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Vincenzo Battaglia OFM

Sprawozdanie z pracy Papieskiej Międzynarodowej 
Akademii Maryjnej 2006-2007

Chciałbym zacząć moje sprawozdanie z działalności Papieskiej 
Międzynarodowej Akademii Maryjnej wyrazami wdzięczności dla Ojca 
Świętego Benedykta XVI, który dekretem z 14 lutego 2007 r. miano-
wał mnie przewodniczącym oraz o. Stefano Cecchina sekretarzem na 
następne 5 lat.

Roczne sprawozdanie dotyczy przede wszystkim inicjatyw nauko-
wych i wydawniczych, 22 Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Ma-
riologicznego, który odbędzie się w Lourdes w 2008 r., oraz innych 
szczególnie znaczących wydarzeń. W kwestii działalności członków 
zwyczajnych i korespondencyjnych odsyłam do informacji, które znajdują 
się na stronie internetowej Akademii (www.accademiamariana.org).

I. Inicjatywy kulturalne i wydawnicze

1. Pierwszą i najważniejszą inicjatywą była współpraca przy XI Pu-
blicznym Posiedzeniu Akademii Papieskich, które odbyło się 7 grudnia 
2006 r. Akademia Maryjna wraz z Akademią Niepokalanej była od-
powiedzialna za wybór kandydatur do rocznej nagrody dla Akademii 
Papieskich. W oparciu o sugestie Rady Koordynacyjnej Ojciec Święty 
Benedykt XVI przyznał Nagrodę 2006 Sekcji Afrykańskiej Papieskiej 
Międzynarodowej Akademii Maryjnej, której zadaniem jest promowanie 
badań i spotkań mariologicznych na kontynencie afrykańskim.

Podczas tego samego posiedzenia przewodniczący Akademii, o. 
Vincenzo Battaglia OFM, wygłosił przemówienie zatytułowane: La 
„Piena di grazia”, serva del Signore, modello dell’umanità resa partecipe 
della bellezza divina („Pełna łaski”, służebnica Pańska, wzór ludzkości 
uczestniczącej w Boskim pięknie).

2. Zgodnie z naukowym celem Akademii, jakim jest działanie na 
rzecz rozwoju badań mariologicznych, 21 października 2006 r. zostało 
zorganizowane I Międzynarodowe Spotkanie Mariologów na temat: 
Quali progetti e ricerche dei giovani mariologi per il futuro della ma-
riologia (Jakie projekty i badania młodych mariologów dla przyszłości 
mariologii?).

Naszym zamiarem jest działanie na rzecz koordynacji prac badaczy 
oraz wykładowców mariologii w ośrodkach akademickich na całym 
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świecie, aby pomagać w pogłębianiu doktryny mariologicznej Kościoła, 
uwzględniając potrzebę jej inkulturacji w różnych środowiskach społecz-
nych i kościelnych. Toczą się również prace nad stworzeniem podręcz-
nika do mariologii, który ma pomóc osiągnięciu tego celu.

3. Strona internetowa Akademii funkcjonuje już od około roku, 
dzięki pracy sekretarza, O. Stefano Cecchina, który opracował jej zakres 
i dba o jej regularną aktualizację. Strona ma liczne linki do krajowych 
Towarzystw Mariologicznych i innych instytucji działających w obszarze 
studiów mariologicznych oraz pobożności maryjnej.

4. Został wydrukowany drugi tom Akt XX Międzynarodowego 
Kongresu Maryjno-Mariologicznego, w którym zawarte są teksty sekcji 
azjatyckiej i afrykańskiej.

5. W maju Papieski Uniwersytet „Antonianum” opublikował pod-
ręcznik chrystologii, opracowany przez przewodniczącego Akademii, 
który kieruje katedrą chrystologii na Wydziale Teologicznym. Podręcznik 
zatytułowany jest: Gesù Cristo luce del mondo (Jezus Chrystus, światłość 
świata).

6. Akademia Maryjna pragnęła wykonać znaczący i konieczny gest 
ku pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, oddając do druku dzieło opra-
cowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Mariologicznym, zaty-
tułowane: La Vergine Maria nel magistero di Giovanni Paolo II (Maryja 
Dziewica w nauczaniu Jana Pawła II). To wydawnictwo jest kolejnym 
namacalnym przejawem współpracy naukowej pomiędzy Akademią 
i krajowymi Towarzystwami Mariologicznymi.

7. W maju 2007 r. zostało odnowione „Porozumienie” z Papie-
skim Uniwersytetem „Antonianum”, które przewiduje między innymi 
współpracę w zakresie zarządzania katedrą studiów mariologicznych 
Jana Dunsa Szkota, założoną na Wydziale Teologii, a także w zakresie 
stworzenia specjalistycznej biblioteki dla potrzeb badań mariologicznych, 
imienia o. Carlo Balićia, założyciela Akademii.

