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HMI je od osnutka pa do danas organizirao i izvodio znanstveno-istraživački i visokostručni 

rad o mariološko-marijanskim temama. Kao znanstveno-istraživački institut sastavljen je od 4

katedre KBF-a (Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka, Katedre dogmatske

teologije, Katedre liturgike i Katedre pastoralne teologije). Nakana nam je: uključiti više naših

profesora sa spomenutih katedri, ali i sa drugih hrvatskih bogoslovnih učilišta, u rad HMI-a. 

U okviru znanstveno-istraživačkoga i visokostručnog rada Institut:

- organizira i vodi izradu znanstvenih projekata,

- organizira znanstvene i stručne skupove,

- priprema za izdavanje znanstvene i stručne publikacije u svezi sa svojim znanstveno-

istraživačkim i stručnim radom.

Ono što bismo htjeli unaprijediti i u budućnosti ostvariti je, između ostaloga:

- organiziranje i izvođenje programa usavršavanja za pastoralne djelatnike marijanskih 

svetišta;

- organiziranje savjetodavnog rada za pastoralne djelatnike marijanskih svetišta;

- davanje stručnih mišljenja i ekspertiza koji po naravi stvari pripadaju području kojim se bavi

HMI.

Naš Institut ima i zadaću promicanja ekumenske dimenzije marijanske teologije, kao i 

međuvjerskoga dijaloga, te će i tome području biti i nadalje posvećeno dosta prostora.

Bliže perspektive i zadaće koje su pred nama i koje ćemo nastojati na najbolji mogući način 

ostvariti su sljedeće:

* u proljeće 2015. g., planiramo organizirati studijski dan u Ilači prigodom 150. obljetnice 

Gospina ukazanja i pojavljivanja izvora na Vodici u ovom srijemskom svetištu (nadamo se i 

predstavljanju knjižice o svetištu);

* Iste 2015. g. planiramo Nacionalni mariološko-marijanski simpozij u Sisku;

* Radimo na skupljanju radova za objavljivanje zbornika s međunarodnog kongresa u Rimu 

održanog 2012. g.

* Čeka nas i objavljivanje zbornika s nacionalnog simpozija održanog u Sinju 2013.

* Planiramo sudjelovanje na idućem međunarodnom mariološko-marijanskom kongresu 

kojega organizira PAMI. Upravo ovih dana održava se u Sevilli izvanredni kongres na kojem 

također sudjelujemo, iako u puno manjem broju nego inače.



Kako se vidi, planova je dosta, znači i posla dosta, ali dosadašnje 40-godišnje djelovanje 

HMI-a pokazuje da se članovi našeg Instituta nikada nisu bojali posla i odgovornosti. 

Vjerujući i pouzdavajući se i u Marijin zagovor i pomoć, zasigurno ćemo i nadalje nastojati 

marljivo raditi na ostvarenju ciljeva HMI-a. Čuli smo u prethodnim izlaganjima o programu i 

radu vrijednih članova HMI-a tijekom proteklih 40 godina; taj rad pokazuje kako je naša 

hrvatska teološka i kulturna baština izuzetno bogata s obzirom na Mariju. Trebamo je samo i 

nadalje marljivo i pomno istraživati i na njoj se nadahnjivati za sadašnjost i budućnost. Ne 

sumnjam da će HMI i njegovi članovi to i činiti!


