
Janusz Kumala

"Mariologia na przełomie wieków" :
ogólnopolskie sympozjum
mariologiczne : (Niepokalanów, 27-28
X 2000)
Salvatoris Mater 2/4, 381

2000



Janusz Kumała M IC

„Mariologia na przełomie wieków”. 
Ogólnopolskie sympozjum mariologiczne 

(Niepokalanów, 27-28 X 2000)

W  gościnnym Niepokalanowie odbyło się w dniach 27-28 X 
2000 r. ogólnopolskie sympozjum mariologiczne, zorganizowane 
przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Okoliczność czasu zasu
gerowała temat spotkania: „Mariologia na przełomie wieków”.

Sesja przedpołudniowa pierwszego dnia obrad miała charakter 
sprawozdawczo-informacyjny. Dwaj prelegenci: ks. dr К. Рек MIC 
i dr R. Mazurkiewicz, omówili problematykę XX Międzynarodo
wego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego (Rzym, 15-24 IX 2000) 
„Trójca Święta a Maryja”, koncentrując się szczególnie na zagadnie
niach podjętych przez teologów z Afryki i Azji.

Na popołudniową sesję zaplanowano dwa referaty na temat: 
„Dogmat wniebowzięcia NMP w 50-rocznicę jego ogłoszenia”.
O. prof. S. Napiórkowski OFMConv zarysował dojrzewanie praw
dy o wniebowzięciu w Kościele, począwszy od św. Epifaniusza (ГѴ w.) 
aż do ogłoszenia dogmatu przez Piusa XII w 1950 r. Prelegent omó
wił treść bulli Munificentissimus Deus i w jej kontekście przypomniał 
zasadnicze elementy protestanckiej krytyki dogmatu.

Drugi referat przygotował ks. dr hab. W. Życiński SDB, ale pod 
jego nieobecność przesłany tekst odczytał ks. dr K. Kowalik SDB. 
Autor referatu zrelacjonował współczesne dyskusje o wniebowzię
ciu Maryi w świetle nowych koncepcji eschatologicznych.

Pierwszy dzień obrad zakończyło zebranie członków Polskiego 
Towarzystwa Mariologicznego i, dla chętnych, projekcja filmu o ob
jawieniach w Fatimie.

Drugi dzień sympozjum poświęcono problematyce objawień 
Matki Bożej w Fatimie w związku z ogłoszeniem trzeciej tajemnicy 
fatimskiej. Ks. prof. L. Baker SAC mówił o Fatimie z perspektywy 
własnego doświadczenia jako pielgrzyma, natomiast ks. dr J. Kras 
wskazał na Fatimę jako na znak czasu dla współczesnego świata, 
zarysował duchowość, którą inspirują objawienia fatimskie oraz 
pokazał związki między wydarzeniami w Fatimie a Polską.

W najbliższym czasie materiały z sympozjum ukażą się drukiem 
w ramach serii mariologicznych sympozjów Polskiego Towarzystwa 
Mariologicznego.


