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Międzynarodowe sympozjum 
o Maryjnym współodkupicielstwie 

(Fatima, 15-17 VII 2009 r.)

Sympozjum zostało zorganizowane przez środowisko mariologów 
promujących akcję ogłoszenia dogmatu o Maryi Współodkupicielce. 
Temat spotkania brzmiał: „Współodkupicielka i Kościół”. W czasie 
sympozjum wygłoszono następujące referaty: „Maryja i Kościół w Ma-
gisterium Kościoła” (A.B. Calkins), „Idź, Franciszku, i napraw mój Ko-
ściół. Współodkupicielska interpretacja misji zakonu franciszkańskiego” 
(S.M. Manelli), „Niepokalana Współodkupicielka, ponieważ Oblubienica 
Ducha Świętego” (M.F. Perillo), „Maryja Współodkupicielka i współod-
kupiciele w Chrystusie” (M. Miravalle), „Współodkupicielka i Kościół 
w Ap 12 i 21” (S.M. Manelli), „Król i Jego Pani. Kościół walczący 
i Oblubienica Chrystusa” (A.M. Geiger), „Współodkupicielka i Kościół 
– maryjny i eklezjalny aspekt usprawiedliwienia” (S.M. Lanzetta), „Maryja 
i Kościół u Johna Henry’ego Newmana” (E. Ondrako), „Wkład Leonardo 
Bello OFM do mariologii” (S.M. Cecchin).

(jk)

Powstanie Czeskiej Akademii 
Chrystologiczno-Mariologicznej

3 sierpnia 2009 r. Konferencja Episkopatu Czech zatwierdziła statut 
Czeskiej Akademii Chrystologiczno-Maryjnej z siedzibą w Ołomuńcu. 

Przewodniczącym Akademii jest dr Martin Štěpán Filip OP, zaś wice-
przewodniczącym dr Eduard Krumpolc CSc, sekretarzem Ctirad Vaclav 
Pospíšil OFM. Celem Akademii jest promowanie badań teologicznych, 
a szczególnie chrystologii i mariologii.

Kontakt i więcej informacji o bieżącej działalności i publikacjach: 
http://cchma.cz.

(jk)

Mariologiczne sympozjum Azji i Oceanii 
(Lipa City, Filipiny, 12-16 IX 2009 r.)

Pierwsze mariologiczne sympozjum Azji i Oceanii zostało zorgani-
zowane na Filipinach w dniach 12-16 września 2009 r. Temat spotkania 
brzmiał: „Maryja i nowa ewangelizacja w Azji”.
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W pierwszym dniu sympozjum pod hasłem: „Maryja Zwiastunką 
ewangelizacji jako dialogu”, podjęto następujące zagadnienia: „Zwiasto-
wanie jako model dialogu” (I. Naumann), „Międzyreligijny i kulturowy 
dialog” (R.K. Sammy), „Maryja z Nazaretu, model dialogu i gościnności” 
(M. Carbajo Núñez). 

Drugi dzień obrad inspirował się tematem: „Maryja jako Świadek 
ewangelizacji: ludowa pobożność maryjna”. Wygłoszono następujące re-
feraty: „Pobożność maryjna a liturgia” (J. Manabat), „Maryja, wspólnota 
świętych i kult przodków w Chinach” (C. Chua). 

Temat przewodni trzeciego dnia brzmiał: „Maryja jako wypełnienie 
ewangelizacji: powołanie do świętości”. W tym dniu zaproponowano 
uczestnikom włączenie się w modlitwę Lectio divina. W ostatnim dniu 
urządzono pielgrzymkę do maryjnych sanktuariów.

(jk)
 

Kongres Maryjno-Mariologiczny w Celaya 
(4-8 IX 2009 r.)

W dniach 4-8 września 2009 r., pod patronatem PAMI, zorgani-
zowano Nadzwyczajny Kongres Maryjno-Mariologiczny z okazji 100 
rocznicy koronacji obrazu Maryi Niepokalanej, Królowej i Patronki 
miasta Celaya (Meksyk).

W programie zaplanowano następujące wykłady: „Mariologia 
dzisiaj” (S.M. Perrella OSM), Historia i teologia dogmatu Niepokala-
nego Poczęcia NMP” (S.M. Cecchin OFM), „Niepokalana w historii 
i ewangelizacji Meksyku” (F. Morales OFM), „Maryja i Kościół” (C. 
Amigo Vallejo OFM), „Miejsce Maryi w kulcie chrześcijańskim” (H. 
Cordoba OFM), „Konieczność duchowości maryjnej dla chrześcijanina” 
(B. Monroy OFM), „Żywa obecność Maryi w nas” (E. Gomez OFM), 
„Magnificat: pieśń braterstwa” (V. Girardi Stellin), „Rodzina z Nazaretu 
modelem dla każdej rodziny” (C. Sandoval), „Misterium paschalne Ma-
ryi” (V. Battaglia OFM), „Maryja a godność kobiety” (D. Flores).

(jk)
 


