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Biogram naukowy

Urodzony 19 III 1972 w Łochowie; 1993 wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Siedlcach, gdzie uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy Za-
angażowanie apostolskie chorych w świetle badań pacjentów szpitala w Siedlcach;
1999 przyjął święcenia kapłańskie; 1999-2000 pracował jako wikariusz w parafii pod
wezw. św. Filipa Neri w Kąkolewnicy, a 2000-01 w parafii pod wezw. św. Mikoła-
ja w Międzyrzecu Podlaskim; 2001 rozpoczął studia specjalistyczne w Instytucie
Pastoralno-Katechetycznym z duszpasterstwa rodzin w KUL; 2003 uzyskał tytuł
licencjata i prowadził wykłady dla studentów; 2005 został asystentem w Katedrze
Duszpasterstwa Rodzin; 2006 obronił rozprawę doktorską Recepcja przygotowania
do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterstwa
rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce napisaną pod
kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda Kamińskiego.

W pracy naukowej koncentruje się na aktualnej problematyce przygotowania
do życia małżeńskiego i rodzinnego, wpływie zmian transformacji ustrojowej na
życie małżeństwa i rodziny, zagrożeniach, które bezpośrednio dotyczą małżonków,
potomstwa i wychowania.
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