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Sympozjum o Niepokalanym Sercu Maryi 
(Augsburg, 9-12 VI 2010 r.)

W dniach 9-12 czerwca 2010 r. odbyło się w Augsburgu sympozjum 
mariologiczne na temat teologii i kultu Niepokalanego Serca Maryi.

W czasie obrad podjęto następujące zagadnienia: „Historyczny 
i systematyczny rozwój kultu Serca Maryi” (M. Hauke), „Historia 
i teologia nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa” (A. Ziegenaus), 
„Cześć Serca Maryi u Jana Eudesa (T. Marschler), „Podstawy czci Serca 
Maryi w Piśmie Świętym” (A. Willi), „Kult Serca Maryi u niemieckich 
mistyków XIII wieku” (P.H. Görg), „Wspomnienie Serca Maryi w Mszale 
Rzymskim z 1962 i 2002 roku” (J. Nebel), „Kult Serca Maryi w teologii 
Antoniego Marii Clareta” (I. von Gaal), „Historia i duchowość Bractwa 
Niepokalanego Serca Maryi” (D. Olewiński), „Cześć Najświętszego Serca 
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w pobożności XIX i XX wieku” (J. 
Schmiedl), „Poświęcenie Niemiec Niepokalanemu Sercu Maryi w 1954 
i jego recepcja” (J. Stöhr), „Kult Serca Maryi w zatwierdzonych przez 
Kościół objawieniach maryjnych” (A. Fuchs), „Dogmatyczne podstawy 
i duszpasterskie znaczenie czci Serca Maryi według Leo Scheffczyka” 
(U. Bleyenberg).

(jk)

Studia mariologiczne w Niepokalanowie

Dokumentem, który przewiduje możliwość specjalizacji z mariologii 
w ramach studiów teologicznych, jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła 
II Sapientia Christiana (15 kwietnia 1979), która w Dodatku II do art. 
64 «Ordinationum», nr 12 [AAS 71(1979) 520] mówi o możliwości 
uzyskiwania licencjatu i doktoratu z teologii ze specjalizacją z mariologii 
na wydziałach teologicznych, tam gdzie istnieje sekcja specjalizacji z ma-
riologii. Wagę odpowiedniego przygotowania studentów teologii i kan-
dydatów do kapłaństwa w dziedzinie mariologii podkreśliła Kongregacja 
Wychowania Katolickiego w swoim liście z dnia 25 marca 1988 roku, 
zatytułowanym Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej. 
List ten został skierowany do wydziałów teologicznych, seminariów 
i ośrodków studiów kościelnych. W tym dokumencie Kongregacja 
przypomina, że wykład mariologii powinien stanowić integralną część 
wykładu teologii, a wykładowcy mariologii powinni zdobyć odpowiednie 
przygotowanie, czyli licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją z ma-
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riologii. W sposób najbardziej wyraźny o konieczności specjalistycznej 
formacji mariologicznej mówi Nota Międzynarodowej Papieskiej Akade-
mii Maryjnej z dnia 8 grudnia 2001 roku, która precyzuje, że mariologii 
powinni nauczać wykładowcy odpowiednio przygotowani, posiadający 
minimum licencjat lub doktorat z teologii ze specjalizacją w mariologii 
(w zakresie mariologii). Odpowiadając na te wskazania Stolicy Świętej 
oraz uwzględniając zapotrzebowanie Kościoła, ks. prof. dr hab. Ryszard 
Rumianek – rektor UKSW zarządzeniem nr 8/2010 z dn. 19.01.2010 
utworzył na Wydziale Teologicznym w ramach doktoranckich studiów 
niestacjonarnych specjalność „Mariologia”. Z kolei Senat Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego uchwałą nr 108/2009 z dnia 26 listo-
pada 2009 utworzył na Wydziale Teologicznym Podyplomowe Studia 
z Mariologii.