Działalność tej katedry była kontynuowana regularnie w roku aka-
demickim 2006/2007 także dzięki wsparciu wielu darczyńców, którzy 
ufundowali stypendia dla studentów cyklu licencjackiego w zakresie 
teologii dogmatycznej.

8. Akademia objęła patronatem kongres naukowy na temat św. Fran-
ciszka Antonio Fasani, który odbył się w dniach 15-16 grudnia 2006 r. 
Kongres został zorganizowany przez Centrum Promocji Kulturalnej „Pa-
dre Maestro”, przy wsparciu diecezji Lucera-Troia oraz Franciszkańską 
Prowincję Braci Mniejszych Konwentualnych z Apulii. 

Obecnie trwają prace nad opracowaniem akt kongresu, które 
zostaną włączone do serii „Studia mariologiczne”, która składa się już 
z 11 tytułów. 



9. Bardzo intensywna była działalność w zakresie wykładów i kur-
sów. Wiele wykładów wygłosił sekretarz. 3 września 2006 r. omawiał 
temat Papa Giovanni Paolo II e il culto di Maria Madre della Chiesa 
(Papież Jan Paweł II a kult Maryi, Matki Kościoła), podczas wieczorów 
naukowych, zorganizowanych przez Fundację św. Marii del Lavello 
w Calolziocorte (Lecco). 3 października 2006 r. wygłosił wykład: Lo 
Spirito Santo in Maria e nella Chiesa: un’esperienza di comunione (Duch 
Święty w Maryi i w Kościele: doświadczenie wspólnoty), podczas kursu 
formacyjnego dla duchowieństwa diecezji Latina. 1 listopada 2006 r. 
w Rzymie prowadził dzień formacyjny Franciszkanek Misjonarek Nie-
pokalanego Serca Maryi na temat: Con Maria serve della Parola e delle 
sorelle (Z Maryją służebnice Słowa i sióstr). 16 marca 2007 r. omawiał te-
mat: Maria ai piedi della croce (concrocifissa) nella tradizione francescana 
(Maryja u stóp krzyża (współukrzyżowana) w tradycji franciszkańskiej), 
podczas rekolekcji wielkopostnych 2007 we franciszkańskim kościele 
św. Daniela w Lonigo (Vi).

W marcu 2007 r. przeprowadził 3 wykłady na temat Ewangelii 
Dzieciństwa Jezusa na seminarium naukowym formacji nauczycieli religii 
z diecezji Tivoli. Przy tej samej okazji przewodniczący mówił o ukrytym 
życiu Jezusa.

II. XXII Międzynarodowy Kongres 
    Maryjno-Mariologiczny 

XXII Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny odbędzie 
się w Lourdes, w dniach 4-8 września 2008 r., z okazji Jubileuszowego 
Roku objawień Niepokalanej Maryi Panny św. Bernadetcie Soubirous. 
Ojciec Święty Benedykt XVI zaakceptował temat: Objawienia Najświęt-
szej Maryi Panny. Między historią, wiarą a teologią (Le apparizioni della 
beata Vergine Maria. Tra storia, fede e teologia).

Został także opracowany ostateczny program, zawierający tematy 
wystąpień, które zostaną wygłoszone podczas sesji ogólnych. Oczekuje-
my na oficjalne zatwierdzenie tematów przez Sekretariat Stanu. Ze swej 
strony narodowe Towarzystwa Mariologiczne zajmują się organizacją 
sekcji językowych, będących w ich kompetencjach.

Naukowe ujęcie tak delikatnego i aktualnego tematu będzie ważnym 
wsparciem dla teologów i duszpasterzy w ukierunkowaniu ludu Bożego 
na właściwe rozumienie prawdziwego znaczenia maryjnych objawień.
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III. Inne szczególnie ważne wydarzenia

Po nominacji przewodniczącego i sekretarza przystąpiono do odno-
wienia Rady Akademii zgodnie z zapisami statutu. W listopadzie 2007 r. 
roku zostaną zorganizowane imprezy kulturalne i liturgiczne w związku 
z 60 rocznicą założenia Akademii, która zbiega się z 30 rocznicą śmierci 
o. Carlo Balićia. W planach jest również drugie międzynarodowe spo-
tkanie mariologów, mające na celu stałą koordynację ich działań.

Niedawno zostało powołane Indyjskie Towarzystwo Mariologicz-
ne. Akademia liczy obecnie 65 członków zwyczajnych, 174 członków 
korespondencyjnych i 102 członków honorowych. 
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