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Sw. Ludwika M. Grigniona de Montfort 
duchowość trynitarna

W  dniach 11-13 października br. odbyło się w rzymskim „An
tonianum” (via Merulana, 124), zorganizowane przez Włoskie In
terdyscyplinarne Stowarzyszenie Mariologiczne, VIII Międzynaro
dowe Kolokwium Mariologiczne nt. „Sw. Ludwik M . Grignion de 
M ontfort: trynitarna duchowość w komunii z Maryją”. Wygłoszo
no następujące referaty: „Sw. Ludwik M . Grignion de M ontfort jako 
teolog działania Trójcy Świętej w historii” -  Patrick Gaffney SM M  
(USA), „Maryja w trynitarnym chrystocentryzmie św. L.M. Grignio
na de M ontfort” -  P. François Léthel OCD (Rzym), „Niektóre aspek
ty nauczania Grigniona de Montfort. Lektura ekumeniczna” -  Er
manno Genre (K ościół Waldensów -  Rzym), „Pneum atologia 
a mariologia u św. Ludwika M . Grigniona de M ontfort” -  bp Fran
cesco Lambiasi (Anagni), „Konsekracja według św. Ludwika jako 
mistagogia tajemnicy trynitarnej” -  Salvatore Perrella OSM (Rzym), 
„Żarliwa modlitwa a teologia trynitarna. Lektura ekumeniczna” -  
Ionascu Iuvenalie (Kościół Prawosławny -  Rumunia).

Kolokwium zakończyła Msza św. w Bazylice św. Piotra i spo
tkanie z Janem Pawłem II w auli Pawła VI.

(jk)

Nowy Doktor Kościoła?

Środowisko czcicieli Matki Bożej, któremu bliska jest ducho
wość maryjna zaproponowana przez św. Ludwika M . Grigniona de 
Montfort podejmuje od pewnego czasu starania o uznanie św. Lu
dwika Doktorem Kościoła. W  uzasadnieniu wskazuje się na ogromną 
popularność jego nauczania, szczególnie w zakresie duchowości 
maryjnej, czego wyrazem jest „Traktat o prawdziwym nabożeństwie” 
przetłumaczony na 40  języków.

Ponadto, zwraca się uwagę na fakt, że wielu świętych, błogo
sławionych i wybitnych osobistości Kościoła oraz miliony zwyczaj
nych ludzi wykorzystywały w swoim życiu chrześcijańskim doświad
czenie duchowe św. Ludwika. Wśród tych osób jest także Jan Paweł 
II, którego program Totus tuus! inspiruje się „Traktatem” św. Ludwi
ka, a jego samego Ojciec Święty uważa za swojego mistrza.



R. Laurentin w wywiadzie udzielonym katolickiemu dzienniko
wi „Avvenire” (26 IX  2000 , s. 22), nawiązując do zawierzenia swo
jego życia M atce Bożej według św. Ludwika, powiedział: „Mam 
nadzieję, że zobaczę go Doktorem Kościoła”.

(jk)

Zamierzenia „Marianum”

W  najbliższym czasie Papieski Wydział Teologiczny „Marianum”, 
prowadzony przez Zakon Serwitów, planuje opracować trzytomową 
historię mariologii. „Jako uczelnia specjalizująca się w dziedzinie 
mariologii jesteśmy to winni Kościołowi” -  powiedział I. Calabuig, 
rektor „Marianum”.

W  ciągu najbliższego roku ukaże się Księga Pamiątkowa z oka
zji 70. rocznicy urodzin Ermanno M. Tonioli OSM , jednego z pro
fesorów „Marianum”.

Biblioteka Wydziału przygotowuje wydanie wszystkich tomów 
Bibliografii mariologicznej na CD-romie.

W  roku 2000 mija złoty jubileusz „Marianum”. Zakon Serwi
tów już w początkach swojego istnienia miał prawo nadawania stop
ni akademickich. Ten przywilej otrzymał 30 I 1398 r. od papieża 
Bonifacego IX. 26 II 1666 r. założono w Rzymie kolegium Zako
nu Serwitów, w którym seminarzyści mogli zdobywać stopnie aka
demickie. Od 1928 r. jego siedziba znajduje się przy viale Trenta 
Aprile 6.

30 X I 1950 roku, decyzją Piusa X II, kolegium zostaje uznane 
za Wydział Teologiczny, który przyjmuje oficjalną nazwę „Maria
num”. Tytuł „papieski” otrzymuje 1 stycznia 1971 r.

Uroczystości związane z 50. rocznicą uczelni zostały przesunię
te na rok 2001.

(jk)

Sympozjum w Niepokalanowie

W  dniach 27-28 października br. odbędzie się sympozjum ma
riologiczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Mariologicz
ne. Temat spotkania brzmi: „Mariologia na przełomie wieków”. 
W  programie znalazły się referaty: „Trójca Święta a Maryja. Z  do
świadczeń uczestników X X  Międzynarodowego Kongresu Mario-


