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Fatimska Figura
Pielgrzymująca
przemierza Portugalię
Od maja 2015 do maja 2016 roku, w ramach wielkiej,
uroczystej peregrynacji, która uświetni przygotowania do
obchodów stulecia objawień, figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej odwiedzi wszystkie portugalskie diecezje.
Obchody stulecia objawień traktujemy jako „czas upragniony”
dany nam przez Boga, aby ożywiać naszą wiarę. Pragniemy, by
świętowanie tej rocznicy było nie tylko upamiętnieniem historycznego
wydarzenia, ale przede wszystkim siłą napędową ewangelizacji oraz
drogą do nawrócenia i spotkania z Chrystusem, za pośrednictwem Maryi.
Dlatego właśnie narodził się pomysł całorocznej peregrynacji figury
Matki Boskiej Fatimskiej po portugalskich diecezjach. Propozycja
ta została przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Konferencji
Episkopatu Portugalii i przyjęta z entuzjazmem przez biskupów,
którzy dostrzegli w niej szansę na upowszechnienie treści orędzia
fatimskiego, ożywienie świadomości jego bogactwa i aktualności
oraz ukazanie wspólnotom chrześcijańskim znaczenia obchodów
stulecia objawień.
Poprzez tę peregrynację pragniemy włączyć wszystkie
portugalskie diecezje w przygotowania do nadchodzącej
rocznicy, ale także pomóc wspólnotom kościelnym w
poznawaniu orędzia i duchowości Fatimy. Mamy świadomość,
że tak wielkie wydarzenie będzie miało ogromne znaczenie
dla życia religijnego kraju. Będzie ono bowiem gromadziło
liczne rzesze wiernych oraz stworzy okazję do głoszenia
Jezusa Chrystusa, do którego zawsze prowadzi nas
Dziewica Maryja. Aby osiągnąć zamierzone cele oraz
oczekiwane, znaczące rezultaty zaproponowaliśmy
wszystkim diecezjom program nabożeństw i modlitw,
a także spotkań katechetycznych i formacyjnych, które
pozwolą wzrosnąć ziarnom Słowa Bożego wrzuconym
w serca wiernych.
Pragniemy, by – dzięki nabożeństwom, modlitwom
i innym przejawom pobożności portugalskiego ludu – ta
wielka pielgrzymka stała się głębokim doświadczeniem
wiary; aby wzięli w niej udział przedstawiciele różnych
grup wiekowych; aby wszyscy jej uczestnicy mieli
okazję pogłębić wiedzę o orędziu fatimskim i zapragnęli
wypełniać w swoim życiu jego wezwania.
ks. Carlos Cabecinhas
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Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej
nawiedza portugalskie diecezje
13 maja 2015 roku, podczas
uroczystości 98. międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej upamiętniającej pierwsze
objawienie, figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej
rozpoczyna peregrynację po
portugalskich diecezjach, która potrwa do maja 2016 roku.
Będzie to pierwsza figura pielgrzymująca, która w latach 50.
XX wieku przemierzała świat,
a w roku 2003 została umieszczona w bazylice Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego ksiądz Carlos Cabecinhas
wyraził pragnienie, by „dzięki
nabożeństwom, modlitwom i
innym przejawom pobożności
portugalskiego ludu ta wielka
pielgrzymka stała się głębokim doświadczeniem wiary”;
aby była ona wydarzeniem, w
którym wezmą udział przedstawiciele różnych grup wiekowych i czasem, w którym
wszyscy będą mieli okazję
pogłębić wiedzę o orędziu
fatimskim i wypełniać w swoim życiu jego wezwania.
Idea organizacji pielgrzymki, mającej również na celu
zwrócenie uwagi na przypadające w
2017 roku stulecie objawień, został
przedstawiony biskupom portugalskim, którzy przyjęli go z entuzjazmem.
Biskupi, zebrani w kwietniu tego
roku na plenarnym posiedzeniu w
Fatimie, w Liście Duszpasterskim
Konferencji Episkopatu Portugalskiego nazywają tę peregrynację „czasem
misji ewangelizacyjnej” i wzywają

wiernych, aby serdecznie, radośnie i
z wiarą przyjęli „ikonę Matki Boga i
Matki ludzi”.
W Liście Duszpasterskim z
16 kwietnia czytamy dalej: „Wykorzystajmy ten czas łaski, aby zaprosić lud
Boży do głębokiego przeżywania i
świętowania swojej wiary, szczególnie
poprzez uczestnictwo w Eucharystii,
przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia

chorych; aby ożywić praktykę modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu, tak
charakterystyczną dla duchowości fatimskiej; aby przywrócić zwyczaj odmawiania
w rodzinach chrześcijańskich
różańca świętego, któremu
towarzyszą rozważania biblijne i kontemplacyjna cisza”.
W tym samym dokumencie biskupi przypominają, że
lud portugalski zawsze charakteryzowała głęboka pobożność maryjna, a odnosząc się konkretnie do objawień
podkreślają, że „orędzie i duchowość maryjna z Fatimy
predestynują wiele serc do
przyjęcia ewangelizacyjnego
dzieła Kościoła”.
Dlatego biskupi oczekują, że to „ważne dla Kościoła wydarzenie przyniesie
wspólnotom chrześcijańskim
obfite owoce, pomoże odrodzić radość spotkania z
Ewangelią Jezusa Chrystusa i
entuzjazm życia w Kościele”.
Sanktuarium
Fatimskie
przygotowało dla diecezji
praktyczny przewodnik z
materiałami, które pomogą przygotować nawiedzenie figury. Po opuszczeniu Sanktuarium w Fatimie podąży
ona przez następujące diecezje: Viseu,
Braga, Viana do Castelo, Vila Real,
Bragança-Miranda, Lamego, Coimbra,
Guarda, Portalegre-Castelo Branco,
Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Santarém,
Lizbona, Funchal, Aveiro, Angra do
Heroísmo, Porto, Leiria-Fatima.
LeopolDina Simões

Figury pielgrzymujące nieustannie przemierzają świat
W lutym tego roku Sanktuarium w
Fatimie otrzymało nową figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej. To
następny wizerunek Maryi, który będzie
peregrynował po Portugalii i po całym
świecie. Kolejna figura pozwoli Sanktuarium Fatimskiemu odpowiedzieć pozytywnie na wciąż rosnącą (w związku ze
zbliżającym się stuleciem objawień) licz-

bę próśb, napływających ze wszystkich
stron ziemskiego globu, przede wszystkim z Portugalii, Brazylii i Hiszpanii.
Nowa figura to trzynasty wizerunek pielgrzymujący; w ten sposób Sanktuarium
osiągnęło maksymalną zakładaną liczbę
figur pielgrzymujących.
4 marca na zakończenie Mszy świętej
o godz. 12.30 ksiądz Benevenuto Santiago

Morgado poświęcił nową figurę Matki
Boskiej wraz z innymi przyniesionymi
przez wiernych dewocjonaliami.
5 marca figura udała się do Włoch, na
swoją pierwszą pielgrzymkę zorganizowaną przez Światowy Apostolat Fatimski
Regionu Sycylii.
António Valinho
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Ojciec Święty pragnie przybyć do Fatimy!
25 kwietnia w Watykanie, podczas
audiencji prywatnej ordynariusza diecezji Leiria-Fatima biskupa António
Marto, papież Franciszek potwierdził,
że „jeśli Bóg da [mu] życie i zdrowie”,
pragnie przybyć do Cova da Iria, aby
świętować stulecie objawień.
Mimo wielokrotnie ponawianych
zaproszeń, papież Franciszek po raz
pierwszy otwarcie potwierdził pragnienie odwiedzenia Fatimy, zezwalając
przy tym na publiczne upowszechnianie
tej informacji.
W Sanktuarium Fatimskim wiadomość tę przyjęto z wielką radością. W
rozmowie z dziennikarzami ksiądz rektor Carlos Cabecinhas powiedział: „To
wspaniała wiadomość dla Sanktuarium
Fatimskiego, które – poprzez orędzie,
którego jest depozytariuszem – jest silnie związane z papieżem. Oczywiście
mieliśmy nadzieję, że Ojciec Święty
będzie obecny na obchodach stulecia
objawień, ale potwierdzenie tego przez
samego papieża Franciszka jest niezwykle ważne”.
„W Sanktuarium Fatimskim modlimy się codziennie za Ojca Świętego, ale ta
wiadomość jest wezwaniem do jeszcze
bardziej gorliwej modlitwy, aby Bóg dał
papieżowi życie, zdrowie i siłę do wypełniania jego misji!” dodał rektor.
Ogłoszeniu tej widomości przez oficjalne media diecezji Leiria-Fatima i

Sanktuarium Fatimskiego towarzyszyło
ogromne zainteresowanie dziennikarzy;
informacja znalazła szeroki oddźwięk w
środkach masowego przekazu w Portugali
i za granicą. Zasięg wiadomości był
także natychmiast widoczny na stronie
Facebook’a Sanktuarium Fatimskiego; użytkownicy tego portalu społecznościowego wyrażali radość i przekazywali tę wspaniałą nowinę internautom na
innych portalach.
W czasie tej samej audiencji bp António
Marto przekazał papieżowi w imieniu
Sanktuarium Fatimskiego darowiznę
pieniężną, przeznaczoną na akcje po-

mocy najuboższym prowadzone przez
Stolicę Apostolską. Bp António Marto
powiedział, że papież Franciszek był
bardzo wzruszony tym gestem wsparcia
biednych i potrzebujących.
Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima
był pierwszym biskupem portugalskim,
który spotkał się z papieżem Franciszkiem na audiencji prywatnej. Podczas
spotkania rozmawiano również o różnych aspektach odnowy duszpasterskiej,
o którą zabiega papież. Bp António
Marto podziękował Ojcu Świętemu za
atmosferę radości i świeżości, którą jego
pontyfikat przyniósł Kościołowi.

