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4 kwietnia obchodziliśmy stulecie śmierci
św. Franciszka Marto, małego widzącego z Fatimy, który widział Matkę Bożą. Zamiast jednak mówić stulecie śmierci, powinniśmy raczej powiedzieć stulecie jego narodzin do pełni
życia z Bogiem. Odnosząc się od świętych, Kościół celebruje „dies natalis”, jako dzień narodzin dla nieba. A ta jubileuszowa data jest dobrą
okazją, aby na nowo odkryć dyskretną i jakże
bogatą postać św. Franciszka Marto.
Święty Franciszek Marto jest najbardziej
kontemplacyjnym dzieckiem z trojga widzących z Fatimy. Ten mały kontemplator cenił sobie ciszę, aby być z Bogiem i modlić się.
Wierny prośbie Matki Bożej z pierwszego objawienia, nie rozstawał się ze swoim różańcem.
Wiele lat później, to właśnie ten sam różaniec
pozwolił jego ojcu na zidentyfikowanie jego
szczątków.
Święty Franciszek Marto jest także pocieszycielem Boga. Spostrzega smutek Boga spowodowany grzechem i przyjmuje, jako swoją
misję pocieszania Go, przywracanie Mu radości. Jako najwyższy cel swego życia stawia przed
sobą zobowiązanie do nie popełniania żadnego
grzechu, oraz do zadośćuczynienia i pocieszania Pana Boga. Od czasu objawień jego życie
wpisuje się w horyzonty wieczności, pragnie
być blisko Boga, kontemplować i pocieszać.
To właśnie te horyzonty wieczności wyjaśniają jego brak przywiązania do spraw doczesnych i życie całkowicie zwrócone do Boga i do
tych, z którymi się kontaktował. Święty Franciszek Marto żyje w „logice daru”. Centrum
jego życia nie leży w jego osobistych sprawach
ani w tym, co mógłby otrzymać, wręcz przeciwnie, daje i daje siebie, nie wymagając, ani nie
oczekując nic w zamian. Przekształcony przez
adorację Jezusa ukrytego wiedział, jak naśladować Przyjaciela, który za nas oddał życie, aż do
ostatnich konsekwencji , aby dać nam pełnię
życia.
Pokora i prostota św. Franciszka były zaraźliwe. W prosty i skromny sposób poruszał
on tych, którzy z nim się spotykali.
Powinniśmy znacznie głębiej podkreślać
cechy życia św. Franciszka Marto. Nie mniej
jednak liczy się to, że staramy się lepiej poznać
jego przykład i w stulecie jego wejścia do wiecznej kontemplacji Boga pozwolić się dotknąć
przez niego.
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Czas łaski i miłosierdzia: dziękczynienie
za pielgrzymowanie we wspólnocie Kościoła

W 2020 r. fatimska figura
pielgrzymująca nr 10 odwiedzi
Argentynę
Program rocznej peregrynacji obejmuje nawiedzenie
26 diecezji / Cátia Filipe

Pożegnanie Figury Pielgrzymującej z Fatimy naznaczone było modlitwą o pokój i za Ojca Świętego.

1 kwietnia figura pielgrzymująca nr 10 wyruszyła do Argentyny. W Kaplicy Objawień odbyła
się przy tej okazji wzruszająca ceremonia pożegnalna.
„Obecność Matki z Nieba jest zawsze okazją
do uzyskania łask i błogosławieństw. Ona przynosi mężczyznom i kobietom naszych czasów
bardzo konkretne przesłanie modlitwy, nawrócenia, a przede wszystkim pokoju. Jest to przesłanie uniwersalne dla wszystkich ludów i dla
wszystkich narodów”, mówił obecnym w Kaplicy
pielgrzymom ks. José Andrade, jeden z kapelanów Sanktuarium.
Idea zawiezienia figury pielgrzymującej do
Argentyny wyszła od pewnej grupy wiernych;
ich prośba została sformalizowana przez ks. Jorge Piñola, przełożonego generalnego Instytutu
Chrystusa Króla w archidiecezji Rosário. Następnie powołano grupę świeckich pod nazwą „Misión Fátima Argentina 2019”, której zadaniem
jest koordynowanie przygotowań do pielgrzymki.
Peregrynacja fatimskiej figury pielgrzymującej nr 10 w Argentynie będzie trwała do połowy
roku 2020. Do tej pory potwierdzono nawiedzenie 26 diecezji: Venado Tuerto, Villa de la Concepción del Rio Cuarto, La Plata, Villa María,
Rosario, San Isidro, Santo Domingo en Nueve de
Julio, Formosa, Nicolás de los Arroyos, San Francisco, Chascomús, Oberá, Mar del Plata, Morón,
Azul, Gregorio de Laferrere, Paraná, Mercedes-Luján, Salta Corrientes, Buenos Aires, San Luis,
Santa Fé da Vera, La Rioja, Quilmes, Tucumán.

Podczas ceremonii pożegnania wizerunku
Matki Boskiej Fatimskiej w Cova da Iria pielgrzymi modlili się o pokój na świecie oraz za
Ojca Świętego. Dowiedziawszy się o tej wizycie
papież Franciszek, wezwał naród argentyński do
serdecznego przyjęcia Matki, która do nich przybędzie oraz poprosił, aby modlili się również za
niego.
Krótki film, na którym papież Franciszek
apeluje do Argentyńczyków, aby przyjęli figurę pielgrzymującą z miłością pokazał portal
ACIPRENSA. W trwającym około dwóch minut
nagraniu Ojciec Święty wzywał kolejne diecezje,
do których przybędzie fatimski wizerunek, aby
„z miłością ugościły Matkę, która ich odwiedzi,
bo Ona nigdy nie przybywa sama; Ona przynosi
wielki dar! Całe Jej życie jest dawaniem, stwarzaniem możliwości, a w rezultacie: prowadzeniem
do Jezusa”.
Ojciec Święty mówił dalej: „Maryja nigdy nie
jest bezwzględna, ale – jak każda inna matka –
scala, organizuje i jest obecna w życiu każdego z
nas, aby nas poprowadzić do Jezusa. To Maryja
czyni możliwym, że Jezus do nas przychodzi. To
ta Matka was odwiedzi, a gdy do Niej przyjdziecie, podziękujcie Jej, że przyniosła wam Jezusa”.
I zakończył: „Módlcie się za mnie do Matki Boskiej”.
Będzie to pierwsza podróż figury pielgrzymującej nr 10 do Argentyny. Wcześniej odbyły się
peregrynacje wizerunków: nr 2 w 2003 i 2004 r.,
nr 5 w 2010 r. oraz nr 6 w 2009 i 2011 r.
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Niewinność pastuszków fatimskich głównym tematem
ich liturgicznego święta
Sanktuarium Fatimskie upamiętni stulecie śmierci św. Franciszka Marto / Cátia Filipe

Ks. bp António Marto w emocjonujący sposób wskazał św. Franciszka i św. Hiacyntę jako przykład dla świata.

Kardynał António Marto, ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy, przewodniczył Mszy św. w
bazylice Trójcy Przenajświętszej w Sanktuarium
Fatimskim celebrowanej w dniu liturgicznego
święta św. Franciszka i Hiacynty Marto.
Portugalski dostojnik, podkreślając radosną
atmosferę tego dnia, podzielił się z wiernymi
wspomnieniem ze spotkania z papieżem Franciszkiem, które miało miejsce 30 września 2017
r. Podczas prywatnej audiencji w Rzymie biskup
dziękował Ojcu Świętemu za wizytę w Fatimie i
przy tej okazji poinformował go, że od momentu kanonizacji liczba osób nawiedzających groby pastuszków wzrosła trzykrotnie. Papież skomentował to w bardzo prosty sposób: „Wiesz,
w poranionym świecie, ludzie czują potrzebę
poszukiwania niewinności”.

„Ten «poraniony świat», o którym mówi
papież, oglądamy praktycznie codziennie na
ekranach telewizorów i na pierwszych stronach gazet, niczym swoisty spektakl ogromu
zła i destrukcyjnej siły grzechu”, wyjaśniał kard.
Marto. Biskup Leirii-Fatimy przedstawił dalej
konsekwencje tych negatywnych zjawisk, które
„pozostawiają piętno bólu i ranią ludzi na ciele,
na duszy; ranią ludzkie sumienia tak wiele razy,
że nie umieją już one odróżnić dobra od zła; ranią rodziny tak często podzielone, ukrywające
przemoc, która ma w nich miejsce; ranią społeczeństwa dotknięte obojętnością oraz indywidualizmem i egoizmem jednostek; ranią ofiary
wojen i uchodźców, przeżywających swoje dramaty podczas ucieczki przed śmiercią, biedą i
głodem”.

Fatima i Brazylia, w tym samym dniu obchodzą pamięć świętych Pastuszków.

I zakończył: „Święci pastuszkowie stanowią
przykład szlachetnej niewinności dzieci, które
są szczęśliwe i czują się kochane. Ale taką samą
niewinność możemy też zobaczyć w smutnych
twarzach i załzawionych oczach tysięcy uchodźców, tak często zupełnie samotnych, tak często
uciekających bez ojca, bez matki”.
W tym roku „Dzień Pastuszków Franciszka
i Hiacynty Marto” po raz pierwszy obchodzono
jako, ustanowione przez władz świeckie, gminne święto w miejscowości Juranda w diecezji
Campo Mourão, w brazylijskim stanie Paraná.
Jest to rodzinne miasto Lucasa – chłopca, którego cudowne uzdrowienie otworzyło drogę do
kanonizacji Franciszka i Hiacynty Marto (ogłoszonych świętymi 13 maja 2017 r. w Fatimie
przez papieża Franciszka).
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Kardynałowie z Azji przewodniczą
międzynarodowym pielgrzymkom rocznicowym
w maju i październiku
Wiadomo już, kto będzie przewodniczył najważniejszym pielgrzymkom w 2019 r. / Cátia Filipe

Sanktuarium fatimskie nie przestaje patrzeć w kierunku kontynentu azjatyckiego.

