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21 listopada 2004 r. mija 40 lat od przyjęcia przez Sobór Watykański II konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”, a w niej
rozdziału o Matce Bożej. Ten fakt w ten sposób skomentował Paweł VI
w przemówieniu na zakończenie III sesji Soboru: Zdarza się po raz
pierwszy – a stwierdzamy to z wielkim wzruszeniem – że jakiś sobór
powszechny ujmuje niejako w jedno, a zarazem tak bardzo obszernie,
naukę katolicką na temat miejsca, jakie przysługuje Maryi w tajemnicy
Chrystusa i Kościoła.
Z tej okazji Centrum Kultury Maryjnej „Matka Kościoła” organizuje
w dniach 28-30 XII 2004 r. sympozjum poświęcone 40 rocznicy ogłoszenia „Lumen gentium”. Zaplanowano następujące tematy referatów:
„Rozdział VIII Lumen gentium - od genezy do promulgacji” (E. Toniolo
OSM), „Struktura i fundamenty VIII rozdziału LG” (A. Escudero SDB),
„Maryja Dziewica w ekonomii historiozbawczej Chrystusa” (V. Battaglia
OFM), „Biblijny obraz Maryi w VIII rozdziale LG” (M.L. Rigato), „Nierozerwalny związek Maryi z Kościołem: figura, wzór, obecność” (M.G.
Masciarelli), „Związek Kościoła z Maryją: kult i formy pobożności”
(C. Maggioni SMM), „Zagadnienia teologiczne” (S. Perrella OSM),
„Zagadnienia ekumeniczne” (G. Bruni OSM), „Zagadnienia kultyczne
i duchowe” (J. Castellano Cervera OCD).

Rocznica obrony Jasnej Góry
W ramach jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry
(1655) zaplanowano w Częstochowie ogólnopolskie sympozjum (2021 I 2005) organizowane przez: klasztor jasnogórski, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Teologiczny w Radomiu.
Tematy referatów: „Sytuacja Rzeczypospolitej w epoce Potopu na tle
wydarzeń europejskich” (T. Bloch), „Wizja przyszłości Polski w kulturze
politycznej w okresie Potopu szwedzkiego” (M. Kosman), „Teologiczne
odczytanie Jubileuszu 350-lecia zwycięskiej obrony Jasnej Góry” (T.
Łukaszuk OSPPE), „Zwycięska czy cudowna obrona Jasnej Góry?
Przesłanie moralne” (bp A. Dziuba), „Motyw zwycięskiej obrony Jasnej
Góry podstawą etosu narodowego Polaków” (P. Jaroszyński), „Od rycerskiej maryjności ojca przeora Augustyna Kordeckiego do maryjności
odpowiedzialnej Jana Pawła II” (bp Z. Zimowski), „Ewolucja ideowa
lwowskich ślubów królewskich ku Jasnogórskim Ślubom Narodu odczytanym w XXI wieku” (Z. S. Jabłoński OSPPE), „Zwycięska obrona
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