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„Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi 
w formacji intelektualnej i duchowej”

(Sympozjum, Licheń 15 XI 2008 r.)

Dnia 15 listopada 2008 w Licheniu odbędzie się ogólnopolskie 
sympozjum mariologiczne nt. „Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi 
w formacji intelektualnej i duchowej”. Sympozjum organizuje Centrum 
Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater” z okazji 20. rocznicy wydania 
przez Kongregację Wychowania Katolickiego dokumentu „Maryja 
Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej (15 III 1988)”.

W programie przewidziano następujące referaty: „Jaka Maryja dla 
XXI wieku? (ks. dr Wacław Siwak), „Tożsamosć mariologa/wykładowcy 
mariologii – wskazania PAMI” (dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv), 
„Integralność i interdyscyplinarność w mariologicznym wykładzie” (ks. 
prof. dr hab. Bogdan Ferdek), „Maryjne inspiracje w duchowości chrze-
ścijańskiej (ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski), „Mariologia w służbie 
duszpasterstwa” (dr Adam Wojtczak OMI).

Spotkanie dopełni dyskusja panelowa nt. „Nauczanie mariologii dzi-
siaj. Jaka mariologia w polskich ośrodkach akademickich? Stan aktualny 
i perspektywy”. W dyskusji wezmą udział: prof. dr hab. Wojciech Życiń-
ski (wprowadzenie i prowadzenie), dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, 
ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, 
prof. dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv, dr Kazimierz Pek 
MIC, ks. Teofil Siudy, ks. dr Wacław Siwak, dr Adam Wojtczak.

Informacje i zgłoszenia: Centrum Formacji Maryjnej, tel. 063-
2707720, e-mail: mater@marianie.pl.

„Maryja - Matka Życia. 
Pobożność maryjna w służbie Ewangelii życia”

(Sympozjum, Licheń 21-22 XI 2008 r.)

W dniach 21-22 XI 2008 r. w Licheniu odbędzie się ogólnopolskie 
sympozjum teologiczno-pastoralne nt. „Maryja - Matka Życia. Poboż-
ność maryjna w służbie Ewangelii życia”, zorganizowane przez Centrum 
Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”.

Tematyka sympozjum, nawiązująca do programu duszpasterskiego 
Kościoła w Polsce na rok 2008/2009, będzie koncentrować się wokół 
trzech bloków tematycznych: 1) Maryja, Matka Życia w doświadcze-
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niu wiary, 2) Maryja, Matka Życia – ikona godności i obrony życia, 3) 
Z Maryją, Matką Życia na drogach Kościoła.     

W czasie sympozjum zostaną wygłoszone następujące referaty: „Bi-
blijna ikona Maryi Służebnicy Życia” (ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik), 
„Maryja, Matka Życia w przepowiadaniu Ojców Kościoła” (ks. dr Marek 
Gilski), „Maryja, Matka Życia w celebracjach liturgicznych Wschodu 
i Zachodu” (prof. dr hab. Stefan Koperek CR), „Maryja i misterium 
życia w ikonografii” (dr Zofia Bator), „Misterium Niepokalanej ikoną 
nowego życia w Chrystusie” (prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ), „Maryja 
wzorem przyjęcia i troski o życie” (dr Monika Waluś), „Maryja w walce 
między dobrem a złem” (ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski), „Maryja, 
Patronka godnej śmierci” (ks. prof. dr hab. Roman Rogowski), „Maryja 
jako Matka Życia w doświadczeniu maryjnych sanktuariów” (Forum 
duszpasterskie: prof. dr hab. o. Zachariasz Jabłoński OSPPE, ks. kustosz 
Wiesław Wiśniewski, ks. kustosz dr Jan Kalinowski, o. kustosz Zbigniew 
Ptak OSPPE, o. kustosz Damian Franciszek Stachowicz OFM).

Zgłoszenia i rezerwacja noclegów oraz szczegółowe informacje do-
tyczące kosztów pobytu: Centrum Formacji Maryjnej, tel. 063-2707720, 
e-mail: mater@marianie.pl.