Cel i adresaci studiów

W Europie istniał do tej pory tylko jeden wydział teologiczny, 
prowadzący studia ze specjalizacji z mariologii. Jest to Papieski Wydział 
Teologiczny „Marianum” w Rzymie. Wydział Teologiczny UKSW jest 
drugim Wydziałem w Europie, a jedynym w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej, który będzie kształcił studentów w specjalności „mariologia” 
i nadawał stopnie (licencjat kościelny i doktorat) z teologii w zakresie 
mariologii. Ponadto dla szerszego grona studentów są przewidziane 
studia podyplomowe z mariologii. Celem studiów mariologicznych na 
Wydziale Teologicznym UKSW jest:
–  przygotowanie kompetentnych wykładowców mariologii dla semina-

riów i innych wyższych uczelni,
–  pogłębienie wiedzy mariologicznej kustoszów sanktuariów maryjnych 

oraz osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w sanktuariach,
–  przygotowanie mariologiczne liderów (moderatorów i animatorów, 

także członków) ruchów i stowarzyszeń maryjnych,
–  przygotowanie mariologiczne wykładowców i wychowawców za-

konnych zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych 
zakonów, które w swoim charyzmacie mają duchowość maryjną,

–  pogłębienie wiedzy i duchowości maryjnej czcicieli Matki Bożej.

Tematyka studiów i kadra profesorska

Plan studiów obejmuje między innymi takie wykłady, jak: Maryja 
w Piśmie Świętym, Maryja w nauce ojców Kościoła, Maryja w nauczaniu 
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Kościoła, rozwój kultu maryjnego i doktryny maryjnej w historii, Ma-
ryja w liturgii, Maryja w duchowości chrześcijańskiej, Maryja w tradycji 
i duchowości polskich zakonów (żeńskich i męskich), mariologia polska, 
nauczanie maryjne Jana Pawła II, kult maryjny w różnych wyznaniach 
chrześcijańskich i w islamie (ekumenizm i dialog międzyreligijny), Maryja 
w pobożności ludowej, kobiecość w wielkich religiach, Maryja w misji 
społecznej Kościoła, Maryja w ewangelizacji i katechezie, Maryja i kwe-
stia kobieca, ikonologia i ikonografia maryjna, Maryja w literaturze, Ma-
ryja w muzyce, fenomen objawień maryjnych, sanktuaria i pielgrzymki 
maryjne.

Kadrę profesorską stanowią profesorowie Wydziału Teologiczne-
go UKSW oraz profesorowie z innych ośrodków naukowych, którzy 
w większości są członkami Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Rodzaje i forma studiów

Wydział Teologiczny UKSW proponuje dwie formy studiów mario-
logicznych w ramach studiów niestacjonarnych. 

1. Studia doktoranckie z teologii ze specjalnością: 
mariologia

Są to czteroletnie studia doktoranckie (8 semestrów) w trybie nie-
stacjonarnym. Warunkiem podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia 
magistra teologii. W ramach studiów odbędzie się 560 godzin zajęć dy-
daktycznych (wykładów, ćwiczeń i seminariów), w tym przez pierwsze 
3 lata (rok I-III) po 160 godzin rocznie (144 godziny wykładów i 16 
godzin seminariów). Natomiast w czasie IV roku doktoranckiego: 80 
godzin (64 godziny wykładów i 16 seminariów). Studenci po trzecim 
roku studiów będą mogli zdać egzamin licencjacki, celem uzyskania 
kanonicznego stopnia licencjata z teologii w zakresie mariologii. Dla 
studentów posiadających już kanoniczny stopień licencjacki z teologii 
studia doktoranckie trwają dwa lata. Studenci będą przyjmowani bez-
pośrednio na trzeci rok studiów.

Po IV roku można otrzymać świadectwo ukończenia studiów dok-
toranckich. Stopień doktora teologii – zgodnie z regulaminem Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – uzyskuje się po zakończeniu 
studiów doktoranckich, otwarciu przewodu doktorskiego i obronie 
pracy doktorskiej.



