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Peregrynacja figury fatimskiej
jest „czasem łaski” dla Kościoła
portugalskiego

D

okładnie rok temu, 13 maja 2015 r., figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej rozpoczęła peregrynację do wszystkich portugalskich diecezji. Był to jeden z najważniejszych punktów programu
obchodów, zbliżającego się stulecia objawień w Fatimie.
Wiele krajów, diecezji i wspólnot parafialnych na całym
świecie organizowało wizyty figury pielgrzymującej
Matki Boskiej Fatimskiej. Tej szczególnej peregrynacji
patronowała Konferencja Episkopatu Portugali, która –
w wydanym z tej okazji liście duszpasterskim – opisuje
to wydarzenie jako sposób włączenia wszystkich portugalskich katolików w obchody stulecia objawień.
Informacje i świadectwa, napływające z nawiedzanych przez figurę diecezji, potwierdzają, że ta wielka
peregrynacja stała się silnym doświadczeniem wiary
i pobożności maryjnej oraz znakomitą okazją do upowszechnienia i pogłębienia wiedzy o orędziu fatimskim.
Nawiedzeniu figury wszędzie towarzyszył uroczysty
nastrój, wyrażający entuzjazm i radość wiernych z tej
wspaniałej wizyty.
Radosna atmosfera pielgrzymki pokazuje, że Matka
Boska nieustannie przyciąga do siebie rzesze chrześcijan.
Wierni mają pełną świadomość, że w fatimskim wizerunku czczą Matkę Boską, która – odbierając już należną
Jej cześć i chwałę w Niebie, u boku Boga Ojca – nadal
towarzyszy swym dzieciom w ich ziemskiej pielgrzymce. Peregrynacja figury pielgrzymującej Matki Boskiej
Fatimskiej stanowiła bardzo dobrą okazję do słuchania i
realizowania orędzia z Fatimy oraz naśladowania Maryi
w Jej postawie oddania i drodze wiary.
Peregrynację figury w diecezjach wspierały duchowo wspólnoty zakonne zgromadzeń kontemplacyjnych
w Portugalii. Przypomnijmy, że od maja 2014 do lutego
2015 r. portugalskie zakony klauzurowe również gościły
figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej. Podczas tej peregrynacji podjęto zobowiązanie do modlitwy
o obfite owoce dobiegającej właśnie końca pielgrzymki
w diecezjach.
Był to czas wielkiej łaski dla Kościoła portugalskiego!
ks. Carlos Cabecinhas

Sanktuarium Fatimskie
wspomina objawienia Anioła

21

marca Sanktuarium Fatimskie upamiętniło stulecie objawień Anioła w 1916 r. Uroczystości rozpoczęły się w
Kaplicy Objawień, skąd wyruszyła procesja do Loca do Cabeço
i studni Arneiro – miejsc, gdzie trojgu pastuszkom objawił się
Anioł Pokoju.
Ordynariusz diecezji Leiria-Fatima bp António Marto pozdrowił zgromadzonych wiernych, przede wszystkim przybyłą
na nabożeństwo młodzież, słowami: „Stulecie objawień Anioła
przypada w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia. Ten Anioł to
Anioł Miłosierdzia, bo mówił pastuszkom o Bożym miłosierdziu”.
Odmawiając różaniec, wierni przeszli procesyjnie do
Valinhos i Aljustrel. Podczas modlitwy pamiętano o uchodźcach, osobach prześladowanych i represjonowanych.
We wspomnieniu pierwszego objawienia Anioła podkreślono, że przekazał on pastuszkom orędzie pokoju, dlatego zgromadzeni wierni przekazali sobie gest pokoju. Był to najbardziej
wzruszający moment wieczornego nabożeństwa.
Przy studni Arneiro, w miejscu drugiego objawienia Anioła
w lecie 1916 r., przypomniano jego słowa o miłosierdziu. Jak
pisze siostra Łucja w swoich „Wspomnieniach” Anioł powiedział wówczas pastuszkom: „Co robicie? Módlcie się!
Módlcie się wiele! Serce Jezusa i Maryi chcą przez was
okazać [światu] wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie
Najwyższemu modlitwy i umartwienia”.
Ponieważ podczas objawień Anioł zachęcał dzieci do nieustannej modlitwy, w Loca do Cabeço (miejscu trzeciego objawienia) wiernych zaproszono do modlitwy. Pielgrzymi wspólnie
odmówili modlitwy, których Anioł nauczył widzących.
W pielgrzymce upamiętniającej stulecie objawień Anioła uczestniczyło wiele grup pątników, w tym licznie przybyła
młodzież. Podczas uroczystości obecny był także rektor Sanktuarium Fatimskiego.
Ana Filipa Luís

