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Campanha OFMConv), „Maryja w życiu chrześcijańskim Azjaty”
(M. Gregorio FMA), „Maryja w kulturze europejskiej” (A. Escudero Cabello SDB), „Maryja wzorem życia w świetle liturgii Kościo
ła” (I. Calabuig OSM), „Maryja wzorem chrześcijańskiego życia du
chowego” (S. Cecchin OFM), „Piękno Maryi jako cel życia chrze
ścijańskiego w nauczaniu Kościoła katolickiego” (A. Serra OSM),
„M atka Boża jako wzór doskonałego przebóstwienia człowieczeń
stwa według Kościoła prawosławnego” (I. Ionascu), „Maryja jako
wzór życia chrześcijańskiego w dialogu z Kościołami Reform y”
(R. Bertalot), „Teologia i pobożność maryjna: wkład do misji współ
czesnego Kościoła” (S. Perrella OSM).

Wspomnienie Założyciela „Marianum”
12 września 2002 r. minęła 25. rocznica śmierci o. Gabriela M.
Roschiniego, założyciela Papieskiego Wydziału Teologicznego „M a
rianum ”. Okolicznościowa sesja naukowa odbyła się 28 listopada
w „M arianum”. Ks. prof. Angelo Amato SDB ukazał o. Roschinie
go jako inspiratora i głównego przedstawiciela „rzymskiej szkoły ma
riologii”. Jego bibliografia liczy 1140 pozycji i około 28000 stron.
Prof. M anfred Hauke (Lugano) wygłosił referat nt.: „Problem pierw
szej zasady a charakter współpracy Maryi w zbawczym dziele Syna”.
Prof. Vincenzo Benassi wspominał o. Gabriela jako serwitę, wykła
dowcę i człowieka Kościoła („vir ecclesiasticus”).

Objawienia prywatne - nowy dokument Kongregacji
W krótce zostanie opublikowany dokument Kongregacji Nauki
Wiary poświęcony problemom „objawień prywatnych”. Nowy do
kum ent wskaże konieczne kryteria do właściwego rozeznawania
prawdziwości objawień prywatnych i poda zasady obowiązujące
katolików wobec tych zjawisk.

Dotychczasowe numery „Salvatoris Mater”
Kwartalnik „Salvatoris M ater” ukazuje się od 1999 r. Dotych
czas ukazało się 16 numerów (6247 stron). Są jeszcze do nabycia
wszystkie numery pisma (z wyjątkiem numeru 2/2000).

1/1999 (ss. 420)
Maryja a Bóg Ojciec w wierze i nauczaniu Kościoła
2/1999 (ss. 517)
Maryja a Bóg Ojciec w Biblii i Tradycji Ojców
3/1999 (ss. 368)
Bóg Ojciec a Maryja w liturgii i pobożności chrześcijańskiej
4/1999 (ss. 360)
Bóg Ojciec a Maryja w duchowości chrześcijańskiej
1/2000 (ss. 400)
Maryja w tajemnicy Wcielenia (1)
2/2000 (ss. 340)
Maryja w tajemnicy Wcielenia (2)
3/2000 (ss. 516)
Trójca Święta a Maryja
4/2000 (ss. 330)
Wniebowzięcie Maryi
1/2001 (ss. 452)
Niepokalana wzorem nowego człowieka
2/2001 (ss. 390)
Maryja w ewangelizacji
3/2002 (ss. 364)
Maryja w tajemnicy odkupienia
4/2001 (ss. 430)
Mariologia w dialogu
1/2002 (ss. 340)
Dziewictwo Maryi
2/2002 (ss. 357)
Maryja i Kościół

3/2002 (ss. 335)
Pośrednictwo Maryi
4/2002 (ss. 328)
Maryja w kulcie chrześcijańskim

Planowane numery w roku 2003:
Świętość Maryi
Maryja w naszym duchowym wzrastaniu
Maryja Jana Pawła II
Maryja w Adwencie

