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Orędzie fatimskie:

droga, która prowadzi do Boga

W

zbliżającym się ku końcowi roku
2016,
świętowaliśmy
stulecie
objawień Anioła. Przy tej okazji
trzeba więc podkreślić to, co wydaje mi się
najważniejszym przesłaniem tych objawień:
prymat Boga, Trójcy Przenajświętszej, w
życiu człowieka.
W czasach objawień kwitł wojujący i
wojowniczy ateizm, budowano ideologie
i reżimy polityczne, których celem było
ostateczne usunięcie Boga z horyzontu
ludzkości. Dziś – świat zmierza ku religijnej
obojętności, ku życiu wiedzionemu tak, jakby
Bóg nie istniał. Służy to temu, by podstępnie
podważyć Jego dominującą rolę, na którą
wskazują objawienia Anioła. Współczesny
świat, w sposób mniej lub bardziej
bezpośredni, stara się zatrzeć wszelkie znaki
Boga w przestrzeni publicznej, odesłać Go
„do podziemia”, uczynić Go nieznaczącym.
W tym kontekście wciąż aktualne i naglące
staje się jasne, jednoznaczne potwierdzenie
prymatu Boga, Trójcy Przenajświętszej, w
życiu ludzi wierzących.
Orędzie Anioła Pokoju mówi nam o
Bogu w Trójcy Jedynym i prowadzi do Niego,
ale nie przez treści teologiczne, ale drogą
intensywnego doświadczenia duchowego
i przyjęcia postawy adoracji. Adoracja jest
odpowiedzią pastuszków na objawienia Anioła.
W relacjach z wydarzeń, adoracja jawi się jako
spontaniczna reakcja dzieci na intensywne
doświadczenie spotkania z Bogiem. Adoracja
trwale naznacza życie widzących pastuszków,
nie tylko jako forma modlitwy, ale przede
wszystkim egzystencjalna postawa polegająca
na umieszczeniu Boga w centrum ich życia.
Orędzie fatimskie wzywa nas do adoracji,
rozumianej w taki właśnie egzystencjalny
sposób.
Moglibyśmy wymieniać tu inne ważne
elementy orędzia objawień fatimskich:
zasadniczą rolę Eucharystii w życiu
chrześcijanina, postawę zadośćuczynienia,
znaczenie modlitwy, odniesienie do Serc
Jezusa i Maryi... Najważniejsze jednak jest
to, aby stulecie objawień przyczyniło się do
trwałej obecności treści orędzia Anioła Pokoju
w życiu każdego człowieka wierzącego.

Figura fatimska powraca do domu po pielgrzymce w Słowenii

Arcybiskup Mariboru: „Dzięki wizycie figury
Matki Boskiej, nawet ci, którzy zwykle nie
przychodzą do kościoła, poczuli się wezwani”
Arcybiskup metropolita Mariboru Alojzij Cvikl SJ przewodniczył
50-osobowej delegacji ze Słowenii,
która 18 października towarzyszyła
figurze pielgrzymującej nr 5 podczas
jej powrotu do Sanktuarium Fatimskiego.
Figura pielgrzymująca spędziła w
Słowenii 5 miesięcy: od 13 maja do
13 października 2016 r.
„Dzięki wizycie figury Matki Boskiej, nawet ci, którzy zwykle nie
przychodzą do kościoła, poczuli się
wezwani”, powiedział abp Cvikl w
wypowiedzi dla Biura Prasowego
Sanktuarium Fatimskiego.
Jednym z najważniejszych momentów peregrynacji figury w Słowenii był dzień 25 czerwca, kiedy
świętowano 25. rocznicę niepodległości kraju, a słoweńscy biskupi poświęcili swój naród Sercom Jezusa i
Maryi.
Czas pielgrzymki wykorzystano
także na zapoznanie wiernych z historią i orędziem fatimskim. Wśród
wielu służących temu celowi inicjatyw warto wspomnieć wydanie kolekcji książek, poświęconych wydarzeniom w Cova da Iria.

Abp Alojzij Cvikl SJ uważa, że
– poza rozbudzeniem pobożności
maryjnej – peregrynacja figury pielgrzymującej w Słowenii, dała „nowy
impuls wiary w Świętym Roku Miłosierdzia”. Podsumowując wizytę fatimskiego wizerunku Matki Boskiej
w Słowenii, osoby odpowiedzialne
za jej organizację wyrażały wielkie
zadowolenie i potwierdzały liczne,
w tym czasie, przykłady nawrócenia
życia, nawet wśród osób prezentujących początkowo sceptyczną postawę wobec wiary.
Słoweńska delegacja ofiarowała
Sanktuarium Fatimskiemu symboliczny dar – ikonę z wizerunkiem
męczennika Alojza Grozde, którego
życie związane było z historią Fatimy. Uroczystościom w Kaplicy Objawień, podczas których przekazano
fatimską figurę pielgrzymującą i
ikonę, przewodniczył kapelan Sanktuarium Fatimskiego ks. Francisco
Pereira.
Figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej nawiedziła Słowenię już po raz trzeci. Pierwsza peregrynacja miała miejsce w 1997, a
druga w 2008 r.
Sandra Dantas

ks. Carlos Cabecinhas
18 października figura pielgrzymująca powróciła do Sanktuarium Fatimskiego
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Historie miłosierdzia podczas Dni Misyjnych w Fatimie