Rektor Sanktuarium przypomina orędzie Anioła przy studni Arneiro
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W 2017 r. w Fatimie
odbędzie się spotkanie
Stowarzyszenia
Rektorów Sanktuariów

Organizatorzy międzynarodowego spotkania Stowarzyszenia
Rektorów (ARS) odwiedzili Sanktuarium Fatimskie

W

styczniu 2017 r. Sanktuarium Fatimskie zorganizuje
kongres i posiedzenie zgromadzenia ogólnego francuskiego Stowarzyszenia Rektorów Sanktuariów.
„Kongres zgromadzi nie tylko rektorów sanktuariów, ale
pozwoli również na spotkanie członków stowarzyszeń, które
rozwijają pobożność i modlitwę maryjną w różnych miejscach na świecie” powiedział przewodniczący Stowarzyszenia Rektorów Sanktuariów ks. Vincent Gallois, który przybył do Fatimy wraz z rektorem sanktuarium św. Anny w
La Palud, ks. Paulem Berrou, aby przygotować przyszłoroczny
kongres.
W spotkaniu pod hasłem „W sercu swoich czasów, Maria
i Kościół – znakami nadziei” (nawiązującym do wersetu z
Apokalipsy: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce”), udział weźmie około stu osób.
„Naszym celem jest modlitwa i refleksja nad głównym
tematem spotkania. Stowarzyszenie rozwija także, poza obradami kongresu, pewną duchową drogę. Przyjechaliśmy do
Sanktuarium Fatimskiego, aby tu znaleźć i przeżyć swoją
własną drogę” mówi ks. Vicent Gallois.
Goszczący przedstawicieli Stowarzyszenia rektor Sanktuarium Fatimskiego, ks. Carlos Cabecinhas zauważył: „To
dla nas bardzo ważne, że możemy naszym gościom pokazać
Fatimę i opowiedzieć o tym miejscu, aby mogli przeżyć doświadczenie, jakiego doznają przybywający tu pielgrzymi”.
Podkreślił też, że spotkanie to miało szczególne znaczenie,
gdyż „chodzi o przedstawicieli sanktuariów, którzy są często
także organizatorami pielgrzymek do Fatimy”.
Stowarzyszenie Rektorów Sanktuariów zrzesza osoby
odpowiedzialne za wszystkie francuskie sanktuaria oraz niektóre sanktuaria w Belgii, Szwajcarii, Portugalii i Libanie.
Wyboru Sanktuarium Fatimskiego jako organizatora kolejnego spotkania rektorów dokonano podczas posiedzenia Stowarzyszenia, które odbyło się w styczniu tego roku w sanktuarium w Le Puy-en-Velay. Było ono poświęcone refleksji na
temat fenomenu pielgrzymek oraz związanych z nim wartości religijnych i antropologicznych.
Carmo Rodeia