Świadectwo miłości narodu węgierskiego do Maryi
W 1956 roku, po upadku powstania
na Węgrzech wielu emigrantów, a także ci, którzy pozostali w kraju, czuli,
że całą naszą nadzieję powinniśmy pokładać w Maryi, Patronce Węgrów. Ale
macierzyńska miłość Matki Boskiej i
Jej Syna to nie jest łatwa ucieczka. To
siła – łagodna, ale niezłomna; siła, która jest w stanie zmienić bieg historii.
Czy – wobec tak wielkiej ofiary przelanej krwi – ktoś wierzył jeszcze, że po
upływie kilku dekad nasze pragnienia
spełnią się na drodze pokojowej?
Dziś także czasami trudno wierzyć,
że w obliczu ogromnej i niezrozumiałej nienawiści, która zagraża nam na
każdym kroku, w obliczu bratobójczych wojen, przemocy i prześladowań
chrześcijan w licznych miejscach na
świecie, Dziewica Maryja – której Syn
jeszcze na ziemi zdołał uciszyć burzę
– nadal troszczy się o nas, o Kościół, o
naród węgierski i o całą ludzkość.

Szczególną wdzięczność winni jesteśmy księdzu Luísowi Kondorowi,
który nauczył nas rozumieć tajemnicę
fatimską. Pomógł nam także w poświęceniu naszej archidiecezji Esztergom-Budapeszt Matce Boskiej podczas
pielgrzymki, którą odbyliśmy w 2003
roku. Trzy lata później, w pięćdziesiątą rocznicę powstania 1956 roku i w
pięćset pięćdziesiątą rocznicę naszego
zwycięstwa pod Nándorfehérvár poświęciliśmy naród węgierski Niepokalanemu Sercu Maryi, Pani Fatimskiej.
Następnie w 2007 roku, u stóp figury
Matki Boskiej z Fatimy, wraz z biskupami całej Europy oddaliśmy nasz
kontynent pod opiekę Błogosławionej
Dziewicy Maryi.
kardynał Péter Erdő
Prymas Węgier
(z orędzia kardynała Pétera Erdő z
okazji 50. rocznicy inauguracji Kalwarii Węgierskiej i ku czci księdza Luísa
Kondora, 7 marca 2015 roku)
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Fatima ma wymiar uniwersalny
Kardynał Raymundo Damasceno Assis, arcybiskup archidiecezji
Aparecida, będzie przewodniczył międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w Fatimie w maju 2015 roku. Podczas otwarcia pielgrzymki
w Sanktuarium Fatimskim zostanie umieszczona figura Matki Boskiej
z Aparecida. W wywiadzie, przeprowadzony w marcu tego roku, Jego
Ekscelencja ksiądz kardynał Raymundo Assis mówi o związkach sanktuariów w Fatimie i w Aparecida oraz o planowanej wizycie w Cova da
Iria.
Wywiad przeprowadziła LeopolDina Simões
Księże Kardynale, jak przebiegają przygotowania do intronizacji
figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z Aparecida w Fatimie?
Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia jest wśród nas już
prawie 300 lat – tyle czasu minęło
od Jej błogosławionego odnalezienia
w wodach rzeki Paraíba do Sul. Brazylijczycy bardzo pokochali ten wizerunek ukazujący Maryję z rękami
złożonymi do modlitwy. Opatrzność
sprawiła, że Fatima świętuje stulecie objawień w tym samym czasie,
kiedy przypada trzechsetna rocznica
odnalezienia naszej figury. Intronizacja wizerunku Maryi z Aparecida w
Sanktuarium Matki Boskiej w Fatimie
to niezwykła łaska. Ona wnosi
do naszego życia radość i dodaje
nam sił. Mamy nadzieję, że dzięki
obecności w Fatimie, Matka Boska z
Aparecida „objawi się”, zagości w
sercach i w życiu naszych sióstr i
braci. Do Fatimy przybywa bardzo
wielu pielgrzymów z różnych krajów,
przez co ma ona wymiar uniwersalny. Niech wizerunek Niepokalanej
z Aparecida w Fatimie rozszerzy po
krańce ziemi sieć ludzkich serc, w
których Ona gości, aby otwierać w
nich drogę dla swojego i naszego
jedynego
Zbawiciela,
Jezusa
Chrystusa!
Czy Brazylijczycy znają historię
objawień i orędzie fatimskie?
Tak, Brazylijczycy znają historię
objawień i orędzie z Fatimy, przynajmniej w jego najważniejszych
aspektach. Matka Boska Fatimska, podobnie jak Niepokalana z
Aparecida, wzywa swoje córki i
swoich synów do modlitwy; obie mają