Sanktuarium Fatimskie ogłosiło nazwiska dostojników, którzy
będą przewodniczyć międzynarodowym pielgrzymkom rocznicowym w tym roku.
W czerwcu 2018 r. kardynał António Marto, biskup diecezji
Leirii-Fatimy ogłosił, że – w związku z zainteresowaniem, z jakim
Sanktuarium spogląda na katolików z Azji – międzynarodowej pielgrzymce w maju 2019 r. będzie przewodniczył kardynał z Manili,
Luis Antonio Tagle. JE Luis Antonio Tagle od 2011 r. jest arcybiskupem Manili na Filipinach; w listopadzie 2012 r. papież Benedykt
XVI mianował go kardynałem, a w 2015 r. objął on funkcję przewodniczącego Caritas Internationalis.
Pielgrzymce Dzieci, która odbywa się 10 czerwca, będzie przewodniczył JE Armando Esteves Domingues, biskup pomocniczy
Porto (od grudnia 2018 r.); wcześniej (od 2015 r.) był on wikariuszem generalnym diecezji Viseu.
Bp António Luciano dos Santos Costa z diecezji Viseu będzie
głównym celebransem międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej
w czerwcu. Przypomnijmy, że ordynariuszem tej diecezji mianował
go papież Franciszek 3 maja 2018 r.; ingres do katedry w Viseu miał
miejsce 22 lipca tego samego roku.

JE Daniel Batalha Henriques, biskup pomocniczy Lizbony (od
października 2018 r.) poprowadzi międzynarodową pielgrzymkę
rocznicową w lipcu. Duchowny, pochodzący z miejscowości Ribamar (w gminie Mafra), przyjął święcenia kapłańskie w klasztorze
hieronimitów w Lizbonie 1 lipca 1990 r.
Biskup polowy Rui Manuel Sousa Valério będzie przewodniczył wrześniowej międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej. Ten
portugalski dostojnik w latach 1992-93 był kapelanem w Szpitalu
Marynarki Wojennej, a w latach 2008-11 – w Szkole Morskiej. W
październiku 2018 r. papież Franciszek mianował go biskupem Sił
Zbrojnych oraz Sił Bezpieczeństwa w Portugalii, którą to godność
objął po biskupie Manuelu Lindzie, obecnym ordynariuszu diecezji
Porto.
I wreszcie ostatnia w tym roku międzynarodowa pielgrzymka
rocznicowa (12 i 13 października 2019 r.) odbędzie się pod przewodnictwem kardynała Andrew Yeom Soo-junga, arcybiskupa
Seulu oraz członka Rady Stałej i Komisji ds. Misji. Kardynalską nominację JE Andrew Yeom Soo-Junga ogłoszono 12 stycznia 2014
r.; oficjalnej ceremonii mianowania dokonał papież Franciszek na
konsystorzu w dniu 22 lutego 2014 r.
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W 2018 r. Sanktuarium odwiedziło siedem milionów pielgrzymów
Kardynał António Marto: Fatima należy nie tylko do Kościoła, nie tylko do Portugalii,
lecz do całego świata / Carmo Rodeia

Rok po Stuleciu, Fatima utrzymuję pozycję “Ołtarza Świata”

Fatima należy do całego świata – to prawda, którą potwierdzają liczby: siedem milionów pielgrzymów odwiedziło Cova da Iria
w 2018 r. Tylu pielgrzymów nie zanotowano od 2012 r., pomijając oczywiście rok stulecia objawień, w którym do Fatimy przybył
papież Franciszek, aby kanonizować świętych Franciszka i Hiacyntę Marto.
8 lutego, podczas organizowanego przez
Sanktuarium 41. Spotkania Hotelarzy, kard.
António Marto powiedział: „Siedem milionów pielgrzymów to liczba zadziwiająca i
bardzo znacząca. Oto ogólnoświatowa rodzina przybywa do jednej Matki, aby schronić się pod jej płaszczem, który okrywa cały
świat. Fatima nie należy tylko do Fatimy, nie
należy tylko do Kościoła, nie należy tylko do
Portugalii – należy do całego świata. Pokazuje to liczba przybywających tu pielgrzymów”.
Portugalski kardynał zauważył również,
że Fatima „staje się coraz bardziej «światowa», dlatego Sanktuarium coraz częściej
zwraca uwagę na nowe grupy pielgrzymów,
pochodzące z takich nietypowych miejsc i
kontynentów, jak na przykład Azja”.
Dane statystyczne z 2018 r. pokazują, że
z kontynentu azjatyckiego przybyło do Cova

da Iria 481 zorganizowanych pielgrzymek,
pochodzących z: Korei Południowej, Filipin, Indii i Indonezji. Z Chin przejechało
31 grup, a w spisie pielgrzymek widnieją
ponadto inne ważne azjatyckie kraje, takie
jak: Malezja, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia,
Wietnam i Japonia.
Kard. António Marto przypomniał, że
orędzie fatimskie jest orędziem pokoju. W
tym kontekście wspomniał o umowie pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Stolicą
Apostolską, którą zaakceptowano po wizycie emerytowanego biskupa Hongkongu w
Sanktuarium Fatimskim (w 2018 r.) oraz o
pewnym złagodzeniu napięcia na Półwyspie
Koreańskim po peregrynacji figury pielgrzymującej do Korei Południowej. Przypomnijmy, że od 22 sierpnia do 13 października 2017 r. figura przebywała w fatimskim
Sanktuarium Pokoju położonym przy granicy z Koreą Północną oraz w 14 diecezjach.
„Czy ma to związek? Myślę, że tak, takie
rzeczy nie dzieją się przez przypadek”, podkreślił portugalski kardynał.
Przypomnijmy, że tym roku duszpasterskim (w którym Sanktuarium obchodzi
dwie ważne rocznice: 100-lecie budowy Ka-

plicy Objawień oraz śmierci św. Franciszka
Marto) międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w maju przewodniczył będzie arcybiskup Manili (Filipiny) i przewodniczący
Międzynarodowego Caritasu kard. António
Luis Tagle. Październikową pielgrzymkę poprowadzi z kolei południowokoreański kardynał Andrew Yeom Soo-jung, arcybiskup
Seulu.
Wystąpienie na 41. Spotkaniu Hotelarzy
ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy zakończył, stwierdzeniem, że „gościnność nie jest
zaledwie grzecznością” oraz zachęcił uczestników do otwartości i solidarności.
Z kolei rektor Sanktuarium Fatimskiego
podkreślił, że spotkanie hotelarzy jest doroczną okazją do rozmowy i dzielenia się doświadczeniami: „Pragniemy, aby dynamika
wydarzeń, które przez minione 7 lat napędzały życie Sanktuarium Fatimskiego wydała trwałe owoce doświadczania tego miejsca.
Połączyliśmy pewne okolicznościowe praktyki, które stały się obecnie elementami codziennego życia Sanktuarium”, powiedział
ksiądz Carlos Cabecinhas do 140 hotelarzy
zebranych w Centrum Pastoralnym Pawła
VI.
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Historyczne dane statystyczne pierwszego roku po jubileuszu stulecia objawień

Procesja ze świecami to jeden z najbardziej emocjonujących momentów programu fatimskich celebracji.

Niezwykle liczny napływ pielgrzymów
potwierdza, że Fatima jest dla nich „ołtarzem świata”. Sanktuarium Fatimskie wciąż
jest jednym z najbardziej uczęszczanych
miejsc pielgrzymkowych. Przedstawiciele
dziewięciu z dziesięciu krajów, które skupiają ponad 55 % katolików, co roku pielgrzymują do Cova da Iria.
Nawet jeśli wciąż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby Sanktuarium Fatimskie oceniło
perspektywy drugiego stulecia, to liczby z
pierwszego roku po zakończeniu jubileuszu
potwierdzają, że Fatima wciąż jest jednym
z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych
świata chrześcijańskiego.
W roku 2018 – pierwszym z trzech lat
przeżywanych pod wspólnym hasłem „Czas
Łaski i Miłosierdzia” – Sanktuarium Fatimskie gościło siedem milionów pielgrzymów.
Liczba to przeszła najśmielsze oczekiwania,
dorównując najlepszemu w ostatniej dekadzie rokowi 2012 (6,8 mln pielgrzymów).
Wyjątkiem był oczywiście rok 2017 – rok
stulecia objawień, wizyty papieża Franciszka oraz kanonizacji Franciszka i Hiacynty
Marto –, w którym Sanktuarium nawiedzi-

ło 9,4 milionów pątników (podczas, gdy dominująca na świecie tendencja zapowiadała
raczej spadek liczby pielgrzymek).
W 2018 r. do Cova da Iria przybyło 4 387
zorganizowanych grup, które zgłosiły swój
pobyt w Sanktuarium: 2 785 grup zagranicznych i 1 602 grupy portugalskie – łącznie 679 577 pielgrzymów z 79 krajów.
Wśród dziesięciu krajów, które skupiają 55,9% światowych chrześcijan (czyli 727
mln z 1,3 mld), dziewięć to kraje, które co
roku wysyłają pielgrzymów do Fatimy. Są
to: Brazylia, Meksyk, Filipiny, Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, Kolumbia, Hiszpania, Demokratyczna Republika Konga
oraz Argentyna. Europejczycy, którzy najczęściej odwiedzają Cova da Iria to: Hiszpanie (34 178 pielgrzymów), Polacy (11 928
pielgrzymów) oraz Włosi (11 477 pielgrzymów).
Z Azji – kontynentu, które Sanktuarium
uhonorowało zaproszeniem azjatyckich
dostojników do przewodniczenia najważniejszym międzynarodowym rocznicowym
pielgrzymkom w 2019 r. – przybyło 481
grup, w tym: z Korei – 125 grup, z Filipin –

93 grupy, z Indii – 61 grup, z Indonezji – 48
grup oraz, co warte szczególnego podkreślenia: z Chin – 31 grup.
Kaplicę Objawień nawiedziło 2,9 milionów pielgrzymów, Plac Modlitwy – 2,4 miliony, bazylikę Trójcy Przenajświętszej – 1,1
miliona, a bazylikę Matki Bożej Różańcowej
– 280 673 pielgrzymów.
W Aljustrel, rodzinnej wiosce widzących
z Fatimy, dom Franciszka i Hiacynty zwiedziło około 392 tys. osób, dom Łucji – 347
tys. osób, a Dom-Muzeum – 17 653 osób.
Wśród zorganizowanych w Sanktuarium wystaw wyróżniała się wystawa czasowa „Barwy słońca” (w sali św. Augustyna
w podziemiach bazyliki Trójcy Przenajświętszej), którą w 2018 r. odwiedziło przez
225 252 gości. Muzeum „Fatima Światło i
Pokój” zanotowało 78 862 zwiedzających.
Uroczystości:......................
9.929
Kapłani sprawujący
Eucharystie:........................
35.293
Udzielone Komunie św.:... 1,2 milionów
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Arcybiskup Panamy: Figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej przyniosła światu światło z Fatimy,
a teraz rozpali je dla całego świata w Portugalii
29 marca Fatimę nawiedził abp José Domingo Ulloa, który (będąc w drodze do Porto) przybył do Cova da Iria, aby
modlić się w Kaplicy Objawień. Następnie panamski duchowny rozmawiał z przedstawicielami Biura ds. Komunikacji o
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, a przede wszystkim o znaczeniu obecności figury pielgrzymującej z Fatimy na
spotkaniu młodych ludzi ze 150 krajów. Obecność tę arcybiskup nazwał „bardzo poruszającą”. / Carmo Rodeia

Obecność Pani Pielgrzymującej z Fatimy na ŚDM w Panamie to dzieło Boga.