Sanktuarium Fatimskie ofiarowuje
figurę Matki Boskiej diecezji Aracaju

O

rdynariusz diecezji Leiria-Fatima ofiarował figurę Matki
Boskiej Fatimskiej archidiecezji Aracaju w stanie
Sergipe (Brazylia). Postulacja pastuszków przekazała
brazylijskiej diecezji relikwie błogosławionych Franciszka i
Hiacynty.
Podczas spotkania biskupa António Marto z arcybiskupem
José Lessa, które odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej z Góry Karmel, obecni byli: rektor Sanktuarium i
proboszcz parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Aracaju.
„Mamy nadzieję, że ta figura zaniesie wiernym orędzie
fatimskie, które jest orędziem Matki odwiedzającej swoje
dzieci w najboleśniejszych momentach ich życia; orędziem
Matki, która pokazuje swym dzieciom oblicze Jezusa i Jego
miłosierdzie” powiedział bp António Marto w krótkim powitaniu.
Archidiecezja Aracaju powstała z podziału archidiecezji
São Salvador da Bahia; została erygowana 3 stycznia 1910 r.
bullą papieża Piusa X Divina disponente clementia. Archidiecezja podzielona jest na cztery wikariaty grupujące 89 parafii, z których znaczna część poświęcona jest Matce Boskiej
Fatimskiej. Pokazuje to wielkie nabożeństwo, jakim wierni
tej diecezji otaczają Panią z Fatimy.
„W zeszłym roku, kiedy figura pielgrzymująca nawiedzała
Brazylię, mieliśmy okazję gościć ją w naszej archidiecezji.
Było to wielkie święto, w które włączyły się nawet miejscowe władze administracyjne, polityczne i sądowe” powiedział
arcybiskup. Jego Ekscelencja José Lessa, który jest pasterzem archidiecezji Aracaju od sierpnia 1998 r., podkreślił
także, że „obecność figury pielgrzymującej Matki Boskiej
Fatimskiej pomogła odnowić serca, odzyskać spokój w skłóconych rodzinach i sprzyjała pojednaniu”.
Ks. Carlos Cabecinhas zapewnił, że Sanktuarium w
Fatimie z wielką radością gości brazylijskich pielgrzymów i
podkreślił „jedność [narodów brazylijskiego i portugalskiego]
w wierze i w nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej”.
Rektor Sanktuarium przypomniał też, że „obecnie Brazylia
to kraj o największej liczbie wiernych czczących Matkę Boską Fatimską”.
W listopadzie tego roku wspólnota parafii Matki Boskiej
Fatimskiej z Aracaju planuje pielgrzymkę do Sanktuarium w
Cova da Iria. Brazylijscy pątnicy pojadą również do Francji
i Włoch.
Na zakończenie spotkania biskup diecezji Leiria-Fátima
wezwał wiernych diecezji Aracaju do modlitwy w intencji
kanonizacji pastuszków fatimskich.
Carmo Rodeia

W listopadzie pielgrzymi z parafii M.B. Fatimskiej w Aracaju
przyjadą do Fatimy
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Kongres poświęcony orędziu fatimskiemu na Fidżi

Na Fidżi odbył się pierwszy kongres poświęcony orędziu fatimskiemu

O

d 26 do 29 listopada 2015 r. w archidiecezji Suva na
Fidżi odbył się Pierwszy Kongres Światowego Apostolatu
Fatimskiego dla Oceanii, poświęcony orędziu fatimskiemu.
Tematem wiodącym czterodniowego spotkania było: „Nowa
ewangelizacja Oceanii oraz potrzeba przeżywania i upowszechniania orędzia fatimskiego”. Kongres zgromadził setki czcicieli Matki Boskiej z Fidżi i kilku sąsiednich krajów:
Australii, wysp Samoa, Salomona, Samoa Amerykańskiego.
Przybyli także reprezentanci z bardziej odległych stron świata – z Filipin, Stanów Zjednoczonych, Portugalii i Portoryko.

W kongresie uczestniczyły setki osób z różnych krajów

Otwarcie i zakończenie kongresu uczczono pięknymi
procesjami z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, niesioną na ramionach przez młodych ludzi w tradycyjnych regionalnych
strojach. Procesje przeszły głównymi ulicami stolicy kraju.
Uczestniczyły w nich ogromne rzesze wiernych, którzy modląc się i śpiewając pieśni ku czci Maryi, przeszli do katedry,
gdzie odprawiono Eucharystie.
Na kongresie wystąpili liczni prelegenci (m.in. arcybiskup Peter Chong, ordynariusz diecezji Suva i międzynarodowy przewodniczący Światowego Apostolatu Fatimskiego
prof. Américo Ortiz), którzy podkreślali konieczność wprowadzenia w regionie Pacyfiku pobożności maryjnej, właściwie służącej nowej ewangelizacji.

