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Kongres mariologiczny o poświęceniu się Maryi 
(Frigento, 5-7 VII 2010 r.)

Z okazji 50 rocznicy poświęcenia Włoch Niepokalanemu Sercu 
Maryi został zorganizowany w dniach 5-7 lipca 2010 r. we Frigento 
kongres mariologiczny. 

W czasie spotkania podjęto następujące zagadnienia: „Fundamenty 
biblijne poświęcenia się Maryi” (S.M. Manelli), „Fundamenty patry-
styczne poświęcenia się Maryi” (L. Genovese OFMCap), „Poświęcenie 
się Maryi w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI” (A. Calkins), 
„Podstawy teologiczne poświęcenia się Maryi (macierzyństwo – współ-
odkupicielstwo)” (S. Lanzetta), „Kontrowersja poświęcenie-zawierzenie 
Maryi” (G. Ferrer Arellano), „Totus tuus. Poświęcenie się Maryi w szkole 
franciszkańskiej” (S.M. Cecchin OFM), „Poświęcenie się Maryi w teologii 
niemieckiej XX wieku” (M. Hauke), „Poświęcenie się Maryi w tradycji 
angielskiej” (P. Haffner), „Poświęcenie się Maryi w Szkole Francuskiej” 
(B. Cortinovis SMM), „Poświęcenie się Maryi w orędziu fatimskim” 
(M.G. Palma), „13 IX 1959: Italia poświęcona Niepokalanemu Sercu 
Maryi” (P. Siano).

(jk)

Mariologia podczas VIII Kongresu Teologów 
Polskich (Poznań, 16 IX 2010 r.)

Posiedzenie Sekcji Mariologicznej odbyło się w dniu 16 września 
2010 roku w Poznaniu w godz. 10.00-12.00. Tak jak na poprzednim 
Kongresie, tak i teraz spotkanie sekcji zostało przygotowane przez Polskie 
Towarzystwo Mariologiczne. Ze względu na to, że mariologowie są na 
ogół także członkami innych sekcji (np. sekcji teologów dogmatyków, 
teologów katechetyków, czy Polskiego Stowarzyszenia Teologów Ducho-
wości), nie wszyscy mariologowie oraz członkowie Polskiego Towarzy-
stwa Mariologicznego mogli wziąć udział w pracach sekcji mariologicz-
nej, gdyż w tym samym czasie uczestniczyli w spotkaniach innych sekcji. 
Biorąc to pod uwagę, na samym początku spotkania postanowiono, 
aby spotkanie sekcji mariologicznej zakończyć w ciągu dwóch godzin, 
a następnie by wszyscy uczestnicy udali się na Walne Zebranie Towarzy-
stwa Teologów Dogmatyków (którego w większości są członkami), gdzie 
miało mieć miejsce wręczenie dyplomów honorowego członka tegoż 
Towarzystwa zasłużonym wykładowcom teologii dogmatycznej. 