Jak doszło do zaproszenia figury pielgrzymującej Matki Boskiej Fatimskiej na Światowe Dni
Młodzieży w Panamie?
Kiedy tylko ogłoszono wybór Panamy jako
miejsca, które będzie gościć Światowe Dni
Młodzieży w 2019 r., postanowiliśmy pokazać,
że jesteśmy narodem bardzo maryjnym, a Matka Boska Fatimska zawsze była (i jest!) głęboko
obecna w sercu naszego ludu. Dlatego od razu
postanowiliśmy złożyć te Dni w ręce Maryi.
I co było dalej?
31 lipca 2016 r. papież ogłosił wybór Panamy, a 3 sierpnia byłem na audiencji generalnej
i od razu poprosiłem Ojca Świętego, aby ofiarował ludowi Panamy oraz wszystkim narodom
Ameryki Łacińskiej dar w postaci maryjnego
hasła tych Dni. Aby to lepiej wytłumaczyć, powiedzmy, że jesteśmy pierwszą diecezją na stałym lądzie, która ma maryjne wezwanie – Santa
Maria de la Antiqua. Ale też Panamczycy żywią
szczególne nabożeństwo do Matki Boskiej Fa-

timskiej. I trzeba tu jeszcze przypomnieć, że
to wszystko działo się rok przed jubileuszem
stulecia objawień (2017), w którym gościliśmy
figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej
w Panamie.
I był to czas wielkiej pobożności i entuzjazmu…
Ta peregrynacja bardzo mocno poruszyła serca Panamczyków, a po jej zakończeniu
poczuliśmy, że powinniśmy poprosić Sanktuarium Fatimskie, by figura mogła być znowu
obecna w czasie tak szczególnym dla Panamy,
dla panamskiej młodzieży, jaką miały być Światowe Dni Młodzieży.
11 lutego 2018 r., w dniu wspomnienia Matki Boskiej z Lourdes, papież poinformował o
swojej obecności na ŚDM, a w południe tego samego dnia otrzymaliśmy z Sanktuarium w Fatimie informację potwierdzającą przybycie figury pielgrzymującej. To dzieło Boga! To musieli
być pielgrzymi numer 1 i numer 2 tych Dni!

Jak przebiegały przygotowania?
Podczas Światowych Dni Młodzieży zwracano szczególną uwagę na sprawy młodzieży oraz
rolę kobiet. Jesteśmy przekonani – i jest to pogląd bardzo rozpowszechniony w Ameryki Łacińskiej –, że nie można myśleć o Kościele bez
prawdziwego uczestnictwa i obecności w nim
kobiet. Dlatego podążając za Maryją, wiecznie
młodą kobietą, która umiała powiedzieć „tak”,
przyzywamy Ją jako wzór powołania.
Maryja zawsze była związana ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale tym razem w bardzo
szczególny sposób...
Całe to spotkanie było przygotowywane z
myślą o Maryi. Pomógł nam w tym również
Synod poświęcony młodzieży, który wezwał
Kościół, aby – podążając za przykładem Maryi,
dziewczyny, która bez wahania rzekła Bogu
„tak” – zwrócił szczególną uwagę na ludzi młodych. Otrzymaliśmy też ogromne wsparcie od
Światowego Apostolatu Fatimskiego, którego
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przedstawiciele przez półtora roku, z pełnym
zaangażowaniem, robili wszystko, aby pomóc
w zorganizowaniu tej wielkiej peregrynacji maryjnej, upowszechniając przy tym nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca.
Co czuł Ksiądz Arcybiskup widząc Ojca Świętego przed wizerunkiem Dziewicy Pielgrzymującej?
To było bardzo silne przeżycie: Matko,
Twoje dzieło porusza świat! A widok Ojca
Świętego, modlącego się w głębokiej ciszy przed
figurą pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej,
był niezwykle poruszający. Było to potwierdzenie, że w tej godzinie Kościół i obecni na spotkaniu młodzi ludzie, są w rękach Maryi, a Ona
ma na nich wielki wpływ.
Emocje uczestników pozwoliły nam poczuć,
że Maryja podbiła ich serca. Modlitwa papieża
przed figurą, procesja światła podczas nocnego
czuwania – bez świec, za to z telefonami komórkowymi, które towarzysząc fatimskiemu
wizerunkowi pielgrzymującemu tworzyły istne
morze światła... Byłem bardzo poruszony! Widzieć Ojca Świętego modlącego się przed Najświętszą Maryją Panną, lecz przede wszystkim
zobaczyć radość młodych ludzi z bliskości Pani
Fatimskiej, dostrzec w ich oczach i na ich twarzach, jak Matka z Nieba wypełnia ich serca… to
było niesamowite! Gdy mówimy o Światowych
Dniach Młodzieży zawsze musimy pamiętać o
Matce Boskiej Fatimskiej, szczególnie, gdy mówimy o tych Dniach.
Te chwile potwierdziły być może, że obecność
figury pielgrzymującej Matki Boskiej Fatimskiej była najlepszym wyborem…
Nie wierzę w przypadki! Wszystko, co robiliśmy, robiliśmy nie wiedząc, że Portugalia będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni
Młodzieży. Informacja o tym była kolejnym
powodem do wielkiej radości: Matka, którą
przywieźliśmy, aby towarzyszyła młodzieży z
całego świata w Panamie, to ta sama Matka,
która przyjmie krzyż Światowych Dni Młodzieży w swoim domu. To znaczy, że Maryja
była obecna na drugim końcu świata, aby wrócić ze wszystkimi swoimi dziećmi do Fatimy i
do Portugalii.
Jaka więc będzie rola Matki Boskiej Fatimskiej podczas kolejnych ŚDM?
Maryja zawsze zajmowała najważniejsze
miejsce podczas Światowych Dni Młodzieży.
Ale w roku 2022 będzie to rola jeszcze bardziej
istotna. Nie można myśleć o tym spotkaniu bez
obecności Matki Boskiej Fatimskiej. Ona jest
Matką, która nas chroni i przygarnia do siebie.
W Lizbonie tylko potwierdzi tę rolę. Maryja
przyniosła światu światło z Fatimy, a teraz rozpali je dla całego świata w Portugalii.
Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży
wymagają wiele wysiłku. Na co Ksiądz Arcybiskup zwróciłby uwagę w kontekście doświadczeń
panamskich?
Najlepszą strategią przy organizacji takiego
wydarzenia jest: oddać je w ręce Boga i prosić
Maryję o wstawiennictwo. Musimy dopilnować wszystkiego, co tylko możliwe, z ludzkiego
punktu widzenia, lecz to Opatrzność nad nami

Pielgrzymująca Pani odwiedziła peryferie miasta Panamy.

czuwa. Dlatego trzeba zanosić prośby do Maryi,
aby – za Jej pośrednictwem – otrzymać Bożą
pomoc. Światowe Dni Młodzieży, jak wszystko
w naszym życiu, to Jego dzieło.
Na początku tej krótkiej rozmowy mówiliśmy
o tym, jak ważna jest Fatima dla świata. Czy zechciałby Ksiądz Arcybiskup powiedzieć coś więcej
na ten temat?
Jednym z ważnych elementów orędzia fatimskiego jest nawrócenie. Fatima zachęca,
abyśmy odnowili w sobie potrzebę i pragnienie
nawrócenia, i aby słowa, które tu usłyszeliśmy,
wypełniły nasze serca i kierowały naszym postępowaniem. Musi istnieć zgodność między
słowem, które głosimy i działaniami, jakie
podejmujemy. To sedno orędzia fatimskiego,
które nieustanie wzywa nas do nawrócenia, do
bliskości z Bogiem. I to poczynając od nas, hierarchów Kościoła, którzy – w obliczu znaków
czasów – muszą nieustannie wykazywać się roztropnością.
Czy to dlatego często mówimy, że orędzie fatimskie jest nadal aktualne?
Jest to orędzie bardzo aktualne i skierowane
do nas wszystkich: biskupów, księży, świeckich,
młodszych i starszych, bo jego sednem jest zaproszenie do nawrócenia. To dotyczy również
innych jego elementów, takich jak: dziecięctwo,
pokora, wrażliwość wobec dzieci, ludzi słabych,
prześladowanych, „ubogich sercem”.
Ale jest to też orędzie, które pokazuje nam
drogę: modlitwę. Musimy się dużo modlić, aby

