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1954-ben született a Zala megyei Gelsén. 1973-ban a kecskeméti Piarista
Gimnáziumban érettségizett, majd belépett a piarista rendbe. 1981-ben szentelték pappá. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett diplomát biológia-kémia-angol szakon. 1985-ben
doktorált biológiából. 2006-ig a rend kecskeméti, nagykanizsai és budapesti iskoláiban tanított.
1989-ben Vanyó László irányításával szerzett licenciátusi fokozatot a Hittudományi Karon.
Ebben az évben nyert felvételt a leuveni katolikus egyetem doktori képzésére. Patrológiát 1992ben kezdett el tanítani a rendi főiskolán. A 2000-ben megalapított Sapientia Szerzetesi
Teológiai Főiskolán az Egyháztörténet Tanszék vezetője lett. Doktori értekezését is ebben az
évben védte meg Leuvenben, amelynek témája a II. századi görög apologéták teremtéstana volt.
2004-ben pályázat útján nyerte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az
Ókeresztény Egyháztörténeti Tanszék vezetését. Néhány évvel később átvette a bizantinológiai
tárgyak tanítását is. 2009-ben védte meg habilitációs értekezését, amely 2012-ben jelent meg
Antiokhiai katekézis a II. század végén. Theophilosz püspök munkássága címmel. A
Congregatio de Institutione Catholica 2010-ben nevezte ki professor ordinarius-szá, a magyar
köztársasági elnök pedig 2011-ben egyetemi tanárrá.
Alapító tagként, 2000-től vesz részt a Magyar Patrológiai Társaság munkájában: előad
konferenciáin, publikál kiadványaiban. Jelenleg az elnökség tagja. Nemzetközi konferenciák
keretében előadásokat tartott Leuvenben, Strasbourgban, Oxfordban, Rómában, Passauban,
Pozsonyban és Budapesten. A Hittudományi Kar külügyi referense. Kuratóriumi tagként
számos európai egyetemen és főiskolán (Bécs, Salamanca, Brixen, Leuven, Strasbourg, Varsó,
Lviv, Braga) vett részt az Európai Katolikus Teológiai Társaság (European Society for Catholic
Theology) ülésein és konferenciáin. Jelenleg az ESCT magyar szekciójának alelnöke. A Magyar
Tudományos Művek Tárában 120 magyar és idegen nyelvű publikációja található. 2010-től
2017-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Karán a
vallástörténet mesterszak keretében is tanított. 2013-től a Bölcsész- és Társadalomtudományi
Kar történelemtudományi doktori iskolának is tagja. A Teológia c. folyóirat szerkesztőségi
titkára, az Ókeresztény örökségünk, a Studia Patrum, a Theologia Patristica, a Varia
Theologica és az Ókori keresztény írók c. könyvsorozatok szerkesztőbizottságainak tagja. 2019ben lett az Association Internationale d’Études Patristiques tagja.
2016-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben
részesítette.

