksyjne z włączeniem do 
nich tekstów biblijnych i tradycji oraz źródła żywego kerygmatu, do których zaliczam Ma-
gisterium, liturgię i ikonę.

Zainteresowanie problematyką międzykulturową zaowocowało redakcją artyku-
łu «Irena Sendlerowa w służbie dzieciom Holocaustu», w: E. J. Kryńska, A. Szarkowska, 
U. Wróblewska (red.), Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XX–XXI 
wieku, Białystok 2012, 53–76 w którym pokazuję na heroizm kobiety Ireny Sendlerowej 
(1910–2008), której całe życie poświęcone było niesieniu pomocy innym, zwłaszcza dzie-
ciom żydowskim. Sendlerowa ratowała życie dziecka osieroconego w trudnych dramatycz-
nych czasach okupacji hitlerowskiej. Starania Sendlerowej o zmniejszenie skutków drama-
tycznych doświadczeń z okresu lat wojny polegały na zachowaniu danych osobowych dzieci, 
ich prawdziwych imion i nazwisk, które pozwalały niektórym na powrót do swoich rodzi-
ców lub odnalezienie innych członków rodziny. 

Odrębną problematykę zainteresowań stanowiły badania z demonologii. Owocem 
tych badań był artykuł «Hermeneutyka demonologii», w: Studia Teologiczne 28 (2010), 119–
130 i książka Kim on jest? Hermeneutyka demonologii, Białystok 2011, ss. 136. Demonologia 
jako dziedzina teologii wzbudza wiele zainteresowania we współczesnym świecie. Posta-
nowiłem przebadać źródła obiektywne już istniejące a więc wypowiedzi zawarte w Biblii, 
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Tradycji i Magisterium Kościoła, które porządkowałyby odpowiednie odniesienie się do fe-
nomenu istnienia zła osobowego w świecie. Owoce tych badań zostały zredagowane w wy-
miarze historyczno-teologicznym obrazującym istnienie i istotę szatana a także prakseo-
logicznym uwzględniającym metody oddziaływania szatana w świecie i praktyki walki 
Kościoła z szatanem.

W swoich badaniach zwróciłem także uwagę na chrześcijańską wizję życia po śmierci. 
Starałem się uzasadnić tezę, że śmierć nie jest końcem ale początkiem życia w wieczności. 
Potwierdzam ją w artykule «Chrześcijańska wizja życia po śmierci», w: E. Krajewska-Ku-
łak, W. Nyklewicz (red.), W drodze do brzegu życia, t. I, Białystok 2006, 21–29.

Do tematu związanego ze śmiercią powróciłem ramach promocji kultury tradycyjnej 
i obyczajowej, i ukazałem pogrzebowe obrzędy i zwyczaje w Kościele Katolickim, które za-
owocowały artykułem w monografii w wersji elektronicznej wydanej wyłącznie w języku 
angielskim «Order of Christian funerals in the Catholic Church», w: E. Krajewska-Kułak, 
A. Guzowski, W. Kułak, E. Rozwadowska, C. Łukaszuk, J. Lewko (red.), Death education – 
the importance of medical care, Białystok 2013, 225–241.

Na końcu pragnę wspomnieć o posegregowaniu tematycznym artykułów opubliko-
wanych w dziesięciu numerach Rocznika Teologii Katolickiej co widoczne jest w artykule 
«Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia», w: 
Rocznik Teologii Katolickiej 10 (2011), 21–40. Opublikowałem także sprawozdania z Konfe-
rencji Międzynarodowych, w których brałem udział «Sympozjum: Uniwersytet i Kościół 
w Europie. Rzym 18–20 lipca 2003», w: Rocznik Teologii Katolickiej 2 (2003), 130–133; «Trze-
cie Międzynarodowe Sympozjum naukowe pt. Politica senza religione? Laicitá dello sta-
to, appartenenze religiose e ordinamento giuridico. 9–11. 09. 2007r. Lugano – Szwajcaria», 
w: Rocznik Teologii Katolickiej 6 (2007), 204–207; «Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 
17–19 września 2012 roku», w: Rocznik Teologii Katolickiej 11/2 (2012), 213–215. Sporządziłem 
recenzje monografii «Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź 
na negację Boga, Kraków 2013, ss. 226», w: Rocznik Teologii Katolickiej 12/2 (2013), 265–267; 
«Gabriele Amorth, Odejdź ode mnie szatanie, Częstochowa 2013, ss. 96», w: Rocznik Teolo-
gii Katolickiej 13/2 (2014), 277–279.

