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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.
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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).
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