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Maryja na Soborze

21 listopada 2004 r. mija 40 lat od przyjęcia przez Sobór Waty-
kański II konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, a w niej 
rozdziału o Matce Bożej. Ten fakt w ten sposób skomentował Paweł VI 
w przemówieniu na zakończenie III sesji Soboru: Zdarza się po raz 
pierwszy – a stwierdzamy to z wielkim wzruszeniem – że jakiś sobór 
powszechny ujmuje niejako w jedno, a zarazem tak bardzo obszernie, 
naukę katolicką na temat miejsca, jakie przysługuje Maryi w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła.

Z tej okazji Centrum Kultury Maryjnej „Matka Kościoła” organizuje 
w dniach 28-30 XII 2004 r. sympozjum poświęcone 40 rocznicy ogło-
szenia „Lumen gentium”. Zaplanowano następujące tematy referatów: 
„Rozdział VIII Lumen gentium - od genezy do promulgacji” (E. Toniolo 
OSM), „Struktura i fundamenty VIII rozdziału LG” (A. Escudero SDB), 
„Maryja Dziewica w ekonomii historiozbawczej Chrystusa” (V. Battaglia 
OFM), „Biblijny obraz Maryi w VIII rozdziale LG” (M.L. Rigato), „Nie-
rozerwalny związek Maryi z Kościołem: figura, wzór, obecność” (M.G. 
Masciarelli), „Związek Kościoła z Maryją: kult i formy pobożności” 
(C. Maggioni SMM), „Zagadnienia teologiczne” (S. Perrella OSM), 
„Zagadnienia ekumeniczne” (G. Bruni OSM), „Zagadnienia kultyczne 
i duchowe” (J. Castellano Cervera OCD).

Rocznica obrony Jasnej Góry

W ramach jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry 
(1655) zaplanowano w Częstochowie ogólnopolskie sympozjum (20-
21 I 2005) organizowane przez: klasztor jasnogórski, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Teologiczny w Radomiu. 
Tematy referatów: „Sytuacja Rzeczypospolitej w epoce Potopu na tle 
wydarzeń europejskich” (T. Bloch), „Wizja przyszłości Polski w kulturze 
politycznej w okresie Potopu szwedzkiego” (M. Kosman), „Teologiczne 
odczytanie Jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry” (T. 
Łukaszuk OSPPE), „Zwycięska czy cudowna obrona Jasnej Góry? 
Przesłanie moralne” (bp A. Dziuba), „Motyw zwycięskiej obrony Jasnej 
Góry podstawą etosu narodowego Polaków” (P. Jaroszyński), „Od ry-
cerskiej maryjności ojca przeora Augustyna Kordeckiego do maryjności 
odpowiedzialnej Jana Pawła II” (bp Z. Zimowski), „Ewolucja ideowa 
lwowskich ślubów królewskich ku Jasnogórskim Ślubom Narodu od-
czytanym w XXI wieku” (Z. S. Jabłoński OSPPE), „Zwycięska obrona 
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Jasnej Góry w polskim kaznodziejstwie patriotycznym” (ks. W. Pazera), 
„Profetyczny wymiar obrony Jasnej Góry w nauczaniu kard. Stefana 
Wyszyńskiego” (ks. J. Lewandowski), „Alegoryczny sens zwycięskiej 
obrony Jasnej Góry” (ks. H. Nowik), „Sakralne epizody Potopu: Jasna 
Góra, Głogów, Lwów (śluby króla Jana Kazimierza)” (L. Ludorowski), 
„Motyw zwycięskiej obrony Jasnej Góry w XVII-wiecznej literaturze 
polskiej” (R. Ocieszek), „Zwycięska obrona Jasnej Góry w ikonografii 
polskiej” (S. Rudziński OSPPE).

„Marianum” 2004

W roku akademickim 2003/2004 Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego „Marianum” odbyły się 2 obrony doktorskie i 8 licencjackich. Te-
maty prac doktorskich: „L’arbre de vie. Symbole central de la spiritualité 
de saint Louis-Marie de Montfort” (Francoise Breynaert), „The Blessed 
Virgin Mary in the Contemporary Liturgical and Para Liturgical Marian 
Tamil Himns” (Savariappan Arokiam).

Tematy licencjatów: „Il Formulario L’Angelo del Signore, per la 
celebrazione della solennità della Beata Vergine Maria di Loreto, 10 
dicembre” (Enrico Secchiaroli), „Maria, Model of Motherhood for 
Igho Mothers” (Nwuanneka Ursulla Okolie), „Il messaggio di Fatima. 
Contenuto e significato teologico” (Massimo Consolaro), „Le fonti dei 
testi dell’ufficiatura benedettina dell’Immacolata Concezione (schema 
B)” (Elena Conca), „Dottrina e devozione mariana negli scritti di Padre 
Matteo Agnone (1563-1616)” (Roberto Cattaneo), „Il raduno dei di-
spersi figli di Dio e la maternità spirituale di Maria. Percorsi della ricerca 
biblica dagli anni ’70 al 2003” (Jozef Nadasky), „Gli apostoli degli ultimi 
tempi nel Montfort e oggi” (Nicola D’Ascanio), „Marie et le paradoxe 
de l’incarnation dans la reflexion existentielle de Kierkegaard” (Jean-
Marie Kalere Akili-Mali).