Świadectwa mężczyzn i kobiet oddanych misji Kościoła

17

i 18 września Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) w Portugalii zorganizowały Narodowe Dni Misyjne, które przebiegały pod hasłem „Misja miłosierdzia”. W spotkaniu w Centrum Pastoralnym Pawła VI w Fatimie udział wzięło 250 osób.
Jak mówią organizatorzy, Dni Misyjne to okazja, aby usłyszeć, zobaczyć czy wręcz „dotknąć” świadectw miłosierdzia,
przedstawianych przez mężczyzn i kobiety, którzy pomagają
Kościołowi w pracy misyjnej. W duchu Ewangelii odpowiadają oni na różnorodne potrzeby łaknącego miłości i miłosierdzia
świata.
Przewodniczący PDM w Portugalii ks. António Lopes powiedział, że to właśnie z Ewangelii misjonarz „uczy się postępować na podobieństwo Jezusa”; z niej dowiaduje się, że wiara
jest darem, którego nie można zachować dla siebie nawet w tam,
gdzie manifestowanie wiary jest niebezpieczne, na przykład w
krajach Bliskiego Wschodu.
W tym kontekście warto zauważyć obecność na Dniach Misyjnych: siostry Myri – portugalskiej zakonnicy, prowadzącej od
lat życie kontemplacyjne w klasztorze św. Jakuba Okaleczonego
w Qarah w Syrii oraz świadectwa Jego Ekscelencji José Aguirre,
biskupa Bangassou w Republice Środkowoafrykańskiej, ks. José
Vieiry z południowego Sudanu i ks. Adelino Ascenso, misjonarza Dobrej Nowiny, który pracował w Japonii.
Swoje świadectwo przedstawił też Luis Fernández, świecki
działacz Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia
(Consolata), który – wraz z żoną i trojgiem urodzonych na misjach dzieci – mieszka w Amazonii i walczy w obronie tubylczej
ludności tego regionu.

Bp Manuel Linda, przewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Misji i Nowej Ewangelizacji, rozpoczął spotkanie stwierdzeniem, że Kościół portugalski troszczy się o misje i pokłada w
nich wielkie nadzieje: „Napotykamy trudności, zwłaszcza jeśli
chodzi o liczbę ewangelizatorów, zarówno w kraju, jak i za granicami, przede wszystkim w misjach ad gentes. Ale staramy się
rozwiązać ten problem”.
Bp Linda powiedział także: „Dane pokazują, że temat misji
jest bardzo otwarty. Każda praca misyjna – o tak bardzo sugestywnej, choć tautologicznej nazwie – to historia miłosierdzia.
Nikt nie zostawia swojego domu, nie porzuca wygód, jeśli nie
posiada w sercu ognia wiary i gotowości do wspierania życia
drugiego człowieka. Miłosierdzie bowiem buduje się w sercu”.
Carmo Rodeia

W Dniach Misyjnych udział wzięło 250 osób

20-23 października: spotkanie biskupów katolickich Kościołów wschodnich w Fatimie poświęcone problemom migracji

„Kościół, jak Matka, jest zatroskany konsekwencjami wynikającymi ze zjawiska migracji”,
stwierdza przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących

O

d 20 do 23 października w Domu Rekolekcyjnym Matki Bo- żyje już drugie pokolenie emigrantów ze Wschodu, którzy „stawiają
skiej Bolesnej w Fatimie odbyło się spotkanie biskupów ka- czoło nowym wyzwaniom w zakresie zachowania tożsamości kultolickich Kościołów wschodnich w Europie. Spotkanie, w którym turowej i religijnej”.
udział wzięło około 70 uczestników, było poświęcone tematowi:
W obradach w Fatimie uczestniczyło 15 biskupów katolickich
„Duszpasterska troska o emigrantów, należących do katolickich Kościołów wschodnich oraz prefekt Kongregacji ds. Kościołów
Kościołów wschodnich, w krajach Europy Zachodniej”.
Wschodnich kardynał Leonardo Sandri.
Przed rozpoczęciem prac uczestnicy spotkania odwiedzili klaszOd 2009 r. spotkaniom, organizowanym co roku przez jeden z
tor hieronimitów w Lizbonie. Obrady w Fatimie zainaugurowano działających w Europie katolickich Kościołów wschodnich, patroodczytaniem przesłania, wystosowanego przez kardynała António nuje Concilium Conferentiarum Episcoporum Europae (CCEE –
Marię Vegliò, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpaster- Rada Konferencji Episkopatów Europy).
stwa Migrantów i Podróżujących. Dokument ten wyraża obawy KoW Fatimie uczestnicy wydarzenia wysłuchali wykładu wygłościoła, związane z obecną sytuacją na świecie: „Kościół, jak Matka, szonego przez portugalskiego ekonomistę João Césara das Neves.
jest zatroskany konsekwencjami wynikającymi ze zjawiska migra- W bazylice Trójcy Przenajświętszej odbyło się nabożeństwo, którecji: kondycją rodzin, procederem handlu ludźmi, brakiem pracy, mu przewodniczył arcybiskup Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolicsytuacją dzieci pozbawionych opieki. Dlatego uważamy, że przede kiej Jego Ekscelencja Światosław Szewczuk z Kijowa.
wszystkim należy zmierzyć się z
W Kościele katolickim istnieją
przyczynami, które leżą u podkościoły „rządzące się własnym
staw tych zjawisk”.
prawem” (sui iuris), pozostające
W przesłaniu czytamy dalej,
w pełnej łączności ze Stolicą Apoże uniezależnienie się krajów
stolską, ale zachowujące własną
byłego Związku Radzieckiego i
liturgię, odrębne formy praktykoupadek reżimów totalitarnych w
wania pobożności, dyscyplinę saEuropie Wschodniej, dały począkramentalną i kanoniczną (normy
tek „masowemu napływowi emiprawne) oraz terminologię i tradygrantów, katolików obrządków
cję teologiczną. Najważniejsze kawschodnich; rozpoczęli oni w
tolickie Kościoły wschodnie w EuEuropie Zachodniej nowe życie,
ropie to Kościoły: greckokatolicki,
któremu Kościół powinien towamaronicki, chaldejski i ormiański.
rzyszyć”. Obecnie na Zachodzie Biskupi katolickich Kościołów wschodnich gościli w Fatimie przez 3 dni
Sandra Dantas
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Watykański sekretarz stanu przewodniczy w Fatimie ostatniej międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej poprzedzającej jubileusz objawień

Kard. Pietro Parolin stawia Maryję za przykład i apeluje
o powrót do świętości

Kardynał Pietro Parolin stoi na czele dyplomacji watykańskiej

W

dwóch homiliach wygłoszonych podczas międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej w październiku (ostatniej
wielkiej peregrynacji w roku 99-lecia objawień Matki Boskiej
w Cova da Iria), szef watykańskiej dyplomacji kardynał Pietro
Parolin ukazał wiernym Matkę Boską jako przykład postawy,
którą winniśmy naśladować w chwilach zwątpienia i bólu.
Podczas Mszy św. kończącej październikową międzynarodową pielgrzymkę rocznicową kard. Parolin powiedział: „Dla
wielu z nas, (…) trudne sytuacje mogą usprawiedliwiać to, że
serce człowieka «kurczy się», zamyka, unicestwia, zrywa więzi ze wszystkim i ze wszystkimi. Tak jednak nie dzieje się z
Maryją”. Przemawiając do 80 tys. zgromadzonych w Cova da
Iria pielgrzymów, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zwrócił
uwagę, że Dziewica Maryja wie, jak towarzyszyć Chrystusowi
u stóp krzyża i dlatego ma do spełnienia macierzyńską misję
wobec Kościoła.
Włoski kardynał wskazywał sytuacje, w których ludzie wierzący, stając w obliczu nieprzyjaciół lub ciemnych stron życia,
„poddają zwątpieniu wierność Boga” i przeciwstawił im Matkę
Boską – wytrwałą w wierze i zawsze wierną podjętemu zobowiązaniu. Powiedział: „Towarzysząc Jezusowi Ukrzyżowane-

W Wydziale ds. Pielgrzymów udział w pielgrzymce zgłosiły 23 grupy

mu [Maryja] przeżywa najbardziej bolesne chwile, jakich może
doświadczyć kobieta: śmierć Syna. Śmierć tym straszniejszą, bo
spowodowaną przez ludzką niegodziwość”.
Kard. Pietro Parolin – obecny w Fatimie nie tylko jako
przedstawiciel watykańskiej dyplomacji, ale przede wszystkim
jako „syn, który przybywa na spotkanie Matki” – podkreślił, że
człowiek prawdziwie kochający bliźniego odrzuca „reguły, postawy i zachowania «silnych»”. I dodał: „Silni i potężni kochają
silnych i potężnych. (…) Będąc blisko ukrzyżowanego Jezusa,
Maryja jest kobietą odważną. Nie podporządkowuje się regułom
silnych i potężnych”.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zakończył homilię, prosząc obecnych w Fatimie pielgrzymów, aby byli „cierpliwymi
budowniczymi Kościoła, który głosi Ewangelię, nie zważając na
przeciwności i ciemne strony życia”.

