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luje się do tekstu o. S.C. Napiórkowskiego OFMConv, zamieszczo
nego we włoskim nowym słowniku mariologicznym (hasło: ekume
nizm), natomiast w części poświęconej tradycji patrystycznej, wśród 
innych opracowań historii mariologii (np. Soli, De Fiores, Calerò, 
Colzani), odwołuje się także do książki Marii Winowskiej („E venne una 
donna. Madre di Cristo, madre della Chiesa”, Torino 1991, tł. 
z frane.). Autor umieszcza ją także w bibliografii polecanej czytelnikowi.

M aria, Evangelio  vivido. Congresos M ariano y M ariológico, 
ED ICE, M adrid 2000 , ss. 664.

Książka zawiera akta dwóch kongresów: maryjnego i mariologicz
nego, które odbyły się w dniach 8-13 IX  1998 r. w Saragossie, a zo
stały zorganizowane z inicjatywy Konferencji Episkopatu Hiszpanii.

Temat kongresu maryjnego brzmiał: „Maryja żywą Ewangelią”. 
W  refleksji maryjnej podjęto m.in. następujące tematy: „Maryja 
w tajemnicy Chrystusa” (A. Martinez Sierra), „Maryja, umiłowana 
uczennica, pierwsza chrześcijanka” (M. Cortes), „Maryja, M atka 
nasza w życiu łaski” (kard. A.M. Javierre), „Maryja w misji Kościo
ła” (bp J.M . Uriarte). Ponadto wygłoszono 12 referatów w trzech 
blokach tematycznych: 1) Maryja w działalności ewangelizacyjnej 
Kościoła; 2) Maryja w liturgii Kościoła; 3) Maryja w działalności 
charytatywnej i społecznej Kościoła.

Podczas kongresu mariologicznego przedstawiono 9 referatów: 
„Maryja, dziewicza Matka Jezusa” (A. Aranda), „Maryja jako Mat
ka Boga” (E. Llamas), „Maryja nowa Ewa obok nowego Adama” 
(J.A. Dominguez), „Poczęcie w mocy Ducha Świętego” (C. Pozo), 
„Duch Święty przygotowuje w Maryi mieszkanie dla Syna” (J. Ca
stellano), „Maryja w czasie Zesłania Ducha Świętego: Matka Kościo
ła” (L.D. Merino), „Maryja Matka miłosierdzia: odbicie miłosierdzia 
Ojca” (F. Ochayta), „Umiłowana Córa Ojca: powołanie Maryi” (M. 
Ponce), „Niewolnica Pana i niewolnictwo maryjne” (A.M. Calerò).

M aryja  M atką O dnow y w D uchu Św iętym , red. J . Kozłow 
ski SJ, Wyd. O środka Odnow y w Duchu Świętym, Łódź 
1999, ss. 224.

Książka zawiera materiały IV Forum Charyzmatycznego, które 
odbyło się 5-7 XII 1997 r. w Łodzi. Głównym mówcą był o. Erman
no Toniolo OSM, który wygłosił cztery konferencje: „Maryja współ