ręce złożone do modlitwy i nawołują
do pokuty. Maryja z Fatimy gromadzi
nas wokół siebie, ale pragnie czegoś
znacznie ważniejszego – żeby droga
do Niej była pierwszym lub ponownym spotkaniem z Bogiem, żeby
wzmacniała więzy łączące z Nim
nasze życie. Maryja otacza nas
opieką, ale Jej serce jest – poprzez
modlitwę – skupione na Bogu i do
Niego chce nas zawsze prowadzić;
abyśmy nawróceni, odnowieni w
wierze, znaleźli drogę do serca Boga
Ojca i wraz ze wszystkimi braćmi
budowali świat braterstwa, sprawiedliwości i pokoju według wskazań
Ewangelii.
Czy widzi Ksiądz Kardynał
wspólne elementy w duchowości i
orędziach kierowanych do świata z
Fatimy i Aparecidy?
Zarówno w Fatimie, jak i w Aparecida niebo pokazuje nam swoje
„upodobanie do prostaczków”; to na
nich Bóg zawsze może liczyć (por.
Mt 11, 25-26). W Fatimie znajduje
troje biednych pastuszków i im się
objawia. W Aparecida to trzech, również bardzo ubogich, rybaków łowi w
swe sieci figurkę Maryi; w ten sposób Matka Boska „objawia się” ich
sercom, a oni są gotowi przyjąć ją w
swoim życiu.
W obu wypadkach widzimy wizerunki Maryi z rękami złożonymi do
modlitwy. To mówi nam, że modlitwa
prowadzi nas do Boga, a spotkanie z
Nim jest naszym ostatecznym celem.
Wizerunek z Aparecida – a przypomnijmy, że jest to Matka Boska brzemienna – pokazuje nam, że zarówno
Maryja, jak i każdy z nas – Jej córek
i synów, powinien naśladować Jezusa

i podążać za Nim, Synem Bożym i
Zbawicielem, który, siłą Ducha Świętego, prowadzi nas do Ojca.
Z jakim przesłaniem przybędzie
Ksiądz Kardynał do Fatimy
12 i 13 maja?
Chciałbym życzyć pielgrzymom
– przybywającym tu z wielu krajów,
reprezentującym cały świat – aby
doświadczyli radosnego przyjęcia i
macierzyńskiej opieki tej wyjątkowej Matki wszystkich i każdego z
nas. Niech te dwa wizerunki Maryi,
reprezentujące dwa narody, sprawią,
że Portugalia i Brazylia poczują więzy braterstwa, jako dzieci tej samej
Matki! Te dwa narody są reprezentacją całej ludzkości, którą Maryja
wzięła w opiekę, wypełniając testament swojego Syna umierającego
na krzyżu. Niech Fatima i Aparecida
rozpowszechniają na cztery strony świata uniwersalny wymiar Jej
orędzia. Maryja chce być Matką i
Siostrą wszystkich ludzi, wzorową
uczennicą podążającą za nauką Zbawiciela! Ona pragnie wypełniać swą
wyjątkową misję: nieść światu Boga i
sprawić, żeby On objawił się wszystkim ludziom i zagościł w ich sercach!
Maryja chce też z nas – swoich pielgrzymów – uczynić prawdziwych
uczniów, misjonarzy i orędowników
Jezusa dla naszych braci, szczególnie
tych, którzy jeszcze Go nie znają!

