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Sympozjum 
o karmelitańskim szkaplerzu

21 marca 2002 r. odbyło się sympozjum w Papieskim Wydzia
le Teologicznym „Marianum” poświęcone karmelitańskiemu szka- 
plerzowi. Temat brzmiał: „Z  M aryją obleczeni w Chrystusa: 
od skromnego znaku szkaplerza do projektu życia”.

W pierwszym wykładzie o. Carlo Cicconetti OCarm omówił 
zakończony Maryjny Rok Karmelitański (2001), który był związa
ny z 750. rocznicą szkaplerza. Podsumował podejmowane inicjaty
wy maryjne i zarysował perspektywy co do duchowości maryjnej, 
związanej z praktyką noszenia szkaplerza.

W kolejnym wykładzie o. Emanuele Boaga OCarm, przedstawił 
historię i duchowość szkaplerza. Wyakcentował jego aspekty teolo
giczne i rolę w kształtowaniu poprawnej duchowości maryjnej.

Ostatnim prelegentem był o. Jesùs Castellano Cervera OCD, 
który omówił teologiczne aspekty listu Jana Pawła II na Maryjny 
Rok Karm elitański, skierowany do zakonów  karm elitańskich 
25 marca 2001 r. (tekst listu można znaleźć m.in. w „Salvatoris M a
ter” 4/2002/ nr 1, 276-278).

Mariologia średniowieczna

Trzecie spotkanie naukowe poświęcone mariologii średnio
wiecznej organizowane przez fundację Ezio Franceschini z Floren
cji odbyło się w dniach 10-11 maja 2003 r. w Parmie. Tegoroczny 
temat brzmiał: „Maryja w Apokalipsie”. Omówiono m.in. nastę
pujące zagadnienia: „Niepokalane poczęcie a świadomość mistycz
na” (G. Baget Bozzo), „Niewiasta Apokalipsy i jej symbolika” 
(A. Valentini), „Wizja Niewiasty i Smoka w sztuce średniowiecznej” 
(Y. Christe), „Kościół-Maryja w Apokalipsie według figuratywnej 
sztuki średniowiecznej” (F. Bisogni).

Maryja w służbie życia

XII Międzynarodowe Kolokwium Mariologiczne, organizowane 
przez Włoskie Stowarzyszenie Mariologiczne, odbyło się w dniach



30 V -  1 VI 2002 r. w sanktuarium maryjnym w Lenola, a jego 
temat brzmiał: „Matka Boga żywego w służbie życia”.

W obrady sympozjum wprowadził uczestników kustosz sank
tuarium, ks. Adriano di Gesù, który ukazał osobę Maryi pośród 
dramatu historii między kulturą życia a śmierci.

Pierwszy wykład miał charakter biblijny. Referat nt. „Matka 
Jezusa Syna Boga żywego w służbie Życia” przedstawił ks. Alber
to Valentini („Gregorianum”), zaś o Maryi, Matce życia w naucza
niu Ojców Kościoła mówił ks. Georges Gharib („M arianum”). 
Kolejnym prelegentem był ks. Stefano De Fiores („Gregorianum”), 
którego refleksja teologiczna dotyczyła roli Matki Bożej dla kultu
ry życia. Ekumeniczny aspekt zagadnienia podjął prof. James Pu- 
glisi. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Maryja i przyjęcie życia 
Bożego w nas według maryjnego dokumentu z Dombes”. W  ostat
nim dniu forum referaty wygłosili: o. Stefano Cecchin, sekretarz 
ΡΑΜΙ: „Teologiczne wartości objawień Maryi w życiu Kościoła” 
i ks. Angelo Amato z „Salesianum”: “Maryja w walce z szatanem 
w świecie współczesnym”.

Sympozjum na „Marianum” 
-  zapowiedź

Najbliższe międzynarodowe sympozjum mariologiczne organi
zowane przez Papieski Wydział Teologiczny „Marianum” odbędzie 
się w dniach 7-10 X 2003 r., a jego tematem będzie: „Dogmat nie
pokalanego poczęcia Maryi. Aktualne problemy i reinterpretacja”.

Ośrodki mariologiczne w świecie
Zadanie koordynacji i promocji studiów mariologicznych, 

a także inspiracji i czuwania nad poprawnością kultu maryjnego 
w Kościele realizuje Papieska Międzynarodowa Akademia Maryj
na. Oficjalnie uznaje ona za stowarzyszone następujące instytucje 
(zob. strona internetowa Akademii:

www.antonianum.ofm.org/accademiamariana):

http://www.antonianum.ofm.org/accademiamariana