Świadectwa Any Reis i Nuno Prazeresa z sekretariatu
ŚAF w Fatimie oraz pozdrowienia przesłane przez biskupa
diecezji Leiria-Fatima i rektora portugalskiego Sanktuarium,
zmniejszyły dystans między Fidżi a Fatimą. Pozwoliły też
uczestnikom poczuć, tak charakterystyczną dla Sanktuarium
Fatimskiego, atmosferę wiary i modlitwy.
W konkluzjach z kongresu podkreślono potrzebę odczytywania i interpretacji orędzia z Fatimy w różnych, specyficznych dla każdego regionu kontekstach. W Oceanii oznacza to
niesienie orędzia fatimskiego osobom, żyjącym na odizolowanych od siebie, rozrzuconych na Pacyfiku wyspach; ludzie
ci często żyją w biedzie, są narażeni na przemoc i niszczenie
wartości bliskich ich przodkom. W tym kontekście wielkie
znaczenie mają wezwania Matki Boskiej do modlitwy, zadośćuczynienia i pokoju.
Jednym z celów spotkania było też zdynamizowania działań i zmobilizowanie wiernych w poszczególnych krajach regionu do świętowania stulecia objawień fatimskich.
Światowy Apostolat Fatimskie to międzynarodowe stowarzyszenie Kościoła, którego misją jest głębokie przeżywanie i rozpowszechnianie na całym świecie orędzia fatimskiego. Więcej informacji na stronie: www.worldfatima.com .
Nuno Prazeres
Światowy Apostolat Fatimski

W otwierającej kongres procesji, figura Matki Boskiej była niesiona przez młodzież
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1500 młodych ludzi uczestniczyło
w międzynarodowym spotkaniu w Fatimie

Czas modlitwy przeplatał się z zabawami i zajęciami sportowymi

W Wielkim Tygodniu młodzież należąca do Opus Dei
uczestniczyła w dorocznym spotkaniu w Fatimie

W

Wielkim Tygodniu w Fatimie odbywa się międzynarodowe spotkanie młodzieży, którego uczestnicy biorą udział w
organizowanych dla nich zajęciach sportowych i imprezach kulturalnych.
Spotkanie przeznaczone jest dla młodzieży między 14 a 16
rokiem życia. Tegoroczni uczestnicy reprezentowali 65 stowarzyszeń młodzieżowych, głównie z Hiszpanii i Portugalii; przybyły
także grupy z innych krajów europejskich i afrykańskich. W sumie w Sanktuarium Fatimskim zgromadziło się około 1500 młodych ludzi wraz z opiekunami.
W czasie tygodniowego pobytu w Fatimie młodzież wzięła
udział w licznych zajęciach sportowych (m.in. rozgrywki piłki
nożnej, futsalu, koszykówki), uczestniczyła w projekcjach filmów, quizach na tematy europejskie, konkursach poświęconych
literaturze. Młodzi ludzie odwiedzili także ośrodki opieki dla
osób starszych oraz Centrum dla osób głęboko upośledzonych
im. Jana Pawła II. Ich zadaniem było organizowanie zajęć i animacji

dla pensjonariuszy tych placówek. W ten sposób młodzi uczestnicy spotkania w Fatimie mogli poznać i doświadczyć ludzkiego
cierpienia.
Głównym celem spotkania jest zapewnienie młodym ludziom
duchowej bazy, która pomaga im głębiej przeżywać wydarzenia
Wielkiego Tygodnia. Będąc bardzo blisko Matki Boskiej Fatimskiej, młodzież uczestniczyła w wielu nabożeństwach w Sanktuarium, szczególnie zaś w uroczystościach Triduum Paschalnego:
Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej i Mszy Wigilii
Paschalnej.
Młodzież miała też czas na potrzebny im w okresie ferii odpoczynek oraz na – bardzo ważną w tym wieku – godną rozrywkę.
Uczestnicy spotkania odwiedzili również wszystkie miejsca
związane z objawieniami Matki Boskiej i Anioła Portugalii. Wielu z nich, a przede wszystkim ich opiekunowie, przyjeżdżają do
Fatimy nie po raz pierwszy i znakomicie znają wydarzenia, jakie
miały miejsce w Cova da Iria.
Przeżywanie Wielkiego Tygodnia w Sanktuarium Matki Boskiej w Fatimie, możliwość częstej modlitwy w miejscu tak wyjątkowym jak Kaplica Objawień, stanowi dla młodzieży niezapomniane doświadczenie nawrócenia – doświadczenie, które pozostanie w sercach i umysłach wielu z nich na całe życie.

