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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



i popierają jego działalność. O włączeniu do Stowarzyszenia decy
duje jego Rada, do której należy skierować pisemną prośbę.

Obecnie Stowarzyszenie liczy 75 członków. Wśród nich Polacy: 
G. Bartosik OFMConv., B. Kochaniewicz OP, J. Kumała MIC.

Biblioteka „Marianum”

W sierpniu 1998 roku zakończono, trwające cztery lata, katalo
gowanie zbiorów biblioteki Wydziału, który liczy 70 000 wolumi
nów. W ten sposób możliwa jest konsultacja zbiorów za pośrednic
twem internetu.
Adres w ramach systemu URBE (łączący rzymskie wydziały teologiczne): 
http://www.asc.urbe.it/bib/anonimo.htm.
Ponadto bezpośrednio za pośrednictwem:
Telnet Mvmar.Urbe.lt [login:Aleph].

Jubileusz amerykańskich mariologów

W 1999 roku mija 50 lat od powołania Amerykańskiego Towa
rzystwa Mariologicznego (The Mariological Society of America). 
Założył je franciszkanin J. Carol 11 października 1949 roku. 
W swoich corocznych spotkaniach Towarzystwo zajmowało się m.in. 
następującymi tematami: świętość Maryi, wspólnota świętych, M a
ryja w liturgii, dziewictwo, rola Maryi w historii zbawienia i życiu 
Kościoła, Maryja a odnowa katechezy, historyczny obraz Maryi 
w Nowym Testamencie, Maryja a współczesne chrystologie, maryj
na pobożność ludowa.

Towarzystwo przyznaje „zasłużonym w mariologii” nagrodę: 
„Card. Wright” . Od 1950 roku wydaje rocznik Marian Studies.

Jubileuszowe uroczystości zaplanowano w dniach 25-29 maja 
1999 roku (Washington DC).

http://www.asc.urbe.it/bib/anonimo.htm