2015/05/13

5

Sympozjum teologiczno-pastoralne 2015
zajmie się tematem świętości
Jednym z kluczowych zadań Sanktuarium Fatimskiego jest zachowywanie pamięci o wydarzeniu, które
dało początek jego istnieniu oraz
upowszechnianie orędzia przekazanego przez Matkę Boską Różańcową
trojgu dzieciom z Aljustrel. Orędzie
to, jak powiedział św. Jan Paweł II,
„zawiera prawdę i wezwania samej
Ewangelii”.
Misją Sanktuarium Fatimskiego
jest więc pogłębianie refleksji nad
teologicznymi treściami i duszpasterskimi wyzwaniami zawartymi w
orędziu Pani Różańcowej. Ważnym
elementem wypełniania tej misji jest

– organizowane co roku przez Sanktuarium – sympozjum teologiczno-pastoralne, podczas którego rozważane są najważniejsze zagadnienia
związane z tematem danego roku
duszpasterskiego. Doroczne sympozjum to jedno z istotnych wydarzeń
w siedmioletnim programie przygotowań do uroczystych obchodów stulecia objawień fatimskich.
W bieżącym roku duszpasterskim,
poświęconym tematowi „Uświęceni
w Chrystusie”, sympozjum teologiczno-pastoralne odbędzie się w dniach
od 19 do 21 czerwca w Centrum Pastoralnym Pawła VI. Jego uczestnicy
podejmą refleksję dotyczącą trzech

wymiarów chrześcijańskiej świętości: świętość jako dar Boży otwierający drogę do chrześcijańskiej
wierności i ugruntowania w wierze,
świętość jak odpowiedź człowieka na
wezwanie Boga oraz świętość jako
zobowiązanie do zmieniania świata,
które jest celem wszelkiego działania
chrześcijanina otwartego na zbawczy
plan Boga wobec ludzi.
Pierwszy dzień sympozjum (poświęcony świętości jako darowi od
Boga) rozpocznie się wystąpieniem
ukazującym pedagogikę świętości
w orędziu i doświadczeniu Fatimy
(Vincenzo Battaglia); tematem kolejnych konferencji będzie świętość w perspektywie biblijnej
(Armindo Vaz) i chrystologicznej
(Alexandre Palma); na zakończenie
przedstawione zostaną rozważania nad paradygmatami świętości
w historii (Marco Daniel Duarte).
W drugim dniu – poświęconym
świętości jako ludzkiej odpowiedzi na wezwanie Boga – uczestnicy
sympozjum poszukiwać będą różnych aspektów tej odpowiedzi: od
konkretnego znaczenia wyznania
wiary dla świętości Kościoła
(Joseph Famerée) do uniwersalnego wymiaru powołania człowieka
do świętości oraz egzystencjalnych
wyzwań współczesności. Trzeci
dzień (poświęcony zobowiązaniu
chrześcijanina do zmieniania świata) rozpocznie się od wystąpienia
na temat teologicznego i duchowego wymiaru świętości Maryi w
doktrynie kościołów prawosławnych
(Christophe Daloisio); dwie konferencje kończące sympozjum (odpowiednio: Peter Schallenberg i Maria
Clara Bingemer) ukażą związek dążenia do świętości z poszukiwaniem
prawdziwego człowieczeństwa, tak
w znaczeniu osobistym, jak i w procesie budowania świata. W sympozjum wezmą również udział: Manuel
Barbosa, João Aguiar Campos, João
Miguel Tavares. António Matos
Ferreira, José Manuel Pereira de
Almeida i Marina de Jesus Amaro.
Pedro Valinho Gomes
radca Komitetu Wykonawczego
ds. Organizacji Stulecia Objawień

Módlcie, módlcie się wiele

Pielgrzymka Dzieci do Sanktuarium
Fatimskiego jest ważnym wydarzeniem dla życia religijnego wielu osób.
Świadczy o tym rosnąca liczba zarówno
dzieci, jak i dorosłych, którzy co roku,
10 czerwca, szczelnie wypełniają Plac
Modlitwy w Fatimie.
W roku 2015 – piątym roku przygotowań do obchodów stulecia objawień
fatimskich – temat pielgrzymki (odbywającej się w dniach 9 i 10 czerwca)
związany będzie z objawieniem Matki
Boskiej w Valinhos w sierpniu 1917
roku. Podczas tego objawienia Matka
Boska prosiła: „Módlcie, módlcie się
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników,
bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za
nie ofiarował i modlił”.
W tych słowach Matki Boskiej widać
potrzebę i siłę modlitwy tych, którzy –
solidarni ze sprawą zbawienia bliźnich
– orędują za nimi i czynią w ich intencji
ofiary. Orędownictwo to ma swoje źródła w tajemnicy obcowania świętych; to
solidarność, która jednoczy członków
Kościoła – mistycznego Ciała Chrystusa, bo „jedno jest Ciało” (Ef 4,4).
Podczas pielgrzymki będziemy rozważać tajemnicę obcowania świętych,
która czyni z nas orędowników w sprawach naszych braci. Hasłem tegorocznej Pielgrzymki Dzieci będzie wezwanie Matki Boskiej „Módlcie, módlcie
się wiele”odnoszące się również do tajemnicy naszego orędownictwa u Boga
w intencji bliźnich.
s. Maria Isolinda
członkini Komisji Organizacyjnej
Pielgrzymki Dzieci
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Do 2017 roku trwa pielgrzymka figury fatimskiej w największym kraju Ameryki Południowej

