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Jaricot (Ks. J. Piotrowski). Uczestnicy sympozjum mogli się również 
zapoznać z trudnościami św. Teresy od Dzieciątka Jezus z modlitwą 
różańcową (E. Cardenas SM), a także z praktyką modlitwy różań
cowej w sanktuarium w Gietrzwałdzie, związanym z przesłaniem 
objawień maryjnych, w których Dziewica Maryja zachęcała do odma
wiania różańca (K. Brzozowski CRL).

Referaty i komunikaty drugiego dnia sympozjum, głównie w kon
tekście Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae, wskazywały na 
potrzebę podjęcia wielowiekowej tradycji różańcowej w nowym tysiąc
leciu, pogłębiając ją i ubogacając o nowe elementy. Został wyakcento
wany zwłaszcza formacyjny charakter różańca. To od Maryi możemy 
się uczyć Chrystusa, jak nas zachęca do tego Jan Paweł II (W Życiński 
SDB), a różaniec może i powinien stać się szkołą życia duchowego na 
trzecie tysiąclecie (Ks. M. Chmielewski). Dotyczy to w szczególny spo
sób pewnych wspólnot w Kościele, takich jak wspólnoty zakonne, 
zwłaszcza dominikańskie (G. Wistuba OP), Rycerstwo Niepokalanej (Cz. 
Madej), Ruch Swiatło-Życie (Ks. G. Szumera) czy też parafialne wspól
noty Żywego Różańca (Ks. J. Karbownik). Temu formacyjnemu wymia
rowi różańca pragnie także służyć Krucjata Różańca Rodzinnego (M. 
Drozdek SAC), jak również wydawany przez Siostry Loretanki miesięcz
nik „Różaniec” (S. Korbuszewska CSL).

„Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, któ
rzy byli przed nami?” -  pyta Jan Paweł II (RVM 17). Odpowiedź, 
którą odnaleźliśmy w takcie sympozjum różańcowego w Krakowie 
-  jest oczywista i jednoznaczna.

(Ks. Teofil Siudy)

O różańcu w PAMI

3 maja 2003 r. Papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna 
zorganizowała sesję naukową poświęconą Listowi apostolskiemu 
„Rosarium Virginis Mariae” nt.: „Contemplare Cristo con Maria” 
(Kontemplować Chrystusa z Maryją). Obrady miały miejsce w auli 
rzymskiego „Antonianum” (via Merulana 124).

Pierwszy referat wygłosił o. Bogusław Kochaniewicz OP (członek 
redakcji „Salvatoris M ater”) nt.: „Początki i rozwój różańca”. Kolej
ne referaty to: „Różaniec w papieskim Magisterium: od Leona XIII 
do Jana Pawła II” (S. Perrella OSM), „Kontemplować Chrystusa Pana 
w szkole Maryi” (V Battaglia OFM), „Antropologiczne aspekty ró
żańca” (S. De Fiores SMM) i „Liturgia a różaniec” (M. Pedico SMR).
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