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BILICKA, Beata, Katecheza m ariologiczna papieża Ja n a  Pa
w ła II, Wyd. „H osianum ” , Olsztyn 2000 , ss. 172.

Publikacja jest rozprawą doktorską, której promotorem był ks. 
bp J. Wojtkowski. Praca składa się z sześciu rozdziałów: soborowy 
przełom w mariologii, Maryja w katechezach środowych Jana Pa
wła II, Maryja w papieskiej katechezie ogólnej podczas pielgrzymek 
do Polski, Maryja w papieskiej katechezie specjalnej podczas pielgrzy
mek do Polski, encyklika Redemptoris Mater, mariologia Katechizmu 
Kościoła Katolickiego.

D ocili a lla  voce dello Spirito  (Fragm enta m onfortana, 4), 
Edizioni M onfortane, Rom a 1999, ss. 164.

Praca zbiorowa wydana w ramach serii publikacji dotyczących 
duchowości monfortańskiej, którą wydaje Monfortańskie Centrum 
Duchowości w Rzymie. Książka jest owocem sympozjum zorgani
zowanego przez redakcję czasopisma „Madre e Regina” w dniach 
25-27 IX  1998 r. nt. „Z Maryją ulegli Duchowi Świętemu”. W  książ
ce znajdziemy opracowane m.in. następujące tematy: „Maryja wpro
wadzana w tajemnicę Boga przez Ducha Świętego” (C. Maggioni), 
„Duch Święty i Maryja według św. Ludwika de M ontfort” (S. De 
Fiores), „Dary Ducha Świętego a geniusz kobiecy wobec trzeciego 
tysiąclecia” (M.T. Odone, S. Sabello), „Maryja jako wzór poświęce
nia się dziełu Ducha Świętego” (G. Daminelli), „Wskazania metodo
logiczne dla duchowego wzrastania grup maryjnych” (M. Comin).

GA M BERO , Luigi, M aria  nel pensiero dei teologi latin i m e
dievali, San Paolo, Cinisello Balsam o (Milano) 2000 , ss. 
448 .

Autor należy do grona wybitnych znawców mariologii patry
stycznej. Jest marianistą i wykłada w Papieskim Wydziale Teologicz
nym „Marianum” (Rzym) oraz w Instytucie Mariologicznym w Day
ton (USA). W  swoim dorobku ma wiele artykułów naukowych 
i książek, m.in. „Maryja w myśli Ojców Kościoła” (1991 r.) oraz jest 
współredaktorem kilkutomowej antologii tekstów maryjnych pierw
szego i drugiego tysiąclecia.

Kolejna książka poświęcona jest mariologii średniowiecza. Skła
da się z czterech części. Pierwsza obejmuje autorów wczesnego śre-