„Musimy się oswoić ze świętością”
Podczas nocnych uroczystości wigilii rocznicy objawień
kard. Pietro Parolin zaapelował do wiernych, aby „dokonali wyboru wiary”. Watykański dostojnik przeciwstawił świat wartości
dominujących w społeczeństwie, owładniętym żądzą informacji, wartościom ludzi, którzy pragną prawdziwie poznać Jezusa.
Szef dyplomacji Watykanu napiętnował kulturę, która „nieustannie nakłaniania nas do «pochłaniania» wiadomości”, aby
„zgromadzić możliwie największą ilość informacji, niczym
skarb i miarę do mierzenia samego siebie, społeczeństwa i świata”.
Kard. Pietro Parolin powiedział również: „Musimy się
oswoić ze świętością. Bez niej nie jesteśmy «żywymi kamieniami», jesteśmy «martwymi kamieniami». Wciąż stoimy u bram
piekielnych. (…) Świętość to brama do świata miłosierdzia, którego najprawdziwszym i najbardziej wstrząsającym zwiastunem
nadal jest krzyż”.
Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odwiedził Fatimę po raz
pierwszy.
Carmo Rodeia
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Sanktuarium maryjne może liczyć na grupy wolontariuszy pomagających w różnorodnych zadaniach

Przyjmować z uśmiechem i ochotą przybywających
do sanktuarium fatimskiego

S

anktuarium Fatimskie przez cały rok
przyjmuje wolontariuszy, którzy poświęcają część swego wolnego czasu, aby
pomagać w przyjmowaniu pielgrzymów w
punktach informacyjnych
Osoby przyjmujące są, w większości
przypadków, pierwszym kontaktem pielgrzyma z sanktuarium. Filipe Domingues,
Brazylijczyk, jest wolontariuszem od 2014
r. i uważa, że «przyjmowanie przybywających do sanktuarium jest wspaniałą możliwością. Możliwością służenia innym w
sposób bardzo prosty, lecz niezwykle potrzebny. Oczekiwanie na pielgrzymów jest
dla mnie esencją tej pracy: osoby odwiedzające sanktuarium potrzebują kilku informacji podstawowych, kilku praktycznych oraz
informacji o treści religijnej czy duchowej.
Czasem dzielą się bardzo osobistymi wspomnieniami lub przeżyciami, związanymi z
przybyciem do Fatimy. Powinni wiedzieć,
że kiedy przybywają do sanktuarium, czeka na nich ktoś, kto jest gotowy pomóc we
wszystkim, co możliwe».
«Papież Benedykt XVI mówi, że powinniśmy ewangelizować religijność ludową,
aby zbytnio nie oddaliła się od Kościoła,
lecz powinniśmy również pozwolić dać się
ewangelizować przez ludową pobożność,
która jest czasem bezwarunkowa i bardzo
żarliwa. Czasami jesteśmy zbyt racjonalni
i kwestionujemy Boga w wielu sprawach,
a ludowa pobożność niejednokrotnie uczy
nas pełnego zawierzenia. Widać to jasno
tutaj, w Fatimie, dzięki nabożeństwu do
Maryi», mówi młody dziennikarz.
Za sprawą peregrynacji figury Matki
Boskiej Fatimskiej po Słowenii, kraju ich
pochodzenia, Dana i Darko, młodzi małżonkowie, których połączyła wspólna pasja
do argentyńskiego tanga, przyjechali do

Dana i Darko pragną żyć orędziem fatimskim

Fatimy, aby po raz pierwszy pełnić funkcję
wolontariuszy i być blisko przesłania, które
zostawiła Maryja.
Dana i Darko nie wyznawali wcześniej
tej samej wiary. Nauczycielka argentyńskiego tanga opowiada, że jej mąż «nie
wychowywał się w rodzinie o tradycjach
religijnych, nie był też na wiarę otwarty,
co było dla mnie bardzo trudne. Próbował
mnie uspokajać, tłumacząc, że w rzeczywistości najważniejsza jest miłość. Akceptowałam to chociaż w głębi duszy sytuacja
była dla mnie bardzo trudna».
“Nie byliśmy jeszcze zaręczeni, a ja postanowiłam odbyć kurs przedmałżeński, i
jako że Darko nie był katolikiem, powiedziałam mu, że będę chodzić sama», wspomina Dana. Jakiś czas później zdecydowali
się na ślub “i musiał być kościelny. W ten

Filipe jest woluntariuszem w Sanktuarium od 2014 r.

sposób rozpoczęło się nasze wspólne podążanie ścieżