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przywołał w tym kontekście zdanie Benedykta XVI, który przypomniał, 
iż do struktury wiary należy miłość i dzięki temu wiara chrześcijańska 
jest nie tylko ideą, ale życiem. Wiara wypowiadająca się w życiu według 
ewangelicznego nakazu miłości staje się wiarą żywą. W takim ujęciu 
teologia, uwzględniająca w encyklice Fides et ratio autentyczną reflek-
sję filozoficzną, jest prawdziwą mądrością, albowiem na wzór Maryi 
żyje przekazanym jej planem i Mądrością samego Boga, dzięki czemu 
ogarnia wszystko, podaje ostateczne oceny rzeczywistości i wyznacza 
nieprzekraczalne granice dla innych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim 
zaś prowadzi do spełnienia w Bogu, który jest Trójjedyną Miłością.

Trzeci referat pt. Maryja w życiu wybitnych ludzi polityki, literatury 
i filmu. Studium z zakresu sensus fidelium przygotował prof. dr hab. 
Karol Klauza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W związku 
z nieobecnością autora, referat w jego imieniu przedstawił w sposób 
syntetyczny ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski z KUL.

W pierwszej części autor ukazał oryginalne formy ujawniania ma-
ryjnych elementów wiary chrześcijańskiej przez wybranych celebrytów, 
takich jak: Lech Wałęsa, aktorka Maja Morgenstern czy biznesmen 
Thomas Stephen Monaghan. Następnie prof. Klauza przedstawił 
„mariologię” wybranych środowisk literackich i filmowych. W drugiej, 
podsumowującej części, autor spróbował zinterpretować „mariologię 
celebrytów” i wskazać na jej najbardziej charakterystyczne cechy.

Zarówno po drugim, jak i po trzecim referacie nastąpiła krótka 
dyskusja, która ze względu na ograniczone możliwości czasowe miała 
raczej formę pytań i dopowiedzeń do usłyszanych treści.

Uczestnicy spotkania sformułowali także postulat pod adresem 
organizatorów kolejnego Kongresu Teologów Polskich, aby spotkań 
poszczególnych sekcji nie robić w tym samym czasie. Biorąc bowiem 
pod uwagę fakt, że niektóre działy teologii mają charakter interdyscy-
plinarny (jak np. mariologia) dobrze byłoby, aby mariologowie mogli 
brać udział także w spotkaniach innych sekcji (zwłaszcza teologów do-
gmatyków i teologów duchowości).

(gb)  

Forum Mariologiczne „Oto Matka twoja” (J 19, 27)
(Motta di Livenza, 16-19 IX 2010 r.) 

W sanktuarium Matki Bożej od Cudów w Motta di Livenza 
w dniach 16-19 IX 2010 r. zostało zorganizowane Forum Mariologicz-
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ne z okazji 500 rocznicy objawień maryjnych. Temat spotkania brzmiał: 
„Oto Matka twoja (J 19, 27). Obecność Maryi pomiędzy nami!”.

W czasie spotkania wygłoszono następujące referaty: „Maryja: 
Córka Izraela, nasza Siostra w wierze” (A. Valentini SM), „Miryam 
w Koranie i w tradycjach islamskich” (H. Zadeh Shahrzd), „Maryja 
w kulturach Afryki i Azji (J.P. Lasoul), „Franciszkańska wizja Maryi” 
(S. Cecchin OFM), „500 lat obecności Maryi w sanktuarium w Motta” 
(B. Orlando), „Maryja i rola sanktuariów maryjnych w życiu Kościoła” 
(E.M. Bedont OSM), „Objawienia maryjne w życiu Kościoła” (G.M. 
Loggio MS).

(jk) 

Maryja w życiu kapłana. Sympozjum PTM 
(Bochnia, 23-24 IX 2010 r.)

Doroczne sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego od-
było się w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni w dniach 
23-24 września 2010 r. Temat spotkania nawiązywał do zakończonego 
już Roku Kapłańskiego i brzmiał: „Oto Matka twoja (J 19, 27). Maryja 
w życiu kapłana”.

W czasie obrad podjęto następujące tematy: „Oto Matka twoja. 
Maryja Matką umiłowanych uczniów Chrystusa” (ks. dr hab. Artur 
Malina, Uniwersytet Śląski), „Maryja Matką Najwyższego Kapłana” 
(ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny - Wro-
cław), „Maryja kapłanem? Tak czy nie” (ks. dr hab. Janusz Królikowski, 
Uniwersytet św. Krzyża – Rzym), „Maryja i kapłan jako głosiciel Słowa” 
(ks. dr hab. Stanisław Haręzga, KUL), „Maryja i kapłan jako liturg” (dr 
hab. Jacek Nowak SAC, UKSW), „Maryja i kapłan jako duszpasterz” 
(dr Adam Wojtczak OMI, Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań), 
„Św. Maksymilian Maria Kolbe jako kapłan maryjny” (Stanisław Piętka 
OFMConv, Niepokalanów).

Sympozjum było połączone ze spotkaniem kustoszy sanktuariów, 
w czasie którego wygłoszono dwa wykłady: „Kanoniczno-prawny status 
sanktuarium” (ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II), „Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów” (ks. 
dr Robert Kantor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

W czasie sympozjum odbyło się także statutowe plenarne posiedze-
nie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
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