SŁOWO NA OTWARCIE SYMPOZJUM (I)

Gromadzimy się na już szóstym sympozjum zorganizowanym przez Pol
skie Towarzystwo Mariologiczne. Tym razem przybywamy do Lublina. Nie
jest to bez znaczenia. Właśnie tutaj, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
od ponad czterdziestu lat istnieje i owocnie pracuje pierwsza w naszym kra
ju Katedra Mariologii. We współpracy z nią zostało przygotowane tegorocz
ne sympozjum, poświęcone Niepokalanej Matce Chrystusa. Wpisuje się ono
w rocznicowe obchody 150-lecia ogłoszenia przez bł. Piusa IX dogmatu Nie
pokalanego Poczęcia. W kalendarzu imprez poświęconych na tę okoliczność
znajdujemy m.in. majowe czterodniowe sympozjum w Licheniu pod hasłem
Tota pulchra est, jak również dwa październikowe spotkania: w Niepokalano
wie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym ostatnim zapowiedział swój udział
przewodniczący Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie
– o. Vinzenzio Battaglia OFM. Rozpoczynające się właśnie sympozjum nawią
zuje także do polskiej tradycji świętowania rocznic ogłoszenia tego dogmatu,
a zwłaszcza do wydarzenia, jakim niewątpliwie był I Polski Kongres Maryań
ski, zorganizowany przed stu laty we Lwowie.
Program przewiduje czternaście referatów, w których zostanie zaprezento
wana zarówno historia, jak i recepcja prawdy Niepokalanego Poczęcia w Ko
ściele. Zasadniczo ograniczymy się do ziemi polskiej, ale nie tylko. Sympo
zjum będą tworzyć tematy zaprezentowane przez prelegentów, ale również li
czymy na głos wszystkich tutaj zebranych. Organizatorzy przewidują trzy te
matyczne dyskusje panelowe: o Niepokalanym Poczęciu w odnowionej teolo
gii, o polskiej teologii Niepokalanego Poczęcia oraz o Niepokalanym Poczęciu
w dobie teologii dialogu.
Prace naszego sympozjum będą przebiegać w świetle tego, co zostało za
pisane w dokumencie Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej noszą-
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cym tytuł Matka Pana. Pamięć – obecność – nadzieja. Czytamy tam m.in.:
„Dogmat zdefiniowany 8 grudnia 1854 r. jest jako taki obowiązujący i niezmie
nialny. Ale, jak każda inna definicja dogmatyczna, powstał w konkretnym kon
tekście kulturowym, poddany wpływowi historii i procesów lingwistycznych.
[…] Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby przy zachowaniu jego oryginal
nego sensu dogmat został dodatkowo pogłębiony i ponownie zaproponowany
w formach lingwistycznych współbrzmiących z różnymi kulturami. […] W od
niesieniu do dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi dzisiejsza refleksja teo
logiczna zajmuje się pogłębieniem niektórych «nowych punktów widzenia»”.
W imieniu organizatorów, witam i pozdrawiam serdecznie wszystkich,
którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przybyli na sympozjum do Lu
blina. Witam szanownych prelegentów i drogich słuchaczy. Szczególnie go
rąco pozwolę sobie pozdrowić: dotychczasowego wieloletniego kierownika
wspomnianej katedry, o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, a tak
że obecnego jej szefa, ks. dra hab. Krzysztofa Kowalika. Na ich ręce, jak rów
nież na ręce obecnego pośród nas Prodziekana Wydziału Teologicznego KUL,
ks. prof. Krzysztofa Goździa składam słowa serdecznej wdzięczności za moż
liwość zorganizowania sympozjum w murach tego, jakże zasłużonego polskie
go Uniwersytetu. Witam i pozdrawiam naszych przyjaciół ze Słowacji: dr Janę
Moricovą i ks. dra Antona Adama, którzy poszerzą perspektywę naszego sym
pozjum o kontekst słowacki. Witam wszystkich polskich prelegentów i już te
raz dziękuję za trud przygotowania referatów.
Wszystkim prelegentom i uczestnikom tegorocznego sympozjum życzę ra
dości z twórczego pochylania się nad prawdą o misterium Niepokalanego Po
częcia Matki naszego Pana.
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