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Rok akademicki 2008-2009 na „Marianum”

W roku akademickim 2008-2009 na kursie licencjackim studio-
wały 34 osoby, zaś na kursie doktoranckim 16. Na kurs mariologiczny, 
którego zajęcia odbywają się w jednym dniu tygodnia (zwykle środa po 
południu), uczęszczały 52 osoby.

W tym roku akademickim tytuł doktora teologii ze specjalnością 
w mariologii zdobyły 4 osoby: R.M. Olmos DVI (La Virgen María 
en la vida Madre María Ángeles Sorazu, Concepcionista Francescana, 
1873-1921), A.C. Olivera IVE (María nuestra Madre en El Plan Re-
dentor de Dios Trinidad según las obras de San Luís María de Mont-
fort), A. Carfì FI (La mediazione materna di Maria nei suoi risvolti 
antropologici. Il contributo di Giovanni Paolo II in alcuni documenti), 
T. Meloni (La Madre del Signore nella Chiesa e nel Magistero dei Vescovi 
in Sardegna). 

Prace licencjackie przedstawiło 6 osób: R. Vizzini (Il Santuario della 
Madonna di Belpaso. Fondamenti e interpretazione), F.J. De Farias Leite 
SDB (La presenza di Maria nel cammino mistagogico del presbitero), J.E. 
Alvarez Torrealba, (Santuarios marianos, lugar teologico de crescimiento 
en la fe del Pueblo Dominicano), A.J. Chittilappilly (The liberative 
perspectives of the Fiat of Mary in the Salvation History of Mankind: 
in the Marian discourses of Pope John Paul II 1995-1997), T.T. Nguyen 
FMSR (Mary as a Model to follow Jesus in fulfilling the will of the Father. 
A mariological study of Mark 3: 20-21. 31-35), S. Mattos Mabel (La 
comunione di vita con l’Immacolata secondo San Massimiliano Kolbe. 
Rilettura in chiave antropologica).

3 lipca 2009 r. Salvatore M. Perella OSM został mianowany przez 
Wielkiego Kanclerza A.M. Ruiza Garnica OSM, po uzyskaniu Nulla 
Osta z Kongregacji Wychowania Katolickiego, profesorem zwyczajnym 
Katedry Mariologii: Dogmatyka maryjna. 

(jk)

Mariologia na drodze piękna.
Sympozjum PTM

W dniach 11-12 września 2009 r. w Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się ogólnopolskie sympo-
zjum mariologiczne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. W trakcie 
sympozjum miało miejsce również spotkanie kustoszów sanktuariów 
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polskich pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca, przewodniczącego 
Zespołu ds. Sanktuariów przy Episkopacie. Odbyło się również statutowe 
walne zebranie PTM. W czasie otwarcia sympozjum z okazji 10-lecia 
istnienia Towarzystwa wręczono księgę pamiątkową ks. dr Teofilowi 
Siudemu, wieloletniemu przewodniczącemu PTM.

W czasie obrad podjęto następujące zagadnienia: „Piękno jako ka-
tegoria teologiczna. Geneza i aktualne trendy” – ks. prof. dr hab. Janusz 
Królikowski (Tarnów), „Droga piękna w mariologii” – ks. dr Teofil Siudy 
(Częstochowa), „Elementy maryjne we współczesnych grafitti – prof. dr 
hab. Karol Klauza (Lublin), „Maryja i tajemnica Miłosierdzia w świętych 
wizerunkach (na wybranych przykładach) – dr Zofia Bator (Przemyśl), 
„Maryjny plakat pielgrzymkowy” – o. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński 
OSPPE (Radom), „Motywy maryjne w literaturze” – dr Anna Gąsior 
(Tarnów), „Obraz Maryi we współczesnym filmie religijnym” – ks. dr 
hab. Marek Lis (Opole).

Obrady zakończyła dyskusja panelowa „Jak poprzez drogę piękna 
mówić dzisiejszemu światu o Bogu i Maryi? Praktyczne wskazówki dla 
teologów oraz duszpasterzy sanktuariów i parafii”. W dyskusji uczest-
niczyli: ks. prof. Marek Chmielewski, dr Zofia Bator, dr Anna Gąsior, 
o. prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE, prof. Karol Klauza, ks. prof. Janusz 
Królikowski, ks. dr hab. Marek Lis, ks. dr Teofil Siudy, ks. Kazimierz 
Brzozowski.

(jk)

XXV Międzynarodowe Kolokwium Mariologiczne 
(Barletta, 2-6 V 2009 r.)

Włoskie Interdyscyplinarne Towarzystwo Mariologiczne zorgani-
zowało XXV Kolokwium Mariologiczne na temat: „Maryja krzewem 
gorejącym odnowionego Przymierza”. Odbyło się ono w miejscowości 
Arletta, której 8 maja 2009 r. nadano tytuł „Civitas Mariae” (Miasto 
Maryi).

W czasie kolokwium podjęto następujące zagadnienia: „Maryja 
i objawienie czułości Boga” (Elena Lea Bartolini), „Znaczenie obecności 
Maryi w społeczeństwie” (Mimmo Petullà), „Maryja nowym krzewem 
gorejącym w myśli ojców Kościoła” (Mario Maritano), „Ikona Maryi 
- krzewu gorejącego w tradycji grecko-prawosławnej” (Costantino 
Charalampidis), „Barletta jako miasto Maryi: historia, teologia, kult” 
(Francesco Piazzolla).

(jk)