Pielgrzymka figury z Fatimy przygotowuje
Brazylię do rocznicy stulecia objawień

Figura Matki Boskiej Fatimskiej,
przywieziona z Portugalii, przemierzyła już w Brazylii ponad 20 tysięcy kilometrów, niosąc nadzieję i miłość tysiącom brazylijskich rodzin. Pielgrzymka,
zorganizowana przez archidiecezjalne
stowarzyszenie „Tarde com Maria”
(„Popołudnie z Maryją”) to niezwykły czas wiary, dzięki któremu orędzie
Przenajświętszej Dziewicy dociera do
najdalszych zakątków kraju.
Do chwili obecnej figura pielgrzymująca z Fatimy odwiedziła wiele miejsc,
w tym: szpitale, parafie i wspólnoty parafialne. Wizerunek Matki Boskiej, który niesie wielu różnym środowiskom
wiarę i radość oraz jest znakiem orędzia
fatimskiego, gościło już kilka brazylijskich diecezji.
Ojciec Antônio Geraldo da Silva
FMDP, członek stowarzyszenia „Tarde
com Maria”, który opiekuje się figurą
fatimską podczas tej peregrynacji, powiedział, że głównym celem inicjatywy
jest zachęcenie wiernych, aby modlili się w intencji rodzin, dusz czyśćcowych i Ojca Świętego. „Dzięki wierze
i ufności w Matkę Boską Fatimską, lud
brazylijski może na nowo rozpalić w
sobie zainteresowanie orędziem objawień oraz bardziej zawierzyć swe życie
modlitwie” dodał.
Jego Ekscelencja Edson de Castro
Homem, biskup pomocniczy archidiecezji Rio de Janeiro i rektor Sanktuarium Fatimskiego w tym mieście,
podkreślił, że wydarzenie to jest bardzo
ważne dla ewangelizacji kraju: „Kiedy

w 1917 roku Matka Boska objawiła się
pastuszkom, prosiła ich, aby odmawiali różaniec święty w intencji pokoju na
świecie i upowszechniali Jej orędzie.
Dziś, poprzez tę pielgrzymkę, realizujemy prośby Pani Fatimskiej wraz ze
wszystkimi Brazylijczykami”.
Dzięki uczestnictwu w peregrynacji figury Brazylijczycy mają okazję
wzmocnić swą pobożność maryjną i
przygotować się lepiej do obchodów
stulecia objawień. We wszystkich miejscach, które nawiedza Matka Boska
Fatimska przyjmowana jest ona z czcią
i miłością, zarówno przez wiernych,
jak i biskupów oraz księży. Przykładem tego może być archidiecezja Juiz
de Fora w stanie Minas Gerais, której
arcybiskup metropolita Gil Antônio
Moreira świętował podczas peregrynacji
figury 15. rocznicę święceń biskupich.
Witając Matkę Boską Fatimską, abp Gil
Moreira wyraził radość z jej przybycia
do archidiecezji: „Ten wizerunek jest
świadectwem obecności Maryi pośród
nas; jest to dla mnie chwila wielkiej radości, tym bardziej, że wizyta ta zbiega się również dokładnie z datą moich
urodzin”.
Berthaldo Soares, założyciel i przewodniczący stowarzyszenia „Tadre
com Maria”, powiedział, że ważnym
celem pielgrzymki jest przypomnienie
wiernym w Brazylii orędzia fatimskiego oraz świętowanie stulecia objawień
Matki Boskiej razem z Portugalią. „W
swoich wspomnieniach widząca Łucja
napisała, że Bóg chce ustanowić na

świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Jeśli to zrobimy, wiele dusz zostanie zbawionych i nastanie
pokój” przypomniał Berthaldo Soares
i dodał, że „naszym najważniejszym
zadaniem jest nieść orędzie fatimskie
wszystkim ludziom”.
Koordynatorka pielgrzymki narodowej Márcia Ilá opowiedziała, w jaki
sposób odbywa się planowanie jej kolejnych etapów: „Wstępny program
przygotowujemy z biskupami. Najczęściej to sama diecezja nawiązuje z
nami kontakt i prosi o przysłanie figury.
Otrzymujemy wiele takich próśb i kalendarz jest już wypełniony do końca
roku”.
Figura pielgrzymująca Matki Boskiej przemierzyła już ponad 20 tysięcy
kilometrów z północy na południe kraju; odwiedziła miejsca odległe i ubogie,
takie jak gmina Cametá w stanie Pará
na północy Brazylii, leżąca trzy tysiące kilometrów od Kaplicy Objawień w
Rio de Janeiro. Figura nawiedza także
wielkie ośrodki miejskie, na przykład
Paranaguá – główne miasto wybrzeża
w stanie Paraná, położone 884 kilometry od Rio.
W każdej diecezji w nabożeństwach
z figurą pielgrzymującą udział biorą
tysiące wiernych. Pani Fatimska niesie
nadzieję i ukojenie cierpiącym, wiarę i
radość tym, którzy za nią podążają.
Rita Vasconcelos
Zdjęcia: Nathan Paroli, Márcia Ilá,
Josery Pantoja
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Kolejne dwa kościoły w Portugalii
dedykowane pastuszkom fatimskim
20 i 22 lutego kolejne dwa nowe kościoły w
Portugalii dedykowano
pastuszkom fatimskim.
Pierwszy z nich znajduje się w parafii Matki
Boskiej Niepokalanej w
dzielnicy Areia, w mieście Montijo (diecezja
Setubal); drugi – w parafii św. Jakuba na osiedlu Quinta do Alçada
w Marrazes (diecezji
Leiria-Fatima).
Rektor Sanktuarium
Fatimskiego powiedział,
że w tym roku luty prawdziwie był „miesiącem pastuszków”. Po
pierwsze ze względu na przypadające w
tym miesiącu liturgiczne wspomnienie
błogosławionych Franciszka i Hiacynty
Marto (obchodzone 20 lutego); po drugie
– w tym roku w sposób szczególny wspominano życie i świadectwo siostry Łucji,
w dziesiątą rocznicę jej śmierci (13 lutego). Kolejnym powodem do takiego
stwierdzenia jest również poświęcenie
dwóch portugalskich kościołów pastuszkom fatimskim.
„Wybór małych widzących z Fatimy
na patronów nowych kościołów ma wielkie znaczenie, świadczy bowiem o ufności w ich wstawiennictwo. Jest to także
wyraz pragnienia naśladowania życiowej
postawy tych dwóch świec, które Bóg
zapalił, aby oświecały ludzkość w godzinie mroku i niepokoju, jak o nich mówił święty Jan Paweł II w Cova da Iria
w roku 2000” powiedział ksiądz Carlos
Cabecinhas.
W wywiadzie udzielonym Biuru Prasowemu Sanktuarium Fatimskiego sio-

stra Ângela Coelho (postulatorka procesu
kanonizacyjnego Franciszka i Hiacynty
Marto oraz wicepostulatorka procesu
beatyfikacyjnego Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca) mówiła o rosnącym
wśród wiernych zainteresowaniu życiem
dwojga błogosławionych z Fatimy: „Tak,
bez wątpienia obserwujemy duży wzrost
zainteresowania historią życia Franciszka i Hiacynty oraz pozostawionym przez
nich orędziem świętości. Poświęcenie
kościołów najmłodszym błogosławionym w historii Kościoła jest wyzwaniem,
które wspólnoty tych parafii podejmują,
właśnie jeśli chodzi o styl życia dwojga pastuszków i ich głębokie pragnienie
zbliżenia się do Chrystusa”.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego
uważa, że wybór widzących pastuszków
na patronów nowych kościołów jest dla
tych wspólnot „zachętą do zgłębiania treści orędzia fatimskiego i jego lepszego
wypełniania”.
Czy przykład Franciszka i Hiacynty
może wnieść nowe wartości do życia i

Nowy kardynał
z Mozambiku
w Fatimie
18 lutego z pielgrzymką do Fatimy przybył
Jego Eminencja Júlio Duarte Langa, ustanowiony
kardynałem na ostatnim konsystorzu przez
papieża Franciszka. Jest on drugim kardynałem
w historii Mozambiku i biskupem emerytem
diecezji Xai-Xai. Kard. Langa przewodniczył
Eucharystii w Kaplicy Objawień; wraz z nim
koncelebrowało siedmiu księży.