nasze serce nawróciło się, a dzięki temu będziemy mogli pomóc nawrócić się innym.
Modlitwa jako droga ku większej bliskości z
Bogiem...
Orędzie fatimskie to właśnie robi: zachęca
nas do modlitwy, do rozmowy oraz do słuchania Boga, do większej z Nim zażyłości. Dlatego
modlitwa jest drogą, która pozwala nam uwolnić nasze serce od rzeczy nieistotnych, abyśmy
byli wolni i mogli dać Bogu należne mu Boskie
miejsce.
Orędzie wzywa nas również do modlitwy o
pokój...
Orędzie fatimskie jest wciąż aktualne, ponieważ zwraca naszą uwagę na zraniony świat;
świat jest zraniony, ponieważ my jesteśmy zranieni. Każdy musi się nawrócić, bo każdy ma misję. W realiach świata współczesnego przesłanie
z Fatimy pomaga oczyścić serce człowieka. To
jest trzeci element, który chciałbym podkreślić:
miłosierdzie. Dzięki matczynej obecności Maryi
w Fatimie, czujemy, że Jej wielkie serce zawsze
nas przyjmie, bez względu na to, jak potężne jest
zło tego świata.
Kościół przygotowuje się do Synodu Amazońskiego. Jakie ważne szanse dla tego regionu widzi
Ksiądz Arcybiskup w tym wydarzeniu?
Amazonia to tylko miejsce; ważne, ale tylko
miejsce. Bóg przekazuje nam następujące przesłanie: Pan mówi do całego świata poprzez losy
ludów umęczonych. Stąd, musi przyjść oświecenie i świadomość tego, że wszyscy mamy obowiązek dbania o nasz wspólny dom.
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Obecność pierwszej figury pielgrzymującej
Matki Boskiej Fatimskiej podczas ŚDM
Świadectwo Światowego Apostolatu Fatimskiego w Panamie / ŚAF Panama
W związku z mającymi się odbyć w Panamie w styczniu 2019 r.
Światowymi Dniami Młodzieży, arcybiskup Panamy José Domingo
Ulloa poprosił, aby podczas tego spotkania obecna była pierwsza
figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej. Prośbę tę przyjął i
zaakceptował rektor Sanktuarium w Fatimie ks. Carlos Cabecinhas.
Abp José Domingo Ulloa powierzył Światowemu Apostolatowi
Fatimskiemu w Panamie (ŚAFP) zadanie organizacji pobytu figury
pielgrzymującej. Złożony z rodzin, osób dorosłych, młodzieży i dzieci zespół ŚAFP dołożył wszelkich starań, aby logistycznie i duszpastersko przygotować i przeprowadzić tę pielgrzymkę.
Powierzoną nam misję przyjęliśmy z mieszanymi uczuciami radości i obawy przed wielką odpowiedzialnością, jaka na nas spoczęła:
mieliśmy przygotować spotkanie młodzieży z całego świata z błogosławioną Matką z Nieba, która przybywała do Panamy.
W każdej chwili powierzaliśmy się Bożej Opatrzności, każdy
dzień przeżywaliśmy niczym cud, którym Matka Boska obdarowywała nas, abyśmy mogli zrealizować tę misję.
21 stycznia pierwsza figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej przybyła do Panamy; przywiózł ją ks. Carlos Cabecinhas i delegacja z Sanktuarium. Rozpoczął się wyczerpujący i intensywny program 9-dniowej pielgrzymki, podczas której widzieliśmy pielgrzymów czczących Matkę Boską z uwielbieniem i ze łzami w oczach.
Aby zadośćuczynić Maryi, wierni odmawiali różaniec i poświęcali
się Jej Niepokalanemu Sercu oraz adorowali Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Uczestnicząc we wszystkich tych (tak potrzebnych
współczesnemu światu) aktach religijnych, pątnicy otrzymywali odpust zupełny – cudowną łaskę, udzielaną dzięki obecności fatimskiego wizerunku na ŚDM.

Podczas całej pielgrzymki członkowie Apostolatu doświadczali
wielu szczególnych, często bardzo osobistych, przeżyć. Najważniejszym i najbardziej poruszającym momentem była wigilia modlitewna, podczas której kiedy papież Franciszek, klęcząc przed pierwszym
wizerunkiem pielgrzymującym Matki Boskiej Fatimskiej, zawierzył
Maryi wszystkich młodych ludzi na całym świecie i poprosił, aby im
towarzyszyła na całej drodze wiary. To historyczne i poruszające
wydarzenie było niezwykłym duchowym doświadczeniem dla nas
wszystkich. Moment był prawdziwie mistyczny: w obliczu głębokiej
kontemplacji Ojca Świętego w zgromadzonym na otwartej przestrzeni tłumie ponad 600 tysięcy młodych ludzi z całego świata zapanowała niewiarygodna cisza. Była to chwila pełna miłości do Matki
Boskiej i pokoju, który odczuwamy wszędzie, gdziekolwiek tylko
Ona się znajdzie. Obecność Maryi z Fatimy podczas procesji, pośród
tylu pielgrzymów wzruszonych Jej obecnością, wśród śpiewów, modlitw i wyrazów głębokiego oddania – ten obraz zachowamy w sercach do końca życia.
Umysł nie ogarnia wszystkiego, co przeżyliśmy. Wciąż nie potrafimy ocenić, jak wielkie są duszpasterskie i duchowe owoce, które
wzrosną dzięki „nowemu, maryjnemu Zesłaniu Ducha Świętego”,
który dokonał się w tych dniach poprzez obecność pierwszej figury
pielgrzymującej Matki Boskiej Fatimskiej w naszym kraju.
Ta misja pozostanie w nas na zawsze wraz z obietnicą, że będziemy nadal działać na rzecz wzrastania w duchowości fatimskiej, połączeni – niczym jedna wielka rodzina – służbą, do której wezwała nas
Nasza Matka i którą jesteśmy gotowi dalej pełnić.
Ave Maria!

Animatorem wizyty figury Pani Pielgrzymującej z Fatimy był Światowy Apostolat Fatimy
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Rektor Sanktuarium Fatimskiego wezwał pielgrzymów,
aby naśladowali Maryję w słowach i czynach
Ks. Carlos Cabecinhas przewodniczył obchodom pielgrzymki w marcu / Cátia Filipe
Uroczystości pielgrzymki w dniu 13 marca
rozpoczęły się od porannej modlitwy różańcowej w Kaplicy Objawień, w której uczestniczyli pielgrzymi z Portugalii, Hiszpanii,
Włoch, Francji, Polski, Słowacji, Brazylii oraz
Stanów Zjednoczonych. Pątnicy wzięli udział
w procesji, po której rozpoczęła się Msza św.
o Matce Boskiej Fatimskiej w bazylice Trójcy
Przenajświętszej. Eucharystii przewodniczył
rektor Sanktuarium ks. Carlos Cabecinhas.
„Wiemy, że powierzono nas matczynej
opiece Maryi, ale – z drugiej strony – Jezus
zatroszczył się o to, aby nam powiedzieć, że
powinniśmy przyjąć Maryję w swoim domu i
naśladować Jej czyny, rozważać Jej słowa”, powiedział kapłan.
Nawiązując do obecnego w orędziu fatimskim wezwania do nawrócenia, główny celebrans przypomniał zgromadzonym zobowiązanie, jakie podjął święty Franciszek Marto:
„nie zasmucać Boga grzechami”. Taką postawę
ks. Cabecinhas uznał za praktyczny przykład

Chorzy w świąteczny sposób uczestniczyli w marcowej pielgrzymce.

nawrócenia.
Na zakończenie rektor Sanktuarium wyjaśniał, że „przyjąć Maryję w swoim domu
oznacza zaakceptować Jej żarliwe wezwanie
do nawrócenia, które Ona nam przekazuje w

orędziu fatimskim i realizować je podążając
drogami, które wskazuje Kościół” oraz zachęcał pielgrzymów do większej ufności w opiekę Matki Boskiej i do przyjęcia Jej do swojego
życia.

Rektor Sanktuarium wskazał Matkę Bożą jako
schronienie i wzór dla chrześcijan
W homilii Mszy św. comiesięcznej pielgrzymki, ks. Carlos Cabecinhas wezwał pielgrzymów do
przyjęcia wezwania do nawrócenia, które Matka Boża przedstawiła w Cova da Iria / Diogo Carvalho Alves

Centrum kwietniowej pielgrzymki w Sanktuarium było nawrócenie

Nawiązując do Ewangelii św. Jana (19, 2527), która przedstawia Maryję pod krzyżem,
kapłan rozpoczął od zaproszenia pielgrzymów
do kontemplacji „szczególnego udziału” Maryi w męce Jej Syna. Udział ten powinien być
przykładem dla życia chrześcijańskiego.
„Uczniowie wystraszeni uciekli, ale Maryja nie ucieka! Z odwagą, wiernością i dobrocią Matki towarzyszy Synowi w tej ostatniej
godzinie, na drodze do Kalwarii i w agonii,
obok krzyża. Pokazując nam, że jest pierwszą,
wielką uczennicą swego Syna ... Jeśli chcemy
uświadomić sobie, co to znaczy być uczniem
Chrystusa, koniecznie musimy kontemplować

Maryję i jej postawy ”- powiedział przewodniczący uroczystości.
Przypominając relację Jana Ewangelisty,
dotyczącą wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, w której autor przedstawia Jego pełne poddanie jako „skrajną manifestację Bożej Miłości do nas w Jezusie Chrystusie”. Kapłan przypomniał, że „Jezus oddaje
nas pod macierzyńska opiekę swojej Matce”,
to dlatego chrześcijanie wszystkich czasów
szukają Jej opieki, prosząc Ją o wstawiennictwo i powierzając Jej swoje smutki, trudności
i kłopoty ”.
Rektor Sanktuarium umiejscowił później

tę „macierzyńską opiekę Maryi nad nami”
w Niepokalanym Sercu, którą Matka Boża
w objawieniach fatimskich ukazała nam jako
schronienie.
„Właśnie to dobre samopoczucie jak w ramionach matki, możemy znaleźć w Fatimie,
przy Niej ... Przychodzimy więc tu z ufnością,
aby przedstawić nasze prośby i poprosić o pomoc w życiu i w naszych trudnościach” - powiedział kapłan, zwracając uwagę na to, że ten
Jezusowy dar ma także drugą stronę.
„Jezus powiedział do ucznia:„ Oto Matka
twoja ”i ewangelista dodaje: „ Od tej godziny
uczeń przyjął Maryję w swoim domu ”. Jako
uczniowie jesteśmy zaproszeni do przyjęcia
Maryi w naszym domu, przyjęcia Jej w naszym
życiu, naśladowania Jej w naszych postawach
i przyjmowania jej przesłań i napomnień ”podkreślił rektor Sanktuarium, przedstawiając „gorące wezwanie do nawrócenia ”, które
Matka Boża zostawiła w Fatimie, a które jest
konkretną formą do przyjęcia Jej jako Matki.
„Zachęta do nawrócenia przeplata się przez
całe Orędzie Fatimskie i jest obecna w prośbie,
często powtarzanej przez Matkę Bożą do ludzi,
aby już nie obrażali Boga, oraz w apelu do modlitwy i ofiary za grzeszników” - podsumował.
Przykład pragnienia i wysiłku, aby „już nie
obrażać Boga”, pokazał nam św. Franciszek
Marto.
Uczestniczyli w obchodach kwietniowej
miesięcznej pielgrzymce 25 grupy pielgrzymów z 9 krajów.

