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warii Zebrzydowskiej sesję naukową pt.: „Niepokalana - życie do naśladowania”.
W programie sesji przewidziano następujące referaty: „Niepokalane Poczęcie Matki Najświętszej w świetle Biblii” (Hugolin Langkammer
OFM), „La concezione immacolata di Maria alla luce della mediazione salvifica di Gesù Cristo” - Niepokalane Poczęcie Maryi w świetle
zbawczego pośrednictwa Jezusa Chrystusa (Vincenzo Battaglia OFM),
„Sponsa castae dilectionis: świętość Maryi Matki Zbawiciela i Jej Niepokalane Poczęcie w nauczaniu św. Bonawentury” (Bogusz Stanisław
Matuła OFM), „Niepokalane Poczęcie w teologicznych założeniach
bł. Jana Dunsa Szkota” (Romuald Henryk Kośla OFM), „Niepokalane
Poczęcie NMP w kontekście współczesnych koncepcji grzechu pierworodnego” (ks. Wojciech Życiński SDB), „Niepokalane Poczęcie Maryi
w świetle dokumentu Grupy z Dombes” (ks. Teofil Siudy), „Niepokalane
Poczęcie drogą do poznania bogactwa Bożego życia” (Zdzisław Kijas
OFMConv).
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W dniach 1-2 października 2004 r., w ramach obchodów setnej
rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, przewidziano
sympozjum naukowe w Tuchowie. Wśród zaplanowanych referatów
znajdują się następujące: „Maryja w życiu Kościoła - charakterystyczne
rysy współczesnej mariologii” (ks. bp Zygmunt Zimowski), ,,Kult ikony
Matki Bożej Nieustającej Pomocy” (Fabriciano Ferrero CSsR), ,,Odnowa
nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy” (Stanisław Madeja
CSsR), „Duszpasterska posługa redemptorystów w sanktuarium Matki
Bożej Tuchowskiej” (Kazimierz Plebanek CSsR), „Dzieje kultu obrazu
Matki Bożej Tuchowskiej” (ks. Stanisław Piech).

Z programu Kongresu w Rzymie
Na czas Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego
w Rzymie (4-8 XII 2004 r.) zaplanowano kilkadziesiąt referatów, które
zostaną wygłoszone w ramach obrad sesji plenarnych i w 12 sekcjach
językowych. Tematem głównym kongresu jest: „Maryja z Nazaretu
przyjmuje Syna Bożego w historii”, ale zaznaczona będzie wyraźnie
tematyka związana z tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryi z okazji
150-lecia ogłoszenia dogmatu.
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W czasie sesji plenarnych zaplanowano następujące referaty: „Oczekiwanie Izraela w proroctwach i figurach biblijnych” (F. Manns OFM),
„W pełni czasu: fiat Słowa i fiat niewiasty. W kierunku teologii przyjęcia”
(D. Flores), „Syn Boży przyjęty przez Niepokalaną Dziewicę Maryję
w historii” (ks. A. Ziegenaus), „Maryja przyjmuje Ducha Świętego jako
źródło każdego wolnego daru łaski” (ks. T. Siudy), „Maryja wzorem
i początkiem Kościoła: Kościół miejscem oblubieńczej jedności między
Bogiem a ludzkością” (C. Militello), „W Maryi ludzkość przyjmuje Boga,
który staje się człowiekiem” (I. Karlić OFMConv), „Przyjąć Jezusa jak
Maryja” (M. Dupuy PSS), „Józef i Maryja przyjmują Jezusa w rodzinie”
(E. Llamas Martinez OCD), „Maryja Niepokalana mistrzynią przyjęcia
życia Bożego udzielanego chrześcijaninowi” (M. Marchi FMA).
W sesjach językowych (tematy polskiej sekcji, zob. SM 2004 nr 1,
468) znajdujemy m.in. takie tematy:
1. Sekcja afrykańska: „Wcielenie Syna i Niepokalane Poczęcie.
Recepcja afrykańska” (F. Muzumanga Ma-Mumbimbi), „Duchowość
maryjna i tajemnica wcielenia w Afryce” (S. Lukumwena Lumbala OFM),
„Koncepcja Maryi dla ludu afrykańskiego” (M. Doreen Okolie), „Na
wzór Maryi Afryka przyjmuje Jezusa z wiarą i gościnnością” (ks. J-P.
Sieme Lasoul).