duchowości
wiernych?
Według siostry Ângeli
Coelho „zmiana, jaka dokonała się w życiu dwojga
widzących po doświadczeniu miłości Bożej, jakiego doznali zanurzeni
w świetle płynącym z rąk
Matki Boskiej Różańcowej, jest źródłem nieustannej inspiracji dla wielu
ludzi wierzących. Przesłanie wynikające z życia
dzieci fatimskich, które z
prostotą i pokorą przyjęły
zbawcze zamysły Boga,
jest znakiem nadziei dla
chrześcijan pragnących podążać drogą
świętości”.
Powinnością i duszpasterskim zobowiązaniem wspólnot parafialnych kościołów dedykowanych pastuszkom jest
teraz modlitwa o kanonizację Franciszka
i Hiacynty; ale siostra Ângela Coelho zna
też inne – mniej lub bardziej formalne –
grupy w Portugalii i na świecie, które „z
entuzjazmem podjęły modlitwę o kanonizację pastuszków”.
„Napełnia mnie to radością i ufnością:
kanonizacja Franciszka i Hiacynty, której tak bardzo pragniemy, będzie darem
od Boga, wyrazem Jego łaski i miłości”
podkreśla siostra Ângela.
Do kanonizacji pastuszków fatimskich brakuje już tylko cudu za sprawą
ich wstawiennictwa, ale praca Postulacji
Franciszka i Hiacynty Marto wciąż trwa
i ma na celu „upowszechnianie przykładu ich życia oraz wzbudzanie w ludziach
wiary w to, że dwoje dzieci z Fatimy jest
teraz blisko Boga”.
L. S.
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Wywiad z wicepostulatorką procesu kanonizacyjnego pastuszków fatimskich

Do kanonizacji pastuszków brakuje tylko cudu
20 lutego przypada liturgiczne wspomnienie błogosławionych
Franciszka i Hiacynty Marto. W przedstawionym poniżej wywiadzie
siostra Ângela Coelho, wicepostulatorka procesu kanonizacyjnego
pastuszków fatimskich, rozmawia o znaczeniu tego wydarzenia.
Wywiad przeprowadziła Sandra Dantas
Jakie znaczenie ma to wspomnienie dla Kościoła i dla świata?
Przypominanie o świętość sługi
Bożego jest przede wszystkim celebrowaniem świętości Boga, który
uświęca wszystkich ludzi gotowych
przyjąć ten dar, tę Bożą łaskę. W dniu
liturgicznego wspomnienia Franciszka
i Hiacynty, dziękujemy Bogu za to, w
jak wyjątkowy sposób przeżywali oni
powołanie do świętości. Spoglądając
na te dzieci z dzisiejszej perspektywy,
zauważamy, że przyjmowały one zadania, stawiane przed nimi przez Matkę
Boską, w taki sposób, że całe ich życie
stało się wypełnianiem orędzia fatimskiego.
Czy orędzie, które pastuszkowie
usłyszeli od Matki Boskiej i przekazali światu, jest związane z określonym okresem historycznym?
Fatima jest przede wszystkim powtórzeniem treści zawartych w Dobrej
Nowinie; w orędziu fatimskim możemy odnaleźć wiele ewangelicznych
wezwań: do modlitwy, nawrócenia,
uwielbienia Boga i zawierzenia Mu
życia… Daje to nadzieję, że jest to orędzie aktualne od zawsze i na zawsze.
Myślę, że nikt nie odważy się podwa-

żyć aktualności orędzia fatimskiego,
ponieważ to, co w nim najważniejsze
to wezwanie do odnalezienia się w Bożej miłości i zobowiązanie się do niej.
Podczas objawień Matka Boska
prosiła pastuszków, aby czynili ofiary za grzeszników. Czy w naszych
czasach ta prośba ma jeszcze sens?
Dzisiaj boimy się słowa „ofiara”;
wprawia nas ono w zakłopotanie i
wydaje się dziwne. A jednak ofiara to
rzeczywistość, z której rodzi się życie. Wystarczy, że pomyślimy o chwili
narodzin, aby zrozumieć, że dar życia wymaga ofiary ze strony drugiego
człowieka.
Ofiarować się za grzeszników to
postawić swoje życie do dyspozycji
Boga, za tych, którzy oddalili się od
Jego miłości; to w głębi serca zaakceptować uczestnictwo w odkupieńczej
misji Jezusa, aby zgromadzić wszystko i wszystkich w domu Ojca.
Na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny siostry Łucji? I proces kanonizacyjny Franciszka i Hiacynty?
Proces beatyfikacyjny Łucji jest
jeszcze na etapie diecezjalnym. Prowadzone jest wnikliwe badanie życia

Gdybyśmy chcieli znaleźć
takie słowa, które najlepiej określiłyby
każde z dzieci, to zaryzykowałabym
stwierdzenie, że Hiacyntę definiuje
określenie „współczucie”, Franciszka
–„kontemplacja”, a Łucję –
„wierność”.

Łucji, jej pism i zebranych świadectw
po to, aby mogła ona zostać przedstawiona jako wzór dojrzałej wiary chrześcijańskiej. Prace w tym procesie trwają nieustannie.
Jeśli chodzi o kanonizację błogosławionych Franciszka i Hiacynty, brakuje tylko cudu za ich wstawiennictwem.
W tej chwili nasza praca polega na
zgłębianiu przykładu ich życia i wzbudzaniu w wiernych ufności, że dwoje
dzieci z Fatimy trwa w przyjaźni z Bogiem.
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