10

FÁTIMA LUZ E PAZ

2019.05.13

Pielgrzymująca Matka Boża z Fatimy odwiedziła 45 diecezji Kolumbii

Misja Fatima Kolumbia zabrała także figurę Matki Boskiej Fatimskiej do Peru i Ekwadoru,
krajów poświęconych Matce Bożej przez ich biskupów / Carmo Rodeia
Kiedy trzy przyjaciółki - siostry Carolina
i Cristina Vergara oraz Joana Rodriguez z
archidiecezji Barranquilla w Kolumbii, zachęcone filmem dokumentalnym „Ostatnia
Tajemnica Fatimy”, który widziały w kinie,
w październiku 2017 roku, zdecydowały się
napisać do Sanktuarium w Fatimie, prosząc
o obecność w ich kraju, pielgrzymującej figury Maryi Panny, były dalekie od wyobrażenia sobie proporcji, jakich ta ich „misja”
przyjmie. Choćby nawet dlatego, że nie było
łatwe szybkie załatwienie wszystkich wymaganych formalności, jak na przykład podpis biskupa lub przełożonego jakiegoś zgromadzenia religijnego, który jest koniecznie
wymagany przez władze Sanktuarium, aby
zezwolić na wydanie jednej z 13 figur pielgrzymującej Maryi Panny.
Ale „to był moment, kiedy „Ona” chciała
przybyć. To był moment, na który Kolumbia naprawdę czekała. Wszystko jednak stało się w naturalny i prawie nieprzewidziany
sposób”- powiedziała dla biuletynu fatimskiego „Światło i Pokój” Carolina Vergara,
która towarzyszyła powrotowi figury Panny
Maryi do Sanktuarium, rok po tym, jak była
tu, aby ją zabrać do swego kraju.
„Początkowo figura Maryi miała przebywać w Kolumbii od maja do sierpnia 2018 r.,
a przebywała prawie rok”, mówi ze łzami w
oczach, wygłaszając pożegnalne słowa, które brzmiały: do zobaczenia wkrótce.
„Nie mamy słów, by opisać co przeżywamy: wspaniałe, wyjątkowe doświadczenie miłości, której doznaliśmy przed figurą

Najświętszej Maryi Panny. Najpiękniejszym
widokiem jakiego byliśmy świadkami, to
cześć jaką naród kolumbijski oddał Maryi
Dziewicy. W wielu miejscach kapłani i siostry zakonne mówili nam: „Nigdy tak wielu
ludzi nie przybyło na procesję. Nigdy tak
wielu ludzi nie weszło do tej katedry”. Biskup jednej z diecezji powiedział mi, że po
raz pierwszy ponad 5000 osób weszło do
jego katedry i że musiał iść i udzielać komunii św. na ulicy, gdyż było zbyt mało miejsca na tylu wiernych - Opowiada Carolina
Vergara, która od początku do końca towarzyszyła pielgrzymującej figurze. „Panna
Maryja zaskakiwała nas każdego dnia i we
wszystkim”.
Figura Maryi przybyła do Kolumbii 28
kwietnia, w dzień św. Ludwika Marii Grignion de Monfort, „szczęśliwy zbieg okoliczności”, dodaje. Swoją pielgrzymkę rozpoczęła w diecezji Fontibón, położonej bardzo blisko Bogoty, stąd odbyła drogę prowadzącą przez do 45 diecezji. Odwiedziła też
sąsiednie kraje. Peru, gdzie spędziła 20 dni i
zagościła w siedmiu diecezjach i Ekwador,
gdzie była 12 dni i odwiedziła trzy diecezje.
Zawsze w pierwszej kolejności znajdowały się miejsca peryferyjne.
„Brat Said León Amaya (Prowincjał Dominikanów, który był sygnatariuszem prośby do Sanktuarium) powiedział nam: „Idźmy na peryferie, idźmy do najbiedniejszych,
idźmy do najbardziej potrzebujących”. Kiedy
zapytalibyśmy go: „Jak tam pójdziemy? Nie
mamy pieniędzy. Jak to zrobimy? Na począt-

ku moja siostra i ja zaczęliśmy dawać nasze
karty kredytowe, aby kupić bilety, aby móc
się przemieszczać. Ale wkrótce wszystko
stało się było imponujące. Ludzie zaczęli
nas wspierać. Przysyłali datki, abyśmy mogli dotrzeć do różnych miejsc. Wysłali nam
paczki pełne różańców, żebyśmy mogli zabrać je do tych miejsc. Wszędzie pierwszymi
miejscami, które odwiedzała Panna Maryja,
były miejsca, których tak bardzo pragnął
Brat León: te biedniejsze, te na peryferiach.
Od tej chwili Maryja już się nie zatrzymała
- powiedziała Carolina Vergara, podkreślając ogromną „miłość i cześć” do Pani z Fatimy całego ludu Ameryki Południowej, a w
szczególności Kolumbii
„Orędzie z Fatimy jest prostym, jasnym
i głębokim przesłaniem. Mówi o nawróceniu, pokoju, miłości, ale przede wszystkim
mówi o Jezusie Chrystusie i adoracji Eucharystii. Ten bardzo prosty do zrozumienia
przekaz, jest jednocześnie mocnym przesłaniem, ponieważ mówi o nawróceniu, niebie, czyśćcu, piekle. Ale przede wszystkim
mówi nam o miłości Pana Jezusa Chrystusa
– mówi Carolina, odnosząc się do znaczenia
Pastuszków.
„Byłam pod wielkim wrażeniem, gdy
czytałam o tych trojgu dzieciach. Po tym, co
widzieli, co Panna Maryja im pokazała, co
robili, aby zbawić dusze! Zadaję sobie pytanie: Jaka będzie nasza misja? Do czego Ona
nas wzywa?” Stwierdza i przypomina, że
wszystko to, co wydarzyło się w Kolumbii,
stało się za pośrednictwem Matki Bożej ”.

Brak nam słów, aby opowiedzieć doświadczenie miłości jakie przeżywaliśmy przed figura Najświętszej Panny Maryi.
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Pomysłodawcy pielgrzymki przywieźli “Matkę” do swego domu.

Historie, które ożywiają nabożeństwo
„Mamy wiele świadectw, te które przedstawimy są najlepiej udokumentowane, ale
najpiękniejsze świadectwa to te, które mają
związek z nawróceniem ludzi”, mówi Carolina Vergara.
„Najbardziej imponowali mi kapłani.
Ksiądz z jednej diecezji zadzwonił do mnie
i z płaczem powiedział: „Córko, chcę ci coś
wyznać. Miałem już zostawić kapłaństwo,
ale kiedy Panna Maryja przyszła odnowić
moją miłość do Jezusa, pocieszyła moje
serce. Nie wiem, w jakiej sytuacji żył w tej
chwili, ale wydawało mi się, że w bardzo
trudnej i Maryja Dziewica odnowiła jego
kapłaństwo”. A innym razem biskup: „Musieliśmy bardzo nalegać, aby Maryja Dziewica mogła również udać się do naszego
miasta, a później powiedział: „Nigdy nie
miałem tylu ludzi w mojej Katedrze. A najbardziej poruszył mnie widok moich wiernych płaczących przed figurą. Nie można
stać przed tym obrazem i nie płakać”. A
jeden ksiądz, który towarzyszył pielgrzymowaniu Maryi, powiedział, że po wizycie
pielgrzymującej figury Matki Najświętszej,
biskup ten stał się inną osobą. Maryja Dziewica przemieniła go swą delikatnością ”.

