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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-



logiczno-Maryjnego w Rzymie” (К. Рек M IC, R. Mazurkiewicz), 
„Dogmat Wniebowzięcia NMP w 50-rocznicę jego ogłoszenia” (S.C. 
Napiórkowski OFMConv, W  Życiński SDB), „Fatima dzisiaj” (ks. 
J . Kras, L. Balter SAC).

Podczas sympozjum odbędzie się także doroczne, statutowe 
zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. 

Zgłoszenia udziału w sympozjum: tel./fax 034  3611625 .