Centrum im. Jana Pawła II – jeden z ośrodków, który odwiedzili uczestnicy spotkania

Josemaría García Castro
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25. pielgrzymka Apostolstwa Modlitwy z Toledo
do Fatimy

O

koło tysiąca pielgrzymów związanych z Apostolstwem Modlitwy z Toledo (w tym ponad pięciuset młodych ludzi, około pięćdziesięciu księży i prawie sto młodych rodzin) uczestniczyło w 25. pielgrzymce tego ruchu do Sanktuarium w Fatimie.
W związku z jubileuszem pielgrzymki grupa ofiarowała
Sanktuarium Fatimskiemu monstrancję, której używano podczas
wieczornicy modlitewnej w Kaplicy Objawień.
W pielgrzymce, która przybywa do Fatimy co roku w okresie karnawału, uczestniczą osoby z różnych regionów Hiszpanii.
Na czele grupy stoi ks. Francisco Martin Carretero, od początku
związany z tą inicjatywą. Kapłan, który przyjeżdżał do Fatimy
jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, mówi: „To tu wielu z
nas obudziło się dla wiary; niektórzy odkryli podczas pielgrzymki powołanie kapłańskie”.
Idea pielgrzymowania do Fatimy powstała 25 lat temu w
Talavera de la Raina – niewielkim mieście należącym do diecezji
Toledo. Ks. Carretero opowiada: „Na początku wystarczyły trzy
autokary, dziś jest ich ponad sto. Nikt ani nic – nawet deszcz,
który zawsze «łapie» nas po przy wejściu do Sanktuarium – nie
powstrzymuje pragnienia przybycia do Fatimy”. I dodaje: „Staliśmy się w pielgrzymką narodową, w której udział biorą wierni
ze wszystkich hiszpańskich wspólnot autonomicznych, bo wszyscy – młodzi i nieco starsi – pragną spojrzeć w pełne czułości
oczy Matki”. Organizator grupy uważa, że „to wielki, fatimski
cud: ludzie przyjeżdżają tu z małą wiarą, przyjeżdżają, bo jedzie
ktoś znajomy, a potem chcą tu wracać do Matki Boskiej, gdyż
jest to miejsce wyjątkowo sprzyjające skupieniu”. Ks. Francisco
stwierdza, że organizowana przez niego pielgrzymka nie jest
„zwykłą pielgrzymką” i dlatego wymaga wyjątkowego przygotowania: „To nie tylko przejście pewnej drogi; każdy ma swoje
indywidualne duchowe doświadczenie, ale ważne jest także to,
co przeżywamy w grupie. Dlatego przygotowania rozpoczynamy bardzo wcześnie i widzimy, że co roku przychodzi coraz
więcej ludzi, w tym tacy, którzy nigdy nie uczestniczyli w takiej
«duchowej drodze». […] Zwykle zaczynamy w listopadzie wysyłając listy do parafii, klasztorów i zakonów z prośbą o modlitwę w intencji powodzenia pielgrzymki. Potem, przygotowujemy filmy i materiały informacyjne, żeby wszyscy zainteresowa-

O

Pielgrzymi z Hiszpanii ofiarowali Sanktuarium Fatimskiemu
monstrancję
ni mogli się dowiedzieć, co będziemy robić. Zgłasza się bardzo
wiele osób i dlatego pielgrzymka jest coraz liczniejsza; przede
wszystkim są to ludzie młodzi, którzy przeżywają duchowość
maryjną w bardzo intensywny sposób. Szczególne wrażenie robi
na nich dojście do Kaplicy Objawień; często nam potem o tym
opowiadają”.
W Fatimie uczestnicy pielgrzymki biorą udział w specjalnie
dla nich organizowanych spotkaniach poświęconych orędziu
fatimskiemu, wieczornicach modlitewnych, Mszach św.; mają
czas na refleksję indywidualną i zajęcia w grupach. „Spędzamy czas bardzo intensywnie, wszystko jest zaplanowane, co do
minuty” stwierdza ks. Francisco Carretero. I dodaje: „W roku,
w którym przypada stulecie objawień Anioła, pielgrzymka nabrała dla nas nowego znaczenia. Zachęcaliśmy uczestników do
wzmocnienie postawy skruchy i pokory oraz otwartości na to,
co Bóg przeznaczył dla każdego z nas. […] Powinniśmy robić
to, czego Matka Boska nauczyła pastuszków. Przybyliśmy do
Fatimy, aby powiedzieć «tak» bezgranicznej ufności. I nie chodzi tu o gesty dotykania czy całowania kamienia lub figury, ale o
to, że zawierzamy się Niepokalanemu Sercu Maryi i staramy się
postępować tak jak Ona”.
Carmo Rodeia