4.2. Projekty i współpraca międzynarodowa
Pragnę zwrócić szczególnie uwagę na współpracę z Wydziałem Teologicznym w Luga-

no w Szwajcarii. W I semestrze roku akademickiego 2009–2010 korzystałem ze stypendium 
naukowego przy Wydziale w Lugano. Owocem pobytu było podpisanie umowy o współ-
pracy pomiędzy Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku a Wydziałem 
Teologicznym w Lugano. W ramach realizowanego projektu naukowego podjąłem się ana-
lizy dorobku J. Ratzingera poprzez którą pragnąłem wniknąć w zrozumienie zasad, które 
kierowały hermeneutyką uprawianej przez J. Ratzingera teologii. Projekt zakończyłem uzy-
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skaniem uprawnień do prowadzenia samodzielnych zajęć i badań przy Wydziale w Lugano. 
Sfinalizowaniem osiągnięć jest monografia Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger wy-
dana w serii Biblioteca Teologica 9 Wydziału Teologicznego w Lugano, w 2014 roku. 

Dnia 25 września 2013 roku przed społecznością akademicką profesorów i studentów 
Wydziału Teologicznego w Lugano wygłosiłem wykład na temat La teologia in Polonia ed 
il modo di trasmetterla in confronto con la mentalità postmoderna (Teologia w Polsce i spo-
sób jej przekazu w konfrontacji z mentalnością postmodernistyczną). 

W ramach współpracy międzynarodowej Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Białymstoku z Seminarium Duchownym w Wilnie uczestniczyłem dwu-
krotnie w Konferencji Naukowej w Wilnie podczas której wygłosiłem referaty: dnia 10 
grudnia 2005 roku, Bažnyčia ir pasaulis. Vatikano II Susirinkimo minčių recepcija ir aktu-
alumas (Kościół a świat. Aktualizacja recepcji nauczania Soboru Watykańskiego II) i dnia 
22 marca 2014 roku, Švč. Mergelė Marija Dievo Motina Bažnyčios Slėpinyje (Błogosławiona 
Dziewica Maryja Matką Boga w misterium Kościoła).

Ponadto odbyłem wizyty studyjne za granicą jako przedstawiciel Uniwersytetu w Bia-
łymstoku we Włoszech, Niemczech i USA. Wiedzę z tych pobytów wykorzystuję w działal-
ności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

4.3. Aktywność dydaktyczna
W ramach działalności dydaktycznej od października 2000 roku w Archidiecezjal-

nym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku prowadzę wykłady i ćwiczenia 
z teologii dogmatycznej z traktatów: kreatologia, chrystologia, soteriologia, pneumatolo-
gia, charytologia, eklezjologia, mariologia, sakramentologia i eschatologia. Te same trak-
taty wykładam studentom świeckim na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, 
sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku. Wprowadzenie do teologii 
dogmatycznej i Metodologię pisania pracy dyplomowej w Podyplomowym Studium Życia 
Rodzinnego w Białymstoku. 

W latach 2000–2013 prowadziłem wykłady w bloku humanistycznym (m.in. podstawy 
filozofii, filozofia, logika, historia filozofii, etyka życia gospodarczego, socjologia, metodolo-
gia pisania pracy naukowej) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 

W latach 2005–2013 jako adiunkt zatrudniony przy Katedrze Teologii Katolickiej 
w Białymstoku prowadziłem wykłady na Wydziale Pedagogiki i Psychologii z Podstaw filo-
zofii, Historii filozofii, Współczesnych koncepcji filozofii i etyki, z Etyki zawodowej, Etyki, Ety-
ki pracy socjalnej a także autorskie wykłady fakultatywne na studiach stacjonarnych i za-
ocznych na Wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku:

– biologiczno-chemicznym Tożsamość Europy międzykulturowej, Tajemnice 
wszechświata. Dialog wiary z nauką; Teologiczne podstawy komunikacji interper-
sonalnej, Bioetyka,

– filologicznym Biblijne podstawy komunikacji interpersonalnej,
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– ekonomicznym Tożsamość Europy międzykulturowej, Etyka w życiu gospodar-
czym

– prawa Europa jako projekt międzykulturowy 
– pedagogiki i psychologii Tożsamość Europy międzykulturowej
Na Podyplomowych Studiach Katechetyczno-Pedagogicznych autorskie wykłady: Ma-

gisterium Kościoła i problematyka teologiczne w katechezie oraz Hermeneutyka jako metody 
w katechezie 

Prowadziłem i nadal prowadzę seminaria naukowe: 
– z teologii dogmatycznej w ramach współpracy Archidiecezjalnego Wyższego 

Seminarium Duchownego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (wypromowałem 12 magistrów), 

– z teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sek-
cja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku (wypromowałem 31 
magistrów) 

– z wychowania personalistycznego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uni-
wersytetu w Białymstoku (wypromowałem 81 magistrów). 

