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Deyanira od razu hojnie przekazała na wsparcie badań i studiów
mariologicznych. W raz z nią medalami Papieskimi zostało uhono
row anych kolejnych dwoje m łodych uczonych: M arielle Lam y za
pracę L e culte m arial entre doctrine et dévotion: étapes et en jeu x
de la controverse d e l’im m aculée Conception au M oyen Age (XlleX e siecle), reprezentujący U niw ersytet z Paryża (N an terre), oraz
Johannes Schneider O F M , za pracę Virgo Ecclesia facta: obecność
Marii w Krucyfiksie Sw. Dam iana i w Officium Passionis Sw. Fran
ciszka z Asyżu, przedstaw ioną przez Uniw ersytet „A ntonianum ”
w Rzymie.
(„Notiziario-PAMI” 4 (1 9 9 9 ) nr 5, 1)
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Po reorganizacji pracy Konferencji Episkopatu w Polsce, kieru
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jącej się obecnie now ym statutem, funkcję dawnej Komisji M aryj
nej przejął w pewnej mierze Zespół Biskupów do spraw sanktu
ariów. Składa się on z czterech biskupów, w yzn aczonych przez
Konferencję: Edw ard Białogłowski z Rzeszowa, Jan Kopiec z O po
la, Edw ard O zorow ski z Białegostoku i przew odniczący Zespołu
arcybiskup Stanisław N ow ak.
Zespół zajmuje się wszystkimi sanktuariami związanymi ze szcze
gólnym kultem Chrystusa, świętych Pańskich, przede wszystkim jed
nak sanktuariam i m aryjnym i. Tych bow iem jest najw ięcej. Stąd
w czasie swoich zebrań biskupi podejmują głównie problemy dusz
pasterstwa maryjnego, które skupiają się w licznych sanktuariach roz
sianych po całej Polsce. Wiele jest spraw związanych z ich funkcjo
nowaniem . N ie wszystkie są tej samej rangi, gdy chodzi o zakres
oddziaływania. Niektóre mają charakter międzynarodowy, inne na
rodowy, inne wreszcie lokalny. Należy je zatem skatalogować. Trze
ba też wyważyć i określić ich własny charyzmat. Niektóre z sanktu
ariów cieszą się posiadaniem obrazu łub statuy, uwieńczonych koro
nami papieskimi, niektóre są koronow ane m ocą władzy biskupa
miejsca. Są też takie sanktuaria, które władza diecezjalna specjalnym
dekretem uznała, inne zaś, powstające dopiero lub całkiem o małym
zasięgu, nie cieszą się nawet i takim dekretem.

Celem skatalogowania tych wszystkich sanktuariów Zespół ro 
zesłał ankietę do poszczególnych Kurii biskupich, prosząc o podanie
szczegółowych danych odnośnie do wszystkich sanktuariów na tere
nie diecezji. W odpowiedzi otrzymaliśmy bardzo bogaty materiał.
Został on przekazany specjalistom do gruntowego opracowania.
Inną bardzo ważna sprawą dla Zespołu do spraw sanktuariów
jest inspiracja chrystologiczna i maryjna duszpasterstwa związanego
z sanktuariami. Sanktuarium nie może ograniczać się swej funkcji do
wyłącznie kultycznej. W okół niego organizuje się często działalność
charytatywna, kulturotwórcza, ekumeniczna, powołaniowa, społecz
na. Niewykorzystywanie łaski miejsca, owego „genius loci”, jakie ma
sanktuarium w większym lub mniejszym stopniu, byłoby grzechem
opuszczenia dobrego. Zespół powinien też organizować ruch piel
grzymkowy do tych sanktuariów i nadawać mu odpowiedni kieru
nek. Pomoc Zespołu nie zamierza jednak, jak na razie, podejmować
w pełni tej działalności jaką miała dawna Komisja Maryjna. Biskupi
polscy przyjmując nowy statut dla swej Konferencji objawili raczej
wolę samodzielnego kierowania duszpasterstwem maryjnym w swo
ich diecezjach. Z espół do spraw sanktuariów jest tylko organem
dyspozycyjnym wobec Konferencji i Prymasa Polski, gotowym po
dejmować wciąż nowe zadania jakie mu zostaną zlecone. Już się jed
nak okazało jak bardzo jest ważne ustawienie sanktuarium w obec
wielkiego Jubileuszu Wcielenia w latach 1 9 9 9 - 2 0 0 1 . Księża biskupi
w wielu przypadkach obchody jubileuszowe złączą z nawiedzeniami
nie tylko katedr, ale i sanktuariów. Zespół do spraw sanktuariów
zorganizował na Jasnej Górze, przy czynnym udziale długoletniego
opiekuna kustoszy ks. prałata Jerzego Pawlika i Polskiego Towarzy
stwa M ariologicznego, sympozjum dla kustoszy sanktuariów na te
m at „Rok święty w sanktuariach”. Ponad 1 0 0 kustoszy z różnych
miejsc pielgrzymkowych wzięło udział w referatach wygłoszonych
przez biskupów i księży. Materiały z tego sympozjum mają się wkrót
ce ukazać dzięki życzliwości Wydawnictwa św. Krzyża w Opolu. Będą
one pewnym oparciem dla pracy w sanktuariach. W przyszłości po
dobnych inicjatyw będzie więcej.
(Ks. abp Stanislaw Nowak)