VI pielgrzymka wiernych diecezji Getafe
do Sanktuarium Fatimskiego

d 3 do 6 marca w Sanktuarium Fatimskim przebywała
pielgrzymka wiernych z hiszpańskiej diecezji Getafe.
Grupie 130 pielgrzymów (spośród których wielu uczestniczyło w tym wydarzeniu po raz kolejny) towarzyszyło trzech
księży i siostra zakonna.
„Rozpoczynamy naszą pielgrzymkę z wielkim entuzjazmem i radością, że możemy ponownie zobaczyć ukochaną
Matkę, Naszą Panią z Fatimy” mówi António Bustos, uczestnik pielgrzymki.
W Sanktuarium pielgrzymi z Getafe uczestniczyli w wielu
nabożeństwach, w tym: modlitwie różańcowej, o którą Matka Boska tak często prosiła w Fatimie, codziennej Mszy św.
w Kaplicy Objawień, adoracji Najświętszego Sakramentu i
drodze krzyżowej. Podczas pielgrzymki towarzyszący grupie
księża wyspowiadali wielu pielgrzymów. W sobotę po południu, na zakończenie godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnicy pielgrzymki przeszli przez Drzwi Święte
w bazylice Trójcy Przenajświętszej, uzyskując łaski związa-

ne Nadzwyczajnym Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia.
Hiszpański pielgrzym opowiada, że członkowie grupy
„dali świadectwo miłości do Przenajświętszej Dziewicy Maryi i uzyskali wielkie duchowe łaski. Wszyscy pragną, jeśli
Bóg pozwoli, wrócić do Fatimy w przyszłym roku, z jeszcze
silniejszą motywacją, bo będzie to rok stulecia objawień fatimskich”.
Antonio Huerta Bustos

W odbywającej się 3 do 6 marca pielgrzymce, udział wzięło 130 osób
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Relikwie pastuszków w Rzymie

W

bazylice św. Antoniego na
Lateranie odbyły się obchody,
przypadającego 20 lutego, liturgicznego wspomnienia pastuszków fatimskich. W tym roku – Świętym Roku
Miłosierdzia – obchodzona jest także
setna rocznica objawień Anioła trojgu
pastuszkom z Fatimy. Aby upamiętniać oba te wydarzenia włoski Ruch
Orędzia Fatimskiego przygotował w
rzymskiej bazylice trzydniowy program katechez i nabożeństw.
18 lutego w bazylice św. Antoniego
na Lateranie uroczyście powitano figurę Matki Boskiej Fatimskiej, a także
wizerunki błogosławionych Franciszka
i Hiacynty Marto oraz ich relikwie.
Tego dnia wierni mieli okazję uczestniczyć w katechezie na temat życia i
pobożności Franciszka Marto, który
w swym krótkim życiu wiele czasu
poświęcił na adorację Najświętszego
Sakramentu. Podczas Mszy św. wierni
mogli ucałować relikwie pastuszków.
19 lutego odbyła się katecheza poświęcona Hiacyncie, drugiej widzącej

Obchody wspomnienia pastuszków fatimskich w bazylice św. Antoniego na Lateranie

z Fatimy. Także tego dnia wierni mogli ucałować relikwie.
20 lutego, w dniu liturgicznego
wspomnienie pastuszków, wierni wysłuchali katechezy zatytułowanej:
„Powołani do świętości”. Mszy św.
przewodniczył biskup pomocniczy

diecezji rzymskiej, Jego Ekscelencja
Lorenzo Leuzzi. Uroczystości zakończyła modlitwa do błogosławionych,
po której rozpoczęło się pożegnanie
relikwii.
Sandra Dantas

Matka Boska jest wzorem wiary, która może odmienić nasze życie

W kwietniowej pielgrzymce udział wzięło pięć grup zorganizowanych
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kwietnia, podczas Mszy św. w
bazylice Trójcy Przenajświętszej,
rektor
Sanktuarium
Fatimskiego
ks. Carlos Cabecinhas powiedział, że tylko
wiara może otworzyć nam oczy na nową
rzeczywistość, która może odmienić życie człowieka – doświadczenie Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Na początku Eucharystii, wieńczącej
comiesięczną pielgrzymkę rocznicową,
rektor powitał zebranych pielgrzymów w
kilku językach. W homilii ks. Cabecinhas