Był też inny biskup, „bardzo szczególny,
którego nazywam „biskupem Matki Bożej”.
Wzruszająco było widzieć go, jak sam niósł,
i układał na feretronie figurę Maryi Panny.
Wydarzyło się wiele bardzo pięknych sytuacji”, podsumowuje, podkreślając jeszcze
jedną historię siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny, która
była technikiem sprzedaży w jednej firmie,
i która nigdy nie myślała o wstąpieniu do
zakonu, a później znalazła się w klasztorze
w Barranquilla.
„Kiedy Maryja Panna przechodziła przez
to miasto, chciałam, aby odwiedziła ten
klasztor, aby mogła się z nią spotkać. Ponieważ czułam w moim sercu, że siostra była
w tym klasztorze z powodu Matki Bożej. I
tam poszliśmy. A kiedy podeszła do Matki
Bożej i bardzo płakała. Powiedziałem jej:
„Wiem, kim jesteś i wiem, dlaczego tu jesteś. To ma związek z Matką Bożą ... ”. A
ona powiedziała: „To ma związek…” I powiedziała mi, że w chwili, gdy patrzyła na
Matkę Bożą, odczuła, że ona do niej mówi,
usłyszała wewnętrzny głos. Panna Maryja
chciała, aby się konsekrowała. I tak wstąpiłam do klasztoru.
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Brat León Amaya, dominikanin, był
jednym z duchownych, którzy od początku popierali misję Fatima-Kolumbia-Fatima. Był w Fatimie z Carolina
Vergara, w dniu 5 kwietnia, aby zwrócić Figurę Fatimską. Zwracając się do
fatimskiego Biuletynu Światło i Pokój,
powiedział: „Wierzę, że wiara otwiera
wiele drzwi, drzwi Bożej miłości. A
kiedy wiara jest we wspólnocie, kiedy
ludzie mają wiarę, zwykli ludzie tę wiarę wyrażają, Bóg realizuje swoje dzieła.
Dzieła te przejawiają się w wewnętrznym pokoju, w nawróceniu, w szczególnych rzeczach, które Bóg realizuje
dla swego ludu, jak w tych sprawach, o
których opowiadała Carolina. To przez
Pannę Maryję otrzymujemy całą tę miłość Boga, ponieważ czyni tajemnice
Boga bardziej dla nas zrozumiałe, czyni
nam je bliskie, tak abyśmy mogli zrozumieć, jak bardzo Bóg nas kocha. Jest
to wielka miłość, a przez Maryję Pannę odczuwamy ją jako wielką miłość
macierzyńską. W Ameryce Łacińskiej
lud bardzo kocha Maryję Dziewicę.
Pierwsi przybyli ewangelizatorzy, nauczali o bardzo szczególnej obecności
Maryi Panny, której cześć z łatwością
przyjęła się wśród ludów tubylczych.
Przypomnijmy przykład, Maryi Dziewicy, która ukazała się w Guadalupe
w Meksyku, skąd rozprzestrzeniła się
na wszystkie te ludy gorąca miłość do
Matki Bożej. Nauczyliśmy się tego od
pierwszych ewangelizatorów, dominikanów i franciszkanów. Dla ludów
tubylczych, ta obecność Maryi Dziewicy sprawiła, że głoszenie wśród nich
Ewangelii przebiegało łagodnie. Uważam, że miłość, jaką nasi ludzie zawsze
wyrażali do Matki Bożej, a szczególnie
Matki Bożej Fatimskiej, jest również zasługą papieża Jana Pawła II. Ten Ojciec
Święty, poprzez Matkę Bożą Fatimską
otworzył ludziom wiele horyzontów.
Był zawsze bardzo blisko Sanktuarium
Fatimskiego, ponieważ jak sam stwierdził, to Maryja Panna uratowała mu
życie w ataku, jakiego doznał. Papież
Jan Paweł II był także papieżem bardzo
bliskim Ameryki Łacińskiej. Wszystko
to miało wielki wpływ, na nasz lud.
Sprawiło to, że wiele osób przybyło do
Fatimy i obejrzało filmy dokumentalne, Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej w Kolumbii znacznie wzrosło.
Sprawiło to, że serca Ameryki otwarły
się na serce Matki Bożej ”.
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Arcybiskup Krakowa powiedział w Fatimie: „Maryja jest
Matką wszystkich odrodzonych do życia”
Abp Marek Jędraszewski w Cova da Iria / Cátia Filipe
24 lutego abp Marek Jędraszewski, ordynariusz
archidiecezji krakowskiej, przewodniczył niedzielnej Eucharystii w bazylice Trójcy Przenajświętszej
w Sanktuarium Fatimskim.
W homilii wiceprzewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski podjął refleksję na temat ludzkiej egzystencji oraz pytań, jakie stawia sobie każdy
człowiek o to, kim w swej istocie jest, skąd pochodzi, do czego zmierza; i wreszcie: jaki jest sens jego
życia?
Abp Marek Jędraszewski mówił: „Człowiek odkrywa ze zdumieniem, że żyje w świecie i jest związany z innymi istotami podobnymi do siebie, z którymi łączy go wspólne przeznaczenie. (...) człowiek
tym zasadniczo różni się od innych istot żywych
stworzonych przez Boga, że został przez Niego obdarzony nieśmiertelną duszą. Nie można go zatem
rozumieć w kategoriach czysto materialistycznych”.
Polski duchowny nazwał Maryję „Matką
wszystkich odrodzonych do życia” i dodał: „Jest
[Ona] bowiem Matką Życia, przez które wszystko
żyje. Rodząc Je, zrodziła niejako tych wszystkich,
którzy dzięki Niemu żyć będą”.
Abp Jędraszewski podkreślił, że jego zdaniem
objawienia fatimskie są „jednym z najbardziej przejmujących i ważnych owoców macierzyńskiej miłości Najświętszej Dziewicy Maryi w odniesieniu do
Chrystusowego Kościoła”.
Kończąc homilię arcybiskup Krakowa powiedział: „Jej comiesięczne objawienia się trojgu fatimskim pastuszkom (...), Jej zapewnienia, że już
niedługo Hiacynta i Franciszek zostaną przez Nią
wzięci do nieba, a przede wszystkim Jej gorące
prośby, a zarazem polecenia, aby ludzie modlili
się na różańcu w intencji końca wojny i pokoju na
świecie, a także o nawrócenie grzeszników, dobitnie wskazują na to, jak bardzo Matka Boska Różańcowa z ogromną, troskliwą miłością pochyla się nad
każdym człowiekiem, zabiegając o jego zbawienie”.

Polski dostojnik mówi o przykładzie Maryi dla dzisiejszych dni.

Kardynał Farrel
Carmo Rodeia

Papież modlił się przed Pielgrzymującą Panią z Fatimy.

„To oczywiste, że będziemy w sposób szczególny podkreślać obecność
Matki Boskiej Fatimskiej. Maryja była
zawsze bardzo ważna podczas tego
wydarzenia i tym razem również będzie niezwykle istotna. Ktokolwiek
odwiedza Portugalię, nie może nie
przyjechać do Fatimy”, powiedział kardynał Kevin Farrel, prefekt Dykasterii
ds. Świeckich, Rodziny i Życia (której
członkiem jest również biskup Leirii-Fatimy kardynał António Marto).
Wypowiedź pochodzi z, opublikowanego 14 marca, wywiadu kardynała
Farrela dla Rome Reports. Irlandzki duchowny mówił w nim o Światowych
Dni Młodzieży, które w 2022 r. odbędą się w Lizbonie oraz o poprzednich Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie, na których obecna była
pierwsza figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej.
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Bohaterowie Fatimy

Ks. prałat Luciano Guerra / Diogo Carvalho Alves

Ks. Luciano Guerra przez 35 lat był na czele
Sanktuarium.

Ks. prałat Luciano Guerra przez 35 lat
był rektorem Sanktuarium Fatimskiego.
Skoncentrowany zawsze i przede wszystkim
na potrzebach pielgrzymów, w ostatnich
dziesięcioleciach XX w. zreorganizował
struktury duszpasterskie i wzniósł wiele nowych budynków służących obsłudze gości.
Ks. Luciano Gomes Paulo Guerra urodził się 31 sierpnia 1932 r. w miejscowości
Calvaria de Cima (gmina Porto de Mós).
Dzieciństwo spędził w domu swoich rodziców, jak sam mówi: „bardzo blisko placu
przed kościołem”. Wraz z czwórką rodzeństwa wzrastał w „rodzinie katolickiej, ale
niezbyt gorliwie praktykującej, gdyż rodzice zawsze mieli masę roboty w należącej do
nich piekarni”.
Do Fatimy przybył po raz pierwszy w
wieku 9 lat z pielgrzymką młodzieży parafialnej, o której zachował żywe wspomnienie. Najlepiej pamięta śpiewanie maryjnej
pieśni w intencji zakończenia wojny przy

Kaplicy Objawień, która stała wówczas na
bardzo błotnistym terenie.
Droga, która miała w przyszłości urzeczywistnić jego kapłańskie powołanie zaczęła się kształtować dwa lata po tym pierwszym doświadczeniu w Cova da Iria, gdy
wstąpił do niższego seminarium.
Jako seminarzysta często odwiedzał
Sanktuarium, szczególnie w dniach 13, w
miesiącach letnich. Śpiewając w chórze,
uczestniczył w inauguracji bazyliki Matki
Bożej Różańcowej.
Do Fatimy zbliżyła go również choroba
(w młodości cierpiał na zapalenie opłucnej) – biskup posłał go na kilka miesięcy
do Cova da Iria, aby „zaczerpnął świeżego
powietrza”. W tym czasie poznał ks. kanonika Amílcara Fontesa, ówczesnego rektora
Sanktuarium.
Gdy wrócił do zdrowia, wysłano go do
Rzymu, gdzie przebywał sześć lat studiując
filozofię i teologię; studia teologiczne ukończył ostatecznie w Salamance (w Hiszpanii),
tuż przed święceniami kapłańskimi, które
przyjął 21 września 1957 r.
Po powrocie do diecezji Leirii, udał się do
Sanktuarium, gdzie jako kapelan koordynował prace tzw. Serwitów (Stowarzyszenie
Służebników Matki Boskiej Fatimskiej) i
założył grupę akolitów. Ale nie pozostał w
Fatimie na dłużej. Dwa lata później biskup
poprosił go o prowadzenie diecezjalnego
eksternatu w Marinha Grande, gdzie spędził
trzy lata.
Gdy Kościół wypracowywał główne
idee i dokumenty Soboru Watykańskiego
II, ks. Guerra został skierowany do pracy
w Paryżu. Przebywał tam w trzech różnych
parafiach, ostatnia z nich położona była
niedaleko Uniwersytetu Sorbona. Mając do
czynienia z liczną społecznością studencką,
z bliska obserwował paryskie wydarzenia w
1968 r. W tym czasie organizował cotygodniowe spotkania dla wyznawców różnych
religii abrahamicznych.

Sanktuarium Fatimskie
upamiętnia objawienia
Anioła
Uroczystości odbyły się w miejscach objawień anielskich
z 1916 r. / Cátia Filipe
Specjalny program uroczystości w Sanktuarium Fatimskim upamiętniał objawienia
Anioła w 1916 r. Pielgrzymi wzięli udział w
procesji, która przeszła „Drogą Pastuszków”
do Loca do Cabeço i do studni Poço do Arneiro.

Podczas procesji modlono się m.in. w
intencji szacunku dla życia oraz podstawowych praw istoty ludzkiej, a także za dzieci,
które są ofiarami niesprawiedliwości społecznych, rozpadu rodziny i przemocy oraz
za osoby wykluczone.