2. Studia podyplomowe z teologii ze specjalnością: 
mariologia

Studia te są adresowane do osób, które mają dyplom ukończenia 
studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat) z jakiej-
kolwiek dziedziny, natomiast pragną pogłębić swoją wiedzę o Najświęt-
szej Maryi Pannie, Jej roli w historii zbawienia, w życiu Kościoła, w życiu 
duchowym i w różnych dziedzinach naszej kultury. W sposób szczegól-
ny adresujemy te studia do kustoszów sanktuariów maryjnych oraz do 
członków licznych ruchów, bractw i stowarzyszeń maryjnych, zwłaszcza 
do moderatorów i animatorów, tak duchownych, jak i świeckich. Za-
jęcia odbywać się będą w trybie studiów niestacjonarnych (zaocznych) 
w formie czterech zjazdów tygodniowych w ciągu roku (podobnie jak 
studia doktoranckie). Studia będą trwały 4 semestry i obejmować będą 
72 godziny wykładowe w semestrze (razem 288 godzin).

W większości przypadków wykłady w ramach studiów doktoranc-
kich i podyplomowych będą odbywać się wspólnie.

Miejsce zajęć dydaktycznych

Wykłady i seminaria naukowe będą prowadzone w Ośrodku Na-
ukowo-Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Paprotni (klasztor Niepokalanów). Ośrodek ten został powołany do 
życia uchwałą Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie nr 111/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku. Swoje cele 
badawcze Ośrodek będzie realizował we współpracy z Instytutem Maryj-
no-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie, powołanym do życia 
przez prowincjała oo. franciszkanów dnia 12 czerwca 2009 roku. Każde-
go roku organizowane będą trzy sesje dydaktyczne i jedna egzaminacyjna 
na zakończenie roku. Będą one odbywać się będą w gmachu Instytutu 
Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie. Studenci będą 
mogli korzystać z zakwaterowania i posiłku podczas sesji w Domu Piel-
grzyma w Niepokalanowie. Studentom będzie też udostępniona, znaj-
dująca się w Instytucie „Kolbianum” Biblioteka Mariologiczna.
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Rekrutacja

Studia doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii

Rekrutację prowadzi:
Sekretariat ds. studiów doktoranckich Wydziału Teologicznego UKSW,
gmach główny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa,
pokój 031 (dawny 115); tel. 22/561-88-16; 22/561-88-16;
fax: 22/561-88-65
e-mail: zsd@uksw.edu.pl.
Przyjęcia interesantów:
w poniedziałki w godz. 13.00-15.00
od wtorku do piątku: w godz. 9.00-12.00

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, oraz bliższe informacje na 
stronie internetowej: www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl pod 
zakładką „Studia” w dziale „Doktoranckie”. Warunkiem przyjęcia jest 
odbycie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Wydziałową 
Komisję Rekrutacyjną.

Studia Podyplomowe z Mariologii

Rekrutację prowadzi:
Dziekanat studiów niestacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW,
gmach główny UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa,
p. 054 (dawny 218); tel. 22/561 88 75
e-mail: wtz@uksw.edu.pl.
Przyjęcia interesantów:
w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00 – 13.00
w środy w godz. 9.00 – 15. 00
Wykaz dokumentów, które należy złożyć, oraz bliższe informacje na 
stronie internetowej: www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl pod 
zakładką „Studia” w dziale „Podyplomowe”

Opłaty

Wspomniane studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Są prowadzone 
w oparciu o środki finansowe pozyskane z opłat studenckich, tj. czesne-
go. Przewidywana wysokość opłat: dla studiów doktoranckich 2000 PLN 
za rok, dla studiów podyplomowych 1500 PLN za rok. 
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Studenci studiów doktoranckich mogą się ubiegać o stypendia 
(zarówno specjalne, jak i naukowe) – szczegóły w sekretariacie tych 
studiów.

Adres miejsca studiów

Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Paprotni
Klasztor Niepokalanów, ul. o. Maksymiliana Kolbego 5
Paprotnia, 96-515 Teresin

Sekretariat:
tel. 46 861 30 35 we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 15.00.
fax. 46 861 41 99.

Zapytania szczegółowe można kierować pod adresem
sekretariatu lub: bartosik@franciszkanie.com.pl; 
tel. 691 888 841.

(gb)
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