mówił: „Matka Boska jest wzorem wiary
i przyjęcia Jezusa w ludzkim życiu. Ona
poczęła Syna z wiarą i z wiarą oczekiwała
Jego zmartwychwstania. Dlatego Maryja
jest wzorem wiary w zmartwychwstanie
Chrystusa”. Nawiązując do treści Ewangelii, która w okresie wielkanocnym
koncentruje się na zmartwychwstaniu,
rektor Sanktuarium Fatimskiego podkreślił znaczenie spotkania z Chrystusem
Zmartwychwstałym jako doświadczenie
„które czyni z nas chrześcijan. Także w

tej kwestii Maryja jest dla nas wzorem”.
„Nie możemy dziś zobaczyć Jezusa,
tak jak widzieli Go ci, którzy w tamtych
czasach żyli w Palestynie. Obecność
Zmartwychwstałego jest niewidoczna
dla oczu, ale dzięki wierze możemy dostrzec Jego obecność w znakach, takich
jak: Słowo Boże, Eucharystia, wydarzenia, jakie dzieją się wokół nas” kontynuował ks. Cabecinhas, stwierdzając, że
„ci, którzy odnajdują Chrystusa Zmartwychwstałego powinni głosić Jego
zmartwychwstanie”. Rektor Sanktuarium
podkreślił jeszcze, że właśnie owo „głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego,
czyni z Fatimy miejsce ważne dla całego
Kościoła i sanktuarium o światowym zasięgu”.
Na zakończenie ks. Carlos Cabecinhas
prosił Matkę Boską, aby „pomogła nam
doświadczać wielkiej radości, płynącej z
obecności Chrystusa żywego w naszym
życiu i abyśmy – jak pastuszkowie – zawsze byli Jego orędownikami”.
W pielgrzymce uczestniczyło 5 grup
zorganizowanych: dwie z Francji i po
jednej z Portugalii, Brazylii i Czech.
Ana Filipa Luís i Sandra Dantas
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Sanktuarium Fatimskie gospodarzem
IV Narodowego Kongresu Eucharystycznego

O

d 10 do 12 czerwca w Fatimie
odbędzie się IV Narodowy
Kongres Eucharystyczny organizowany przez Konferencję Episkopatu Portugalii, Sanktuarium
Fatimskie i Apostolstwo Modlitwy
– światową sieć modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca
Świętego.
Przebiegający pod hasłem „Żyć
Eucharystią, źródłem miłosierdzia” kongres, będzie jednym z
ważnych wydarzeń w tegorocznym programie obchodów stulecia
objawień fatimskich. Spotkanie to
stanie się także okazją do pogłębionego przeżywania Świętego
Roku Miłosierdzia w kontekście
związanym z Eucharystią i orędziem fatimskim.
Wśród prelegentów znajdą się
m.in.: brazylijski kardynał João
Braz de Aviz, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, włoski arcybiskup
Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Euchary-

stycznych, biskup António Couto,
ordynariusz portugalskiej diecezji
Lamego, s. Ângela Coelho, postulatorka procesu kanonizacyjnego
pastuszków
fatimskich
oraz
prof. José Eduardo Borges de Pinho
z Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego i ks. Francisco Couto,
rektor Sanktuarium Matki Boskiej
Niepokalanie
Poczętej
w
Vila Viçosa. Na sesji otwarcia
obecni będą również patriarcha
Lizbony kardynał Manuel Clemente i ordynariusz diecezji Leiria-Fatima biskup António Marto.
Oprócz konferencji w programie kongresu znajdą się nabożeństwa i wydarzenia kulturalne. Kongres rozpocznie się 10 czerwca o
godz. 11.00 na fatimskim Placu
Modlitwy Mszą św., będącą jednocześnie częścią programu dorocznej Pielgrzymki Dzieci.
Zgłoszenia na kongres można
przesyłać do Sanktuarium Fatimskiego mailem: geral@congressoeucaristico.pt .
Carmo Rodeia

Fátima, 10-12 junho 2016

Viver a
Eucaristia
fonte de
Misericórdia

Celebrando o Centenário
das Aparições de Fátima

Informações sobre o programa e InscrIções:
Santuário de Fátima: 249 539 600 | Apostolado da Oração: 253 689 446

site: www.congressoeucaristico.pt | mail: geral@congressoeucaristico.pt

Sanktuarium Fatimskie zasmucone wiadomością o śmierci abpa Rubéna Héctora di Monte

