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Różaniec i kontemplacja

15 marca 2003 r. Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris M a
ter” zorganizowało ogólnopolskie sympozjum mariologiczne nt.: 
„Duc in altum! Różaniec i kontemplacja”. Uczestniczyło w nim po
nad 100 osób.

Wygłoszono następujące referaty: „Starotestamentowe korzenie 
modlitwy różańcowej” (dr hab. Urszula Szwarc, Lublin), ,J^ectio 
divina a modlitwa różańcowa” (ks. dr Stanisław Haręzga, Lublin- 
Przemyśl), „Maryja Pamięcią Kościoła” (ks. dr Wacław Siwak, Prze
myśl), „Różaniec jako metoda kontemplacji” (o. dr Andrzej Ruszała 
OCD, Kraków), „Różaniec drogą do modlitwy mistycznej” (dr Da
nuta Mastalska, Konin), „Różaniec -  praktyką pobożną i modlitwą 
liturgiczną?” (ks. dr Marian Pisarzak MIC, Licheń).

Materiały z sympozjum można zamawiać w redakcji „Salvato
ris M ater” (063-270 77 20).
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Odkrywanie różańca

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Jana Pawła II 
w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, by teologowie przy
czynili się do odkrywania podstaw biblijnych, duchowych bogactw 
i wartości duszpasterskiej modlitwy różańcowej (por. nr 43), Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne wraz z Katedrą Mariologii Wydziału 
Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej zorganizowało 
w Krakowie w dniach 24-25 kwietnia sympozjum na temat: „Od
krywanie różańca”. Dwudniowe prace sympozjum, w których wzięli 
udział duchowni i świeccy z różnych środowisk teologicznych 
i duszpasterskich w Polsce (w sumie około 200 osób), skoncentro
wały się z jednej strony na odniesieniu do tradycji różańca w Ko
ściele, a z drugiej na spojrzeniu na dzień dzisiejszy i przyszłość tej 
tak umiłowanej przez wielu modlitwy.

I tak, w pierwszym dniu sympozjum referenci nakreślili obszer
ną panoramę tradycji różańcowej w Kościele (J. Salij OP), ze szcze
gólnym uwzględnieniem XX wieku (Z. Jabłoński OSPPE). W tło 
tego bogatego obrazu rozwoju modlitwy różańcowej zostały wpisa
ne z kolei bardziej szczegółowe rozważania w postaci komunikatów. 
Zaprezentowały one przede wszystkim promotorów modlitwy ró
żańcowej: św. Ludwika Marię Grigniona de M ontfort (C. Napiór
kowski OFMConv), Ы. Bartłomieja Longo (К. Рек MIC) i Paulinę