Łącznie wypromowałem 124 magistrów i zrecenzjowałem 66 prac magisterskich.

4.4. Aktywność organizacyjna
W ramach działalności organizacyjnej w latach 2001–2013 byłem prorektorem i pre-

fektem do spraw studiów w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Bia-
łymstoku. Odpowiadałem za organizację roku akademickiego i dydaktykę. W latach 2005–
2012 byłem członkiem zespołu redakcyjnego Rocznika Teologii Katolickiej a także w latach 
2005–2015 członkiem Komitetu naukowego Konferencji naukowo-szkoleniowych Życiodaj-
na śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler Ross. W roku 2000 zostałem członkiem Towarzystwa 
Naukowego Teologów Dogmatyków w Polsce, a w 2010 roku członkiem Zarządu Towarzy-
stwa, w ramach którego od 2013 roku jestem redaktorem nowej serii wydawniczej Studia 
Teologii Dogmatycznej. Od 2007 roku jestem członkiem Rady naukowej Studia Seminaria 
Bialostocensis. Od roku 2012 jestem konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
Polski. W 2012 roku zostałem redaktorem naczelnym Rocznika Teologii Katolickiej (8 pkt 
MNiS). Od 2012 roku pełnię obowiązki kierownika Katedry Teologii Katolickiej. Od 2013 
roku jestem rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białym-
stoku, a także członkiem Kolegium Środowiskowego Rektorów Uczelni Wyższych w Bia-
łymstoku. Przygotowałem program i pełniłem funkcję kierownika następujących Studiów 
Podyplomowych: w latach 2007–2009 Podyplomowych Studiów Katechetyczno–Pedago-
gicznych, w latach 2009–2011 Podyplomowych Studiów Doskonalenia Katechetycznego, 
w latach 2013–2014 Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych. W 2014 roku 
zostałem mianowany przez rektora Uniwersytetu w Białymstoku kierownikiem Studiów 
Podyplomowych Etyka i Filozofia Religii w Szkole na rok akademicki 2015–2016.
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Pragnę dodać, że organizowałem/współorganizowałem następujące konferencje na-
ukowe:

– Człowiek – etyka – ekonomia, Ogólnopolska Konferencja naukowa, Wigry 8–
10.05. 2001 

– Rodzina – etyka – ekonomia, Ogólnopolska Konferencja naukowa, Wigry 16–
18.05.2004

– Małżeństwo – etyka – ekonomia, Ogólnopolska Konferencja naukowa, Augustów 
10–12.09.2006

– Wychowanie – ale jakie?, Konferencja naukowa, Białystok 25–27.10.2006
– Wolność i tolerancja, Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica, Bia-

łystok 9–10.11.2006
– Dziecko – etyka – ekonomia, Ogólnopolska Konferencja naukowa, Augustów 13–

15. 05.2007
– Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Wokół kultur śród-

ziemnomorskich. Język. Literatura. Kultura. Historia, Międzynarodowa Konfe-
rencja naukowa, Białowieża 17–19.05.2007

– Wychowanie patriotyczne. Tradycje i współczesność, Międzynarodowa Konferen-
cja naukowa, Białowieża 24–25.09.2007

– Europa ducha – Duch Europy, II Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława 
Staszica, Białystok 9–10.11.2007

– Mężczyzna – etyka – ekonomia, Ogólnopolska Konferencja naukowa, Augustów 
14–16.09.2009

– Życie ludzkie – od poczęcia do urodzenia, Konferencja naukowa, Białystok, 15–
17.10.2009

– Otoczmy troską życie. Drugie dni godności życia, Międzynarodowa Konferencja 
naukowa, Białystok 14–15.10.2011

– Nauka a wiara, Międzynarodowa Konferencja naukowa, Białystok 6–8.03.2012
– Człowieczeństwo Boga, Międzynarodowa Konferencja naukowa, Białystok 17–