„O

dszedł wielki apostoł Fatimy.
Wiadomość o jego śmierci
przyjęliśmy w wielkim żalem”, powiedział rektor Sanktuarium Fatimskiego

podczas konferencji w Biurze Prasowym, kilka godzin po otrzymaniu tej
smutnej informacji. Arcybiskup Rubén
Héctor di Monte zmarł w swym rodzinnym kraju 18 kwietnia, w wieku 84 lat.
Jego Ekscelencja Rubén Héctor di
Monte urodził się 12 kwietnia 1932 r.
w Luján w Argentynie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 grudnia 1954 r.
13 czerwca 1980 r. papież Jan Paweł II
nadał mu godność biskupa tytularnego diecezji Giomnio i pomocniczego
diecezji Avellaneda. 26 kwietnia 2000 r.
został mianowany ordynariuszem
archidiecezji
Mercedes-Luján.
27 grudnia 2007 r. zrezygnował z
urzędu ze względu na wiek.
Jego Ekscelencja Rubén Héctor di
Monte, emerytowany arcybiskup diecezji Mercedes-Luján, po raz ostatni
odwiedził swe ukochane Sanktuarium
w Fatimie w maju 2014 r.
W 1986 r. wraz z siostrą Albą
Marią Martinez założył „Rodzinę Misyjną
Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy”.

W wywiadzie udzielonym w 2014 r. w
Biurze Prasowym Sanktuarium Fatimskiego arcybiskup Rubén mówił: „Pragniemy upowszechniać nabożeństwo
do Matki Boskiej Fatimskiej i staramy
się być wierni jej orędziu. Mamy samochód, który nazywamy «Fatimobil» –
już drugi taki, bo przejechaliśmy wiele
tysięcy kilometrów. Jeździmy po kraju
i rozwozimy materiały informacyjne:
plakaty, kalendarze, ulotki, znaczki itp.
Wszystko to rozdajemy bezpłatnie”.
Abp di Monte zorganizował cztery peregrynacje figury pielgrzymującej z
Fatimy do Argentyny. Był niezmordowanym promotorem orędzia fatimskiego w swoim kraju.
Sanktuarium Fatimskie ze wzruszeniem wspomina arcybiskupa Rubéna
Héctora di Monte, wielkiego apostoła
Fatimy, za którego modlimy się w tych
dniach, wierząc, że Maryja – której był
wiernym orędownikiem – przyjmie go
w swych macierzyńskich objęciach.
Sandra Dantas
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Nowa strona
internetowa Sanktuarium
Fatimskiego

N

a początku marca Sanktuarium
Fatimskie zainaugurowało nową
stronę internetową. Można tam znaleźć, stale aktualizowane, informacje
o bieżącej działalności duszpasterskiej
Sanktuarium oraz treści historyczne i
teologiczne ułatwiające zrozumienie
orędzia
fatimskiego.
Strona
www.fatima.pt
pozwala
poznać
wszystkie ważne miejsce Sanktuarium
Fatimskiego oraz historię objawień i
życia pastuszków.
Na nowej stronie umieszczono też zegar odliczający czas do 13 maja 2017 r.,
kiedy to oficjalnie rozpoczną się obchody stulecia objawień. W tej nowej
przestrzeni internetowej swoje miejsce
znalazł również kalendarz wydarzeń
kulturalnych i obchodów stulecia objawień fatimskich.
Strona ma nową szatę graficzną oraz
ulepszoną przestrzeń multimedialną,
pozwalającą na oglądanie zdjęć, filmów
i udostępnianej przez Sanktuarium dokumentacji. Internauci nadal będą mogli śledzić bezpośrednią transmisję z
Kaplicy Objawień. Nowa strona internetowa pozwoli także na dokonywanie
zakupów online w oficjalnym sklepie
Sanktuarium Fatimskiego.
Strona internetowa jest dostępna w
siedmiu oficjalnych językach Sanktuarium: portugalskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim angielskimi, niemieckim i polskim. Sanktuarium Fatimskie
oczekuje, że – podobnie jak dotychczas
– codziennie będą ją odwiedzały tysiące
gości.
Cátia Filipe
Informacje zawarte w niniejszym biuletynie mog¹ byæ dowolnie wykorzystywane. Przy ich wykorzystaniu nale¿y podaæ Ÿród³o oraz autora (jeœli tekst jest podpisany).
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