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24. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, który odbył
się w dniach 6-11 września 2016 roku pod hasłem „Wydarzenie fatimskie sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność”, wpisał się w inicjatywy organizowane przez Sanktuarium w Fatimie w celu uczczenia
stulecia objawień fatimskich.
Cel Kongresu, w którym wzięli udział miłośnicy mariologii i naukowcy pochodzący z różnych części świata, był w wysokim stopniu naukowy. Z jednej strony zostały zaprezentowane i poddane dyskusji wyniki dokładnych, krytycznych i zaktualizowanych badań nad dokumentacją dotyczącą historii wydarzenia mariofanicznego, które miało miej-
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dowy i eklezjalny. W szczególny sposób wskazują na to zawarte w Akcie
słowa o naszym pragnieniu kształtowania dojrzałych w wierze wspólnot
kościelnych – naszych rodzin i parafii, do czego zachęcał nas tak często
Święty Jan Paweł II. Możemy skutecznie zrealizować to pragnienie właśnie na drodze zawierzenia Tej, która jest Matką Kościoła i Królową Polski. W tym kontekście w obecnym Akcie zawierzenia podkreślona została odpowiedzialność za głoszenie ewangelii, przykładem życia zakorzenionego w Chrystusie, katolików świeckich. Wskazuje się tutaj także na
sprawę budowania pokoju w środowisku Ojczyzny i w całym świecie, jak
również na potrzebę dążenia do powszechnej komunii, nie tylko między
ludźmi, ale również między wszystkimi stworzeniami świata.
W naszym obecnym Akcie zawierzenia Matce Bożej odwołujemy się
do doświadczenia skuteczności synowskiego zawierzenia Maryi w życiu
wielkich Pasterzy Kościoła i Narodu – Świętego Jana Pawła II i Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pragniemy tym samym, aby ten
kolejny akt naszego polskiego zawierzenia Matce Bożej wpisał się niejako i dokonał w duchu ich bezgranicznego zawierzenia Bogu przez Maryję. W ten właśnie sposób, podejmując w naszym Akcie zawierzenia
nasze chrześcijańskie zobowiązania i realizując je z pełnym zaangażowaniem, wyrazimy wdzięczność Bogu za dar Chrztu Świętego jaki otrzymał nasz Naród przed 1050 laty.
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sce w Fatimie. Z drugiej strony została podjęta próba nakreślenia dalszych kierunków, w jakich warto pogłębiać przesłanie, które, z uwagi na
swoje głębokie treści, stanowi pełne nadziei „proroctwo” dla Kościoła,
ludzkości i współczesnego świata.
Elementom czysto mariologicznym i naukowym w harmonijny sposób towarzyszyły w czasie Kongresu również elementy maryjne: poza celebracjami liturgicznymi otwarcia i zamknięcia oraz codzienną Eucharystią program przewidywał czas na modlitwę w jedności z życiem duchowym Sanktuarium.
W czasie sesji plenarnych Kongresu zostały podjęte następujące zagadnienia: „Epistemologia Fatimy: słuchanie, opowiadanie, czytanie
i interpretowanie Fatimy na przestrzeni stulecia” (Marco Daniel Duarte,
historyk i dyrektor Instytutu Studiów i Promocji Sanktuarium w Fatimie),
„Prezentacja Wydania krytycznego dokumentacji dot. Fatimy (19171930)” (Luciano Coelho Cristino, historyk i badacz Fatimy), „Krytyczne studium Wspomnień Siostry Łucji” (Cristina Sobral, wykładowczyni
i badaczka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego),
„Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP” (Luca Maria Ritsuko
Oka, Towarzystwo Mariologiczne Azji i Oceanii), „Treść teologiczna
przesłania fatimskiego i jego interpretacja” (Franco Manzi, Seminarium
Arcybiskupie Piusa XI w Mediolanie), „Aspekty mariologii wyłaniające się
ze źródeł fatimskich” (Antonio Escudero, Papieski Uniwersytet Salezjański
– PAMI), dyskusja panelowa: „Powtórzyć przesłanie fatimskie: aktualność
i następstwa” (moderator: Eloy Bueno de la Fuente).
(www.ptm.rel.pl)

Podsumowanie prac w Grupie Polsko-Słowackiej
podczas XXIV Kongresu Mariologiczno-Maryjnego
w Fatimie w dniach 7-9 IX 2016 r.
Raport przedstawił na spotkaniu plenarnym członek zarządu PTM,
ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL.
W Grupie pracowało 49 osób z Polski i Słowacji, reprezentujących
środowiska akademickie Warszawy, Lublina, Krakowa, Rużemberoku
i Banskiej Bystrzycy, duchowni i świeccy, członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, studenci i absolwenci Instytutu Kolbianum
z Niepokalanowa, czciciele Matki Bożej.

