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Kolokwium mariologiczne 
„Jaka mariologia dla polskich kobiet?”

Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris M ater” zaprasza 
do udziału w kolokwium mariologicznym pt. „Jaka mariologia dla pol
skich kobiet?” . Spotkanie odbędzie się 27 lutego 1999 (godz. 13.00 -  
20.00) w Licheniu. Podczas spotkania przewidziano prezentację książ
ki Elżbiety Adamiak „Milcząca obecność” (o roli kobiet w Kościele).

Szczegółowe informacje: 0601-727669.

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne

Sekcja Mariologiczna Teologów Polskich organizuje od 6 do 8 
września 1999 roku w Częstochowie na Jasnej Górze Ogólnopol
skie Sympozjum Mariologiczne. Ma ono stanowić przygotowanie 
do udziału w Międzynarodowym Kongresie Mariologicznym i M a
ryjnym, który odbędzie się w Rzymie we wrześniu 2000 roku.

Temat Rzymskiego Kongresu: Maryja i Trójca Święta, zgodnie 
z sugestiami Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzy
mie, będzie rozważany w następujących kręgach tematycznych: Bi
blia, tradycja patrystyczna, średniowiecze, epoka nowożytna, teolo
gia współczesna, teologia prawosławna i reformowana, liturgia, dia
log ekumeniczny, duchowość, pobożność ludowa oraz ikonografia.

Tegoroczne Sympozjum Mariologiczne w Częstochowie ma na 
celu przygotowanie polskiej sekcji do udziału w Międzynarodowym 
Kongresie Mariologicznym w Rzymie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w sympozjum proszeni są o za
proponowanie tematu referatu odpowiadającego kręgom tematycz
nym Rzymskiego Kongresu. Propozycje tematów należy nadsyłać 
do 31 marca br. na adres: Sekretariat Sympozjum Mariologicznego, 
ul. O. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Sympozjum w Rzymie

XII Międzynarodowe Sympozjum Mariologiczne, organizowane 
przez Papieski Wydział Teologiczny „M arianum ” , odbędzie



się w dniach od 5 do 8 października 1999 roku. Tematem sympozujm 
będzie: Maryja i Bóg naszych Ojców, Ojciec Pana naszego Jezusa Chry
stusa. Zaplanowana problematyka sympozjum wpisuje się w ogólno- 
kościelne przygotowania do Jubileuszu Odkupienia Roku 2000.

W czasie sympozjum referaty wygłoszą: G. Lafont, G. Colzani, 
J. Corbon, A. Serra, D. Munoz, A. Valentini, F.-M. Lethel, S. Natoli, 
M. Navarro.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie rzym
skiego „Marianum” : Viale Trenta Aprile, 6, 00153 Roma -  tel. (06) 
583916 1 -  fax (06) 5880292.

Stowarzyszenie 
Absolwentów i Przyjaciół „Marianum”

Z inicjatywy władz Papieskiego Wydziału Teologicznego „M a
rianum” i jego absolwentów powołano do życia Stowarzyszenie Ab
solwentów i Przyjaciół „Marianum”. Pierwsze zebranie organizacyj
ne odbyło się 9 marca 1997 roku: przedstawiono projekt statutu 
i zaplanowano dalsze prace organizacyjne. Walne Zebranie odbyło 
się 10 maja 1998 roku. Spotkanie otworzył o. prof. Silvano M. 
Maggiani, opiekun Stowarzyszenia ze strony uczelni. Następnie głos 
zabrał Rektor „Marianum” o. prof. Ignazio M. Calabuig, który przy
pominał genezę powstania Stowarzyszenia i jego relację do działal
ności „Marianum”.

Po jednogłośnym zatwierdzeniu statutu, przystąpiono do wy
boru władz stowarzyszenia. Przewodniczącym został wybrany inż. 
Sergio Bargiacchi, radni: ks. Antonio Escudero SDB, dr Antonio 
Mazzella i prof. Serena Peri. Czwartym radnym, zgodnie ze statu
tem, mianowany został przez Radę Wydziału „Marianum” dr Ad
riano Stasi.

Celem Stowarzyszenia jest współpraca z „Marianum” w reali
zacji jego dydaktycznych i naukowych zadań w zakresie mariologii 
oraz troska o formację i duchowe dojrzewanie samych członków 
Stowarzyszenia.

Wśród środków działania statut wymienia m.in: rozpowszech
nianie inicjatyw podejmowanych przez Wydział, promowanie człon
ków Stowarzyszenia do pracy dydaktycznej na Wydziale, wspoma
ganie finansowe działalności uczelni.

Członkami nowego Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci 
„Marianum” oraz wszyscy, którzy należą do kręgu jego przyjaciół


