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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-