Po powrocie do Portugalii kolejne pięć
lat ponownie prowadził eksternat w Marinha Grande; w tym czasie przewodniczył
również niedzielnym Mszom świętym w
Sanktuarium Fatimskim, którego rektorem
miał niebawem zostać (13 lutego 1973 r.).
Nie przestraszył się ogromu pracy i zaangażowania, jakiego wymagało to stanowisko. Szybko rozpoczął przygotowanie
planu renowacji Sanktuarium, który wcześniej już omówił z biskupem. Po wysłuchaniu opinii kapelanów i współpracowników, dokonał reorganizacji pracy Sanktuarium w dziedzinie duszpasterstwa oraz
rozpoczął budowę nowych pomieszczeń
przeznaczonych do obsługi pielgrzymów.
Wsłuchiwanie się w opinię otoczenia było
nieustanną częścią procesu zmian zachodzących wówczas w Cova da Iria, szczególnie w przypadku wielkich dzieł, takich jak
Centrum Pastoralne Pawła VI lub kościół
Trójcy Przenajświętszej (w tej sprawie odbywał nawet publiczne konsultacje z pielgrzymami).
Inne znaczące przedsięwzięcia, które zaplanował i przeprowadził ks. Guerra
to: budowa zadaszenia Kaplicy Objawień,
przebudowa domów rekolekcyjnych oraz
budowa wielu pomieszczeń i przestrzeni
służących obsłudze pielgrzymów.
Ostatecznym celem wszystkich działań
ks. prałata Luciano Guerry było zawsze
udoskonalenie duszpasterstwa tak, aby –
jak sam mówi, nawiązując do 35 lat podczas
których pełnił funkcję rektora Sanktuarium
Fatimskiego – „pielgrzymi mogli wypełniać
dwa najważniejsze elementy życia chrześcijańskiego: modlitwę i pokutę”.
Dziś, wciąż jeszcze, otrzymuje od pielgrzymów i dawnych współpracowników
codzienne wyrazy serdeczności, które są
owocem długoletniej pracy skupionej na
trosce o potrzeby innych. Ostatecznie,
jak mówi ks. Guerra, „aby być częścią tego
Sanktuarium, trzeba kochać ludzi”.
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Stowarzyszenie Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej odbyło swoją IX pielgrzymkę
do fatimskiego Sanktuarium
/ António Huerta Bustos – Prezes Stowarzyszenia Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

Już dziewiąty rok z kolei odbyliśmy doroczną
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. W zorganizowanej przez Stowarzyszenie, w
dniach od 23 a 26 marca, pielgrzymce uczestniczyło,
w sumie 154 pielgrzymów. Wielu z nich pielgrzymuje już od wielu lat, ale mogliśmy również liczyć na
dużą liczbę tych, którzy przybyli po raz pierwszy do
naszej Matki z Nieba, Pani Fatimskiej.
Towarzyszyli nam: proboszcz parafii San Nicasio de Leganés, ks. José Ramón; proboszcz parafii
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej z Villamanta, ks.
Orlando; wikariusz parafii Matki Bożej Buenavista
z Getafe, ks. Tomas, a także siostra ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanej Panny Maryi reprezentująca
Fundację Jezus i Święty Marcin.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy z wielką radością i
nadzieją na ponowne spotkanie z naszą ukochaną
Matką, Panną Maryją, nazywaną tutaj Panią z Fatimy.
W czasie tych czterech dni mieliśmy kilka ważnych momentów, możemy do nich zaliczyć codzienną modlitwę różnicową, o którą prosiła Trzech

Pastuszków Panna Maryja z
Fatimy; W dniach 23, 24 i 25
uczestniczyliśmy we Mszach
świętych w Kaplicy Objawień,
a dniu 26 marca celebrowaliśmy Mszę św. o godz. 6:30 rano
w Bazylice Matki Bożej Różańcowej.
W sobotę, dnia 23, o godz.
22:00 i w niedzielę 24, o godz.
16:00 odprawiliśmy Drogę
Krzyżową; Godzinę Świętą
przeżyliśmy w poniedziałek
Hiszpanie odprawiają nabożeństwo w Valinhos
25 marca o godz.17:00 w kaplicy Zmartwychwstania Pana
Jezusa.
działek 25 o godz. 21:30 w Kaplicy Objawień zostało
W poniedziałek też dnia 25, w godzinach porannam powierzone odmawianie drugiej tajemnicy po
nych nawiedziliśmy parafię miasta Fatimy, gdzie
hiszpańsku.
odmówiliśmy Różaniec, a później poszliśmy do
Świadectwa wypowiadane w dniu powrotu,
Aljustrel, aby odwiedzić domy gdzie mieszkali mali
stwierdzały pełnię miłości Najświętszej Panny i
pasterze.
nadzieję pielgrzymowania do Fatimy w przyszłym
Podczas nabożeństwa różańcowego, w ponieroku, jeśli taka będzie wola Pana Boga i Panny Maryi.

Pielgrzymka Światowego Apostolatu Fatimskiego
z Getafe i Kartageny do Fatimy

/ Francisco Erustes Sánchez - Delegat diecezjalny AMFE w Getafe

Światowy Apostolat Fatimski w Hiszpanii, Delegatura diecezjalna z Getafe i Delegatura lokalna
z Kartageny, zorganizowały w dniach od 21 do 24
marca XXXII pielgrzymkę do Fatimy.
Grupa składała się z 60 pielgrzymów, którą
prowadził jej asystent, o. Gustavo Gutierrez Gil
i delegat diecezjalny Francisco Erustes Sánchez.
Były to dni poświęcone modlitwie i pogłębieniu
Orędzia Fatimskiego.
Pielgrzymi odwiedzili parafię Fatimską, gdzie
trzej pastuszkowie zostali ochrzczeni i gdzie św.
Franciszek Marto spędził długie godziny towarzysząc i „pocieszając” Jezusa „ukrytego”, klęcząc przed
tabernakulum, tym samym, który stoi tam do dziś.
Następnie zwiedzili Aljustrel, rodzinne miejsca
trzech pastuszków, dom siostry Łucji, studnię w
Arneiro oraz dom św. Hiacynty i św. Franciszka
Marto.
Obowiązkowym postojem było Valinhos,
gdzie Matka Boża objawiła się pasterzom w sierpniu 1917 r., po uwolnieniu z więzienia w Ourém.
Tam, zarówno w dzień, jak i w nocy przeszli Drogę
Krzyżową.
Sobota, 23, była bardzo szczególnym dniem,
gdyż pielgrzymka udała się do Lizbony, aby odpra-

wić Eucharystię, której przewodniczył o. Gustavo,
w klasztorze Niepokalanego Serca Maryi, Sióstr
Klarysek, i odwiedzić pokój byłego sierocińca,
gdzie, od końca stycznia do 2 lutego 1920 roku
przebywała święta Hiacynta Marto. Jest tam małe
białe, metalowe łóżko i krzesło. To, w związku z
tym krzesłem Hiacynta poprosiła swoją matkę
chrzestną, żeby na nim nie siedziała, ponieważ
„tam siedziała Matka Boża”.
To był jeden z „najbardziej ekscytujących” mo-

mentów całej pielgrzymki. Wszyscy uczestnicy
byli wyraźnie poruszeni, ponieważ mieli przywilej
przebywania w tym „świętym” miejscu.
W niedzielę, 24 maja, po Mszy św. wszyscy
udali się do kaplicy, aby pożegnać się z Matką Bożą
Fatimską i poprosić ją o błogosławieństwo.
Składamy niekończące się podziękowania
Matce Bożej za pozwolenie nam, że mogliśmy ponownie ją odwiedzić i okazać jej miłość wiernych
dzieci.

Pielgrzymi z Hiszpanii nie przestają być najliczniejsi w Cova da Iria

Informacje zawarte w niniejszym biuletynie mogą być dowolnie wykorzystywane. Przy ich wykorzystaniu należy podać źródło oraz autora (jeśli tekst jest podpisany).
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Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej w Peru
Celem wizyty było umocnienie „filarów orędzia fatimskiego” / Misja Fatima – Peru
Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej
przebywała w Peru, gdzie odwiedziła parafie w Limie, Callao, Chimbote, Chiclayo, Cañete i Tarmie.
Peregrynacja ta była oczekiwana od października
2018 r., kiedy to rektor Sanktuarium Fatimskiego
ks. Carlos Cabecinhas zaaprobował prośbę stowarzyszenia „Misja Fatima – Peru” przekazaną przez
archidiecezję Limy.
1 stycznia 2019 r. na międzynarodowym lotnisku im. Jorge Cháveza w Limie figurę z Fatimy
powitał wikariusz episkopalny ds. duszpasterstwa i
ewangelizacji arcybiskupstwa Limy ks. Luis Gaspar.
Najważniejszym celem wizyty było umocnienie
„filarów orędzia fatimskiego”, którymi są: modlitwa
(zwłaszcza różaniec święty oraz adoracja Najświętszego Sakramentu), zadośćuczynienie poprzez nawracanie grzeszników oraz przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz poświęcenie się
Niepokalanemu Sercu Maryi, które zapewni światu
pokój, a ludziom wieczne zbawienie.
Archidiecezja Limy gościła figurę pielgrzymującą od 14 do 20 stycznia. Wizerunek fatimski nawiedził m.in. Dom Pomocy Społecznej „Gladys” (dla
kobiet w stanie błogosławionym, będących ofiarami
przemocy lub opuszczonych przez rodziny) oraz
Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.
18 stycznia, dokładnie rok po zakończeniu wizyty papieża Franciszka w Peru, figura Matki Boskiej

Fatimskiej przybyła do siedziby
Nuncjatury Apostolskiej w Limie, gdzie została przyjęta przez
nuncjusza arcybiskupa Nicolę
Girasoliego, kardynała Juana
Luisa Ciprianiego oraz przez
młodzież, która była obecna na
Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie.
19 stycznia figura odwiedziła parafię św. Michała Archanioła, w której odprawiono
Mszę św. z udziałem chorych.
Następnie Pani z Fatimy nawiedziła siedzibę bractwa Señor
de los Milagros de Nazarenas
(opiekującego się cudownym
wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego) oraz sanktuarium
Najświętszego Serca JezusoweBiskupi Peru oddają się Matce Bożej.
go w Surco. Pod koniec dnia
figura uczestniczyła jeszcze w
czuwaniu w kaplicy adoracji
byli przedstawiciele wielu organizacji kościelnych,
eucharystycznej w sanktuarium Najświętszego Serpragnący pożegnać figurę pielgrzymującą. Po zaca Jezusa w Barranco.
kończeniu Eucharystii odbyła się jeszcze procesja
W niedzielę 20 stycznia, w ostatnim dniu pobypożegnalna. Wierni z figurą Matki Boskiej Fatimtu fatimskiego wizerunku Maryi w Peru, w katedrze
skiej przeszli ulicami miasta, przez parafię św. Sebaw Limie odbyła się uroczystość, której przewodnistiana, aż do Międzynarodowego Portu Lotniczego
czył kardynał Juan Luis Cipriani Thorne. Obecni
im. Jorge Cháveza.

