SŁOWO NA OTWARCIE SYMPOZJUM (II)

Drodzy Prelegenci i Goście naszego sympozjum! Czuję się wyróżniony
mogąc uczestniczyć w dwugłosie otwierającym te wyjątkowe obrady, wpisu
jące się w bogate obchody 150-tej rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalane
go Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ks. dr Teofil Siudy zechciał przywitać
wszystkich zebranych oraz ogólnie wspomnieć o prelegentach oraz przygoto
wanych przez nich specjalnie na to sympozjum referatach. Ja chciałbym rozwi
nąć ten drugi aspekt jego wprowadzenia.
Polskie Towarzystwo Mariologiczne oraz Katedra Mariologii KUL pra
gną z okazji okrągłej rocznicy ogłoszenia bulli Ineffabils Deus przeprowadzić
w ramach obecnego sympozjum naukową refleksję nad dogmatem Niepoka
lanego Poczęcia, zastanowić się nad jego aktualnością, teologiczną doniosło
ścią oraz praktycznymi konsekwencjami. Refleksja ta nie ograniczy się więc
jedynie do zagadnień ściśle dogmatycznych; sięgnie także obszarów ekume
nizmu, duchowości chrześcijańskiej oraz pobożności ludowej. W pierwszym
dniu przewidujemy wystąpienia, które pozwolą: prześledzić dzieje dojrzewa
nia definicji dogmatycznej (dr hab. Krzysztof Kowalik SDB), określić miejsce
Niepokalanego Poczęcia wśród idei przewodnich I Polskiego Kongresu Mary
ańskiego (prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE) oraz w kaznodziejstwie
koronacyjnym (dr Krzysztof Staniek). W drugim dniu przewiduje się prezenta
cję wpływu Niepokalanego Poczęcia na myśl i duchowość świętych i błogosła
wionych (o. Stanisława Papczyńskiego – prel. dr Kazimierz Pek MIC; bł. Mar
celiny Darowskiej – prel. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski; bł. Jana Ba
lickiego – prel. dr Wacław Siwak; św. Maksymilian Kolbe – prel. ks dr Teo
fil Siudy; bp Henryk Przeździecki – prel. ks prof. dr hab. Roman Karwacki;
ks. Franciszek Blachnicki – prel. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkow
ski – OFMConv), a także wybranych rodzin zakonnych (zgromadzenia hono-
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rackie – prel. mgr-lic. Maria Kajdan). Tematyka ekumeniczna i międzynaro
dowa podjęta zostanie trzeciego dnia sympozjum: w pobożności słowackiej
– dr Jana Moricovà i dr Anton Adam CM; w nauczaniu ekumenicznej Grupy
z Dombes – dr Ryszard Obarski. Każdy dzień kończyć będzie dyskusja ukie
runkowana na zagadnienia z zakresu mariologii systematycznej: w odnowionej
teologii, w teologii polskiej, w dobie teologii dialogu.
Program sympozjum wynika nie tylko ze specyfiki i uwarunkowań teolo
giczno-pobożnościowych samej omawianej definicji dogmatycznej, którym
to obszarem niezwykle owocnie zajmuje się Polskie Towarzystwo Mariolo
giczne, lecz także z profilu badań prowadzonych w Katedrze Mariologii, któ
ry można streścić hasłami: „Mariologia w kontekście” oraz „Teologia Europy
Środkowo-Wschodniej”. Dlatego do zabrania głosu zaprosiliśmy prelegentów
nie tylko z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, lecz także z innych ośrod
ków w Polsce, a także wspomnianych wyżej gości zza granicy. W zamierze
niu organizatorów ma to pomóc w ukazaniu aktualności i żywotności prawdy
o Niepokalanym Poczęciu w możliwie najszerszej perspektywie.
Każdy dzień wieńczyć będą dyskusje, które w naszym zamyśle mają
dokonać swoistego podsumowania dorobku zarówno naszej rodzimej, jak
i ogólnokościelnej teologii w zakresie podejmowanej na tym sympozjum
problematyki.
Ośmielam się na zakończenie wyrazić nadzieję, że wszystkie zaprezen
towane wyżej zamierzenia organizatorów sympozjum zostaną zrealizowane
i spotkają się z życzliwym przyjęciem wszystkich, którzy zechcą nie tylko wy
słuchać, lecz także twórczo włączyć się w jego przebieg.
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