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Nowy rektor „Marianum”

Nowym rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego „Maria
num ” został od 10 października 2002 r. o. Silvano M. Maggiani 
OSM, profesor „Marianum”, liturgista, przewodniczący włoskiego 
stowarzyszenia liturgistów, konsultor w kongregacjach watykańskich. 
Dotychczasowy rektor, o. Ignazio M. Calabuig OSM, kierował 
„Marianum” przez 12 lat.

Prace nad „Historią mariologii”

Pomysł opracowania historii mariologii zrodził się na „Maria
num ” już w maju 1991 roku. W fazie przygotowania projektu ca
łości (6 IV 2000-10 V 2001) uczestniczyli: E. Boaga OCD (Viter
bo), F.M. Bosin OSM („Marianum”), S. De Fiores SMM („Grego- 
rianum”), A. Escudero SDB („Salesianum”), C. Rocchetta („Grego- 
rianum”), M. Sheridan OSB („Anselmianum”), I. Calabuig OSM 
(„Marianum”, przewodniczący).

27 VI 2001 r. Rada Wydziału „Marianum” zatwierdziła przed
stawiony projekt i powierzyła funkcję redaktora całości I. Calabu- 
igowi, zaś koordynatorami trzech tomów zostali: E. Enrico dal 
Covolo SDB (tom 1 : Dal modello biblico al modello letterario), E. 
Boaga OCD i L. Gambero SM (tom 2: Dal modello letterario euro
peo al modello manualistico), S. De Fiores SMM i F.M. Bosin OSM 
(tom 3: Dal modello neo-ortodosso al modello africano).

W  opracowaniu historii mariologii są zaangażowane 42 osoby (w tym 
10 kobiet). Pierwszy tom ukaże się prawdopodobnie wiosną 2005 r.

2. Międzynarodowe Forum Mariologii

Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna zorganizowała 
w dniach 21-24 listopada 2002 r. Międzynarodowe Forum Mario
logii nt. „Tota pulchra es Maria. Maryja wzorem życia chrześcijań
skiego”. Wygłoszono następujące referaty: „Maryja wzorem życia 
ewangelicznego” (A. Valentini SMM), „Trójca Święta i Maryja: nie
dościgniony wzór relacji człowieka z Bogiem” (A. Amato SDB), 
„Maryja wzorem Kościoła” (C. Militello), “Macierzyńska obecność 
Maryi w życiu chrześcijanina w Afryce” (J.P. Sieme Lasoul Elagnen), 
„Maryja wzorem życia w ujęciu południowoamerykańskim” (J.A.



Campanha OFMConv), „Maryja w życiu chrześcijańskim Azjaty” 
(M. Gregorio FMA), „Maryja w kulturze europejskiej” (A. Escude- 
ro Cabello SDB), „Maryja wzorem życia w świetle liturgii Kościo
ła” (I. Calabuig OSM), „Maryja wzorem chrześcijańskiego życia du
chowego” (S. Cecchin OFM), „Piękno Maryi jako cel życia chrze
ścijańskiego w nauczaniu Kościoła katolickiego” (A. Serra OSM), 
„Matka Boża jako wzór doskonałego przebóstwienia człowieczeń
stwa według Kościoła prawosławnego” (I. Ionascu), „Maryja jako 
wzór życia chrześcijańskiego w dialogu z Kościołami Reformy” 
(R. Bertalot), „Teologia i pobożność maryjna: wkład do misji współ
czesnego Kościoła” (S. Perrella OSM).

Wspomnienie Założyciela „Marianum”

12 września 2002 r. minęła 25. rocznica śmierci o. Gabriela M. 
Roschiniego, założyciela Papieskiego Wydziału Teologicznego „Ma
rianum”. Okolicznościowa sesja naukowa odbyła się 28 listopada 
w „Marianum”. Ks. prof. Angelo Amato SDB ukazał o. Roschinie
go jako inspiratora i głównego przedstawiciela „rzymskiej szkoły ma
riologii”. Jego bibliografia liczy 1140 pozycji i około 28000 stron. 
Prof. Manfred Hauke (Lugano) wygłosił referat nt.: „Problem pierw
szej zasady a charakter współpracy Maryi w zbawczym dziele Syna”. 
Prof. Vincenzo Benassi wspominał o. Gabriela jako serwitę, wykła
dowcę i człowieka Kościoła („vir ecclesiasticus”).

Objawienia prywatne -  nowy dokument Kongregacji

Wkrótce zostanie opublikowany dokument Kongregacji Nauki 
Wiary poświęcony problemom „objawień prywatnych”. Nowy do
kument wskaże konieczne kryteria do właściwego rozeznawania 
prawdziwości objawień prywatnych i poda zasady obowiązujące 
katolików wobec tych zjawisk.

Dotychczasowe numery „Salvatoris Mater”

Kwartalnik „Salvatoris M ater” ukazuje się od 1999 r. Dotych
czas ukazało się 16 numerów (6247 stron). Są jeszcze do nabycia 
wszystkie numery pisma (z wyjątkiem numeru 2/2000).


