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Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
Lublin, 24 X 2007 r.

Doroczne sympozjum PTM, w tym roku organizowane razem z Ka-
tedrą Mariologii KUL, odbędzie się 24 X 2007 r. w Lublinie (KUL). 
Sympozjum, którego tematem jest „Mariologia polska w kontekście 
kultury XXI w.”, uczci 50-lecie istnienia Katedry Mariologii KUL.

W programie przewidziano następujące wykłady: „Akademicka ma-
riologia KUL a współczesna mariologia kontekstualna” (ks. M. Macioł-
ka), „Polscy mariologowie na forum Papieskiej Międzynarodowej Aka-
demii Maryjnej” (B. Kochaniewicz OP), „Dorobek akademicki katedry 
mariologii i perspektywy badań” (K. Pek MIC). Ponadto zaplanowano 
trzy panele dyskusyjne: „Mariologia lubelska w dialogu z Kościołami, 
kulturą i społeczeństwem” (prowadzi S.C. Napiórkowski OFMConv), 
„Mariologia polska o mariologii Jana Pawła II” (prowadzi ks. T. Siudy), 
„Maryjna wiara Kościoła w myśli Josepha Ratzingera-Benedykta XVI” 
(prowadzi ks. J. Królikowski).

Zgłoszenia można kierować na adres: Katedra Mariologii KUL, 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: kklauza@kul.lublin.pl; tel. 
602-753-436.

(jk)

22 Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny 
Lourdes, 4-8 IX 2008 r.

22 Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny organizo-
wany przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną odbędzie 
się w Lourdes w dniach 4-8 września 2008 r. Kongres wpisuje się 
w obchody Roku Jubileuszowego sanktuarium w Lourdes (8 XII 2007 
– 8 XII 2008).

W programie, już tradycyjnie, przewidziano wykłady plenarne i ko-
munikaty sekcji językowych. Tych ostatnich będzie 14, w tym polska. 
Prezentacje odbędą się w auli przy udziale wszystkich zainteresowanych 
uczestników kongresu (na poprzednich kongresach każda sekcja spoty-
kała się we własnym gronie).

Dzień pierwszy (4 IX) wypełnią wprowadzenia i powitania, m.in. 
legata papieskiego oraz wykład inauguracyjny prezentujący sanktuarium 
Matki Bożej z Lourdes (ks. R. Zambelli, rektor sanktuarium). Ponadto 
rozpoczną się komunikaty sekcji językowych (zawsze w godzinach po-
południowych).
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W drugim dniu przewidziano 3 wykłady plenarne: „Ewangeliczny 
przekaz o objawieniach paschalnych. Egzegeza i teologia” (Y-M. Blan-
chard, Instytut Katolicki, Paryż), „Objawienia prywatne w życiu Kościoła. 
«Przesłanie z Fatimy» Kongregacji Nauki Wiary (26 VI 2000). Analiza 
i interpretacja (ks. J.J. Ferreira de Farias, Uniwersytet Katolicki, Lizbona), 
„Chrystus uwielbiony a wniebowzięcie Maryi: kwestia «ciał duchowych» 
(1 Kor 15). Między historią a eschatologią” (ks. B. Sesboüé, Wydział 
Teologiczny Centre-Sèvres, Paryż).

W kolejnym dniu zaplanowano 4 wykłady plenarne: „Mariofanie 
w historii i życiu Kościoła. Spojrzenie historyczne” (ks. M. Ponce Cu-
ellar, Uniwersytet Navarry, Hiszpania), „Kryteria teologiczno-prawne 
w weryfikacji kanoniczno-eklezjanej zjawisk nadprzyrodoznych” (D.M. 
Jaeger OFM, „Antonianum”, Rzym), „Mariofanie, obecność i znak 
macierzyńskiego pośrednictwa Matki Pana/Odkupiciela” (S.M. Perrella 
OSM, „Marianum”, Rzym), „Widzący, mistycy i przesłania: doświad-
czenie transcendentne, sens historyczno-eklezjalny, wymiar profetyczno-
eschatologiczny” (ks. B. Peyrous, historyk, Bordeaux).

W programie trzeciego dnia przewidziano 3 wykłady plenarne 
i debatę ekumeniczną. Tematy wykładów: „Liturgiczne wspomnienia 
mariofanii: motywy, treść, cel” (S. Maggiani OSM, „Marianum”, 
Rzym), „Zjawiska nadprzyrodzone w świetle nauk humanistycznych: 
status quaestionis i perspektywy” (J.G. Roten SM, Dayton, USA), „Lour-
des-Fatima-Kibeho: podobieństwa i różnice w kontekście tematu «końca 
czasów»” (ks. J-P. Sieme Lasoul, Rzym-Kongo). 

Kongres zakończą (8 IX) podsumowania prac sesji plenarnych (V. 
Battaglia OFM) i sekcji językowych (B. Wache).

(jk)