III Azjatycki Kongres Światowego Apostolatu Fatimy
???? / Dr. Celcio Dias – Prezydent Światowego Apostolatu Fatimy w Indiach
Trzeci Azjatycki Kongres Światowego Apostolatu Fatimy odbył się w mieście Kalkuta w Indiach, w dniach 3–5 lutego 2019 r. Temat, wybrany na to wydarzenie, został zaczerpnięty ze słów Matki Bożej z objawienia w Fatimie 13 lipca
1917: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca”, a podtytuł brzmiał: „W mieszkaniu
Niepokalanego Serca Maryi ze św. Teresą z Kalkuty”. Celem
spotkania było zgromadzenie liderów Światowego Apostolatu Fatimy z krajów azjatyckich, aby pogłębić treść Orędzia
Fatimskiego i ustalić wspólne strategie, dla skutecznego pełnienia dzieła ewangelizacji Azji.
Większość delegatów i obserwatorów przybyła do Kalkuty 2 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca i święto Ofiarowania Pańskiego. Wieczorem z „Don Bosco Nitika”, wyszła
procesja ze świecami i modlitwą różańcową, zakończona
celebracją Eucharystii, której przewodniczył arcybiskup Kalkuty, jego ekscelencja Thomas D’ Souza. Wśród uczestników
byli: prof. Americo Pablo Lopez-Ortiz, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Portoryko, Nuno Prazeres, dyrektor
Międzynarodowego Sekretariatu w Fatimie w Portugalii, a
także goście ze Sri Lanki, Filipin, Korei Południowej i Omanu. Prawie 100 uczestników przyjechało z Indii, wśród nich
17 księży i kilka sióstr zakonnych z różnych diecezji. W
różnych momen t ach Kongresu wzięło udział czterech biskupów.
W niedzielę 3 lutego, po modlitwie porannej, delegaci
przejechali autobusem do Bazyliki Świętego Różańca w Bandel na doroczne obchody pierwszej niedzieli lutego, kiedy to,
każdego roku gromadzą się tysiące ludzi. Tradycyjna procesja
różańcowa, o długości ponad 4 km, z wizerunkiem Matki

Światowy Apostolat Fatimy w kierunku Azji

Boskiej Fatimskiej, rozpoczęła się na stacji kolejowej Bandel i
prowadziła przez ruchliwe ulice miasta, do Bazyliki. Arcybiskup Thomas D’Souza, który przewodniczył uroczystościom.
Powiedział on w homilii, że „Fatima w Portugalii i Bandel w
Indiach połączone są przez Maryję, naszą Matkę, która daje
nam Jezusa. Wszyscy jesteśmy powołani do przemiany serca,
od grzechu do świętości”. Po homilii odnowiono przysięgę
Apostolstwa Matki Bożej Fatimskiej i przed figurą Matki Bożej Fatimskiej poświęcono uroczyście Niepokalanemu Sercu
Maryi Zachodni Stan Bengal.
Następnego dnia sesje robocze Kongresu rozpoczęły się
w „Seva Kendra”, której instalacje prowadzone są przez archidiecezję Kalkuty. Przed pierwszą konferencją została ukoronowana figura Matki Bożej Fatimskiej, a arcybiskup umieścił w jej rękach różaniec. Następnie, jako znak gościnności,
ofiarowano wszystkim utheron (cienki szal na ramiona) i
zapalono tradycyjną lampę, proklamując Jezusa światłością
świata.
Pan Reynald Andales z Filipin przedstawił program formacji i strukturę Światowego Apostolatu Fatimy w swoim
kraju, jako przykładowy model, który mogą przyjąć inne
kraje członkowskie. W tym dniu przewodniczył Eucharystii
krajowy konsultant kościelny naszego Stowarzyszenia w Indiach ks. arcybiskup Peter Machado. Zachęcił on wiernych,
do przyjęcia z miłością próśb Matki Bożej. W dalszym ciągu
obrad odbyła się prezentacja prof. Americo Lopez-Ortiz pod
tytułem: „Bóg chce, aby ustanowiono na świecie nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca”. Na zakończenie zainaugurowano piękną wystawę poświęconą Fatimie i zorganizowano też konferencję prasową z udziałem wszystkich me-

diów, podczas której podkreślono przesłanie pokoju Matki
Bożej dla świata. Odbyły się również wybory krajowe Indii.
Jednym z punktów programu Kongresu była konferencja przełożonej generalnej Sióstr Misjonarek Miłosierdzia, s.
Mary Premy, która była jednym z członków założycieli Światowego Apostolatu Fatimy, a która zainspirowała uczestników piękną refleksją na temat Niepokalanego Serca Maryi w
życiu św. Teresy z Kalkuty. W komunikatach przedstawiono
wiadomości dotyczące zarówno Orędzia Fatimskiego, jak i
działalności duszpasterskiej Światowego Apostolatu Fatimskiego. Dla czci zgromadzonych zostały wystawione relikwie
świętych Franciszka i Hiacynty Marto. Warsztaty, jako część
składowa Kongresu, orientowały uczestników do zdefiniowania strategii działań duszpasterskich w rejonie Azji. Ostatniego dnia Kongresu delegaci udali się do grobu św. Teresy,
aby się modlić i spotkać z Siostrami Miłosierdzia, dzieląc się z
nimi wspólną miłością do Matki Bożej Fatimskiej.
Po oficjalnym zakończeniu Kongresu w Kalkucie, delegacja uczestników udała się do miasta Goa, na specjalny program fatimski do Bazyliki Dobrego Jezusa, gdzie w pochowany jest św. Franciszek Ksawery, jezuicki misjonarz. Program
był zorganizowany lokalną grupę Światowego Apostolatu
Fatimy, a uczestniczyli w nim też przedstawiciele Legionu
Maryi i arcybiskup Patriarcha Filipe Neri Ferrão z Goa, który
odprawił Mszę św.
Światowy Apostolat Fatimy istnieje w Indiach od kilku
dziesięcioleci, a ten historyczny Kongres azjatycki pokazał
żywotność tego ruchu w tym kraju oraz jak wiele dobra uczynił dla lokalnego Kościoła w całej Azji otwierając nowe horyzonty dla Orędzia Fatimskiego, jego teologii i duchowości.
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Biskup Leirii-Fatimy prosi świętego Franciszka Marto o
wstawiennictwo w intencji odbudowy świata i Kościoła,
„trawionego zepsuciem”
4 kwietnia: kardynał António Marto przewodniczył uroczystościom z okazji stulecia
śmierci świętego pastuszka / Carmo Rodeia
Podczas uroczystej Mszy św. upamiętniającej
stulecie śmierci widzącego, biskup diecezji Leirii-Fatimy prosił świętego Franciszka Marto o wstawiennictwo w intencji „zaleczenia ran ludzkości,
rozszarpywanej przez przeróżne formy przemocy” oraz „odbudowy Kościoła, boleśnie trawionego zepsuciem oraz wstrząsanego przez skandale’”.
„Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół” mówił kardynał, nawiązując do świętego Franciszka z Asyżu. I kontynuował: „My również, w tej
bolesnej dla Kościoła godzinie, prosimy świętego
Franciszka Marto: pomóż nam być chrześcijanami wiernymi Jezusowi i Ewangelii; pomóż nam
odkryć piękno Boga; pomóż nam coraz silniej
jednoczyć się z Jezusem w Eucharystii i być jego
pomocnikami, aby zadość czynić za grzechy świata i Kościoła”.
Biskup, w homilii przypominającej pielgrzymom historię życia Franciszka Marto, przywoływał postać widzącego z Fatimy jako do wciąż
bardzo aktualny wzorzec postępowania, przede
wszystkim dla ludzi dorosłych żyjących we współczesnym świecie: „On [Franciszek] jest nadal postacią bardzo aktualną, i to dla ludzi dorosłych:
pocieszać Boga, nieść Bogu radość i jednoczyć się
w wielkiej miłości do Niego poprzez Jezusa ukrytego w Eucharystii”.
W swoim wystąpieniu odwołał się również do
umiłowania świętego Franciszka Marto do kon-

templacji i wynagradzania oraz jego niezwykłej
umiejętności utrzymywania relacji bliskości z Bogiem poprzez Eucharystię.
„Franciszek pokazuje nam, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest sposobem karmienia i ożywiania naszej wiary oraz przypomina o
aktualności misji wynagradzającej dla zaleczenia
ran świata i ludzkości, rozszarpywanej przez
przeróżne formy przemocy, a także dla odbudowy Kościoła Chrystusowego, obecnie tak boleśnie dotkniętego zepsuciem i skandalami, często
wywoływanymi przez duchownych, które ranią
naszą duszę, obniżają jakość naszej wiary oraz
podważają wizerunek i zaufanie do Kościoła”,
stwierdził kard. Marto.
Kardynał mówił dalej, że aby coś odbudować
trzeba najpierw naprawić zniszczenia: „Ufamy, że
możliwa jest odbudowa zniszczeń spowodowanych skandalami oraz wspólnot wiernych Ewangelii, bo w najczarniejszych godzinach historii,
przez które przeszedł Kościół, Pan nigdy nas nie
opuścił”.
Specjalny program w Sanktuarium Fatimskim
upamiętnił stulecie śmierci świętego Franciszka
Marto, dwa lata po jego kanonizacji. Uroczystości
rozpoczęły się w środę wieczorem od modlitwy
różańcowej, po której nastąpiło czuwanie u grobu
pastuszka w bazylice Matki Boskiej Różańcowej.
W tym roku w domu, w którym urodził się i

Nabożenstwo przy grobie było głównym momenten celebracji.

zmarł chłopiec (w wiosce Aljustrel), będzie rozdawany specjalny okolicznościowy obrazek upamiętniający stulecie śmierci Franciszka Marto.

