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Katedra Mariologii na Wydziale 
Teologicznym Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie

Powołana została przez Radę Wydziału Teologicznego 25 wrze
śnia 1998 roku. Kierownikiem jej został ks. doc. dr hab. Wojciech 
Życiński. O d 1 października 1999 zostanie zatrudniony w charak
terze adiunkta o. d r Rom uald Kośla O FM . W spółpracując ściśle 
z powołaną w tym  samym czasie Katedrą Ekumenizmu i istnieją
cym już od kilku lat w  Akademii Międzywydziałowym Instytutem 
Ekumenii i Dialogu, oraz pozostając otw artą na współpracę z po
dobnymi ośrodkam i mariologiczno-ekumenicznymi w Polsce, Ka
tedra stawia sobie za cel rozwijanie doktryny z zakresu mariologii, 
zwłaszcza w  perspektywie ekumenicznej.

„Trójca Święta a Maryja”. 
Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne 
Częstochowa, 6-8 IX 1999

Zarząd Polskiego Towarzystwa M ariologicznego organizuje 
w  dniach 6-8 IX br. sympozjum mariologiczne nt. „Trójca Święta 
a M aryja”. Sympozjum odbędzie się w  Częstochowie. Zgłoszenia 
należy nadsyłać na adres: Sekretariat PTM , ul. Św. Barbary 41, 
42-200 Częstochowa, tel/fax (034) 36 11 625.

W  czasie sesji plenarnych referaty wygłoszą:
Bp prof. d r hab. E. Ozorowski, Czy traktat o Trójcy Świętej może 
się obejść bez nauki o Maryi?,
Ks. prof, dr hab. A. Tronina, Misterium Trinitatis w  eklezjotypicznej 
mariologii biblijnej,
Ks. prof. dr hab. R. Rogowski, Trynitarny charakter duchowości 
maryjnej,
Ks. prof, dr hab. W  Głowa, Maryja i Trójca Święta w  „homiliach” 
Liturgii Godzin,
O. prof. dr hab. S.C. N apiórkow ski, Bóg wielkich niew olników  
Maryi,
W  programie przewidziano też dwugłos na temat: „Maryja a Trój
ca Święta według Jana Pawła И” (ks. dr W  Siwak i ks. dr T. Siudy).



Ponadto zgłoszono 27 referatów w ramach trzech sekcji tematycz
nych (dogmatyczna, duchowości i doświadczenia polskiego). 
Sympozjum stanowi przygotowanie polskiego środowiska m ario
logicznego do przyszłorocznego M iędzynarodowego Kongresu M a
riologicznego w Rzymie.

„Maryja w katechezie”.
Sesja Francuskiego Towarzystwa Mariologicznego

(13-16 IX 1999)

D oroczne spotkanie Francuskiego Towarzystwa M ariologicz
nego zaplanowano w dniach 13-16 września 1999 r. w  sanktuarium 
maryjnym La Salette. Temat 55. sesji francuskich mariologów brzmi: 
„M aryja w  katechezie, wczoraj i dziś” .
W  program ie:
A. Amato (Rzym), Exposé historique général du M oyen Age au m i
lieu du XXe siècle.
N. Lemaitre (Paryż), Aspects et chemins de la transmission de la foi en 
Marie entre réformes et Contr-Réforme (fin XVème -  fin XVIIe siècle). 
M. Dupuy (Paryż), Les catéchismes de saint Pierre Canisius (1521- 
1597).
Y. Riou, Marie en Bretagne. L’exemple du „Canticou spirituel" (Q u- 
imper 1642).
E. Germ ain (Paryż), Pourquoi et com m ent fêter Marie selon le ca
téchisme de M ontpellier de 1702?
D. Dinet (Paryż), La place de Marie dans quelques catéchismes de 
la France du Nord au ХУІІІе siècles.
Ch. Courtois (Paryż), Les catéchismes de la paroisse Sainte Sulpice 
de Paris, XVIIème-XIXème siècles.
J .Com by (Lyon), Catéchèse et exercices mariais chez les Frères 
Maristes, XFXème -  XXèm e siècles.
G. Costi (Reggio Emilia, Italia), Mariologie et culte marial dans les 
catéchismes de la conférence episcopale italienne.
J. Roten (Dayton), La Vierge dans les catéchismes de langue anglaise. 
J. Fichefeux (Paryż), La Vierge dans quelques parcours catéchétiqu- 
es de langue française.
J. Stern, Le sens de La Salette.