19.09. 2012
– W trosce o współczesną rodzinę. Teoria. Badania. Pomoc, Międzynarodowa Kon-

ferencja naukowa, Białystok 29.03.2012
– Hermeneutyczne wyzwania dla teologii, Międzynarodowa Interdyscyplinarna 

Konferencja Hermeneutyczna, Białystok 19.05.2013
– Otoczmy troską życie. III Dni Godności Życia, Międzynarodowa Konferencja na-

ukowa, Białystok 25–26.10.2013
– Człowiek – projekt czy przypadek, Międzynarodowa Konferencja naukowa, Bia-

łystok 6–8.03.2014
– Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny, Konferen-

cja naukowa, Białystok 25.03.2015
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– Psychologia a formacja ludzka – zadania, wyzwania, perspektywy, Ogólnopolska 
Konferencja naukowa, Białystok 16.05.2015

Za pracę naukową i osiągnięcia organizacyjne otrzymałem nagrodę Rektora Uniwer-
sytetu w Białymstoku w roku 2007.

4.5. Popularyzacja nauki
W Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku od 2000 

roku odpowiadam za Koło Teologiczne. Z klerykami z Koła Teologicznego co roku organi-
zujemy Akademię ku czci św. Tomasza. Zredagowałem Informator Archidiecezjalnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Białystok 2001

W latach 2003–2013 byłem współorganizatorem Festiwalu Nauki i Sztuki w Białym-
stoku. 

W Civitas Christiana działającym w Białymstoku miałem możliwość wygłosić prelek-
cje: Korzenie Europy, 3.12.2003; Misja Kościoła, 26.04.2005; Kościół w świetle encykliki Bene-
dykta XVI „Deus Caritas est”, 22.02.2006; Tożsamość Biskupa Rzymu w relacji do Kościoła 
partykularnego w świetle pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, 7. 06. 2006. 

Wygłosiłem wiele prelekcji, pogadanek, katechez spośród których na uwagę zasługują 
cykliczne wystąpienia w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, w których 
systematycznie biorę udział od 2012 roku: Wiara personalistyczna Jana Pawła II i wiara 
charytologiczna Benedykta XVI, 10.10.2012; Maryjność Jana Pawła II, 23.10.2013; Zanurzeni 
w świętości ... Św. Jan XXIII, Św. Jan Paweł II, 15. 10. 2014. 

W każdą niedzielę roku wiary 2012–2013 w Radio Białystok głosiłem katechezy na te-
mat Credo. 

Godne uwagi są wystąpienia środowiskowe podczas Ogólnomiejskiej Konferencji dla 
Dyrekcji Szkół miasta Białegostoku nt. Implikacje teologiczno-egzystencjalne jubileuszu koś-
cioła katedralnego w dniu 2.03.2005 oraz na Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców 
w Dzień Edukacji Narodowej nt. Etos Pedagoga (14.10.2005). Wygłosiłem także wykład in-
auguracyjny Wartość rodziny w kontekście zmian społeczno-kulturalnych w Studium nad 
Rodziną w dniu 15.10.2005 roku, w ramach wykładów otwartych z teologii duchowości wy-
kład Eucharystia – misterium wiary w dniu 29.04.2006 roku a także wykład inauguracyjny 
Teologia w Polsce. Stan i perspektywy w Studium Teologii sekcja św. Jana Chrzciciela w Bia-
łymstoku w dniu 25. 10. 2014 roku.

Jestem inicjatorem I Kleryckiego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w dniu 
5.05.2005 roku w AWSD

Zorganizowałem i koordynowałem cykl Konferencji środowiskowych promujących 
ideę wolontariatu: Zobacz i otwórz się na wolontariat (26.06.2013 – Białystok; 23.07.2013 – 
Białystok; 28.08.2013 – Białystok; 26.09.2013 – Łomża; 23.10.2013 – Siemiatycze; 20.11.2013 
– Supraśl; 11.12.2013 – Białystok; 28. 01. 2014 – Białystok; 26. 02 2014 – Białystok; 25.03.2014 
– Białystok; 10.04.2014 – Wysokie Mazowieckie; 22.05.2014 – Łomża; 27.06.2014 – Augustów; 
29.07.2014 – Białystok; 27.08.2014 – Zambrów; 25–26.09.2014 – Supraśl.