2. Sekcja azjatycka: „Solidarność Syna Bożego i Maryi z ludzkością
w kontekście azjatyckim” (M. Sardi OFM), „Wierność Maryi Synowi
Bożemu w perspektywie teologii kobiecej” (T. Intan Darmawati Supeno),
„Niepokalane Poczęcie: postrzeganie doktryny w kontekście indyjskiej
pobożności ludowej” (B. Sangma FMA).
3. Sekcja chorwacka: „Maryja z Nazaretu przyjmuje Syna Bożego
w świetle Ewangelii synoptycznych” (ks. A. Rebić), „Maryja z Nazaretu
przyjmuje Syna Bożego według św. Jana” (I. Dugandžić), „Aspekt pneumahagijny misterium wcielenia” (N. Gašpar), „Boże macierzyństwo Maryi
według Carlo Balicia – aspekt ekumeniczny” (J. Šimić), „Misterium wcielenia w chorwackich sanktuariach maryjnych” (P. Lubina OFM), „Misterium
wcielenia w nowych chorwackich katechizmach” (T. Filić).
4. Sekcja francuska: „Maryja przyjmuje Chrystusa w historii. Jaka
historyczność?” (R. Laurentin), „Maryja przyjmuje Syna Bożego w imieniu wszystkich ludzi” (Ph. Jobert OSB), „Maryja z Nazaretu i Jej lud”
(J. Stern).
5. Sekcja angielskojęzyczna: „Zwiastowanie w ikonografii bizantyjskiej” (C. Charalampidis), „Maryja z Nazaretu: Matka, która naucza”
(M. Zalecki OSPPE), „Aspekty antropologiczne Maryi jako Niepokalanej
w duchowości szensztackiej” (I. Naumann), „Maryja Matka Kościoła
w ruchu na rzecz dogmatu o pośrednictwie maryjnym” (G. Dodd).
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6. Sekcja włoska: „Paradygmat kultury przyjmowania: Maryja wyrażenie historyczne i wzorcze” (G.P. di Nicola), „Suscipe Virgo. Wołanie
ludzkości i kosmosu, aby Maryja przyjęła Zbawiciela” (I. Calabuig OSM),
„Wydarzenie zbawcze niepokalanego poczęcia – radykalne przygotowanie do przyjęcia Boga-z-nami” ( S. Perrella OSM), „Pod krzyżem uczeń
Jezusa przyjmuje Maryję Matkę rozproszonych synów Bożych” (A. Serra
OSM), „Dziewica przyjmująca w ikonografii (M.C. Visentin).
7. Sekcja Ameryki Łacińskiej: „Teologia i kult Niepokalanej w Nowej
Hiszpanii, XVI-XVII w. (M.A. Delado Medina OSM), „Czas Boga – czas
Maryi” (J. Alson SMC), „Maryja – obecność, wspólnota i uczestnictwo
w Kościele Ameryki Łacińskiej” (A. Larocca SMC), „Sanktuarium maryjne: miejsce przyjęcia Zbawiciela, Syna Maryi” (G. Quintana CMF),
„Uroczystość Niepokalanego Poczęcia w Mszale rzymskim” (V. Maccagnan OSM).
8. Sekcja portugalska: „Niewiasta hebrajska w Apokalipsie” (J.C. de
Carvalho), „Niepokalanie poczęcie – język dla naszych czasów” (M.M.da
Conceição Dias De Carvalho).
9. Sekcja słoweńska: „Niepokalana i Maksymilian Kolbe” (L. Grčar
OFM), „Niepokalana w sztuce słoweńskiej” (A. Lavrič), „List apostolski
Piusa IX Ineffabilis Deus” (M. Zupančič).
10. Sekcja hiszpańska: „Od Nazaretu do Kalwarii: Maryja przyjmuje w Chrystusie Kościół” (A. Aranda), „Sanktuaria maryjne, znakiem
obecności i macierzyńskiego przyjmowania przez Maryję” (J. Esquerda
Bifet), „Wiara Maryi w mariologii hiszpańskiej, 1878-2003 r. (J. Antonio
Riestra).
11. Sekcja niemiecka: „Niepokalane poczęcie Maryi i nowe formuły
doktryny o grzechu pierworodnym” (M. Hauke), „Psychologiczno-antropologiczne znaczenie dogmatu niepokalanego poczęcia” (H. King),
„Piękno Maryi jako przykład dobroci stworzenia” (M. Kreuzer), „Maryja
i Józef przyjmują Jezusa do rodziny” (G. Rovira), „Niepokalane poczęcie
według Newmana” (J. Schumacher), „Niepokalane poczęcie we współczesnych objawieniach Maryi” (A. Ziegenaus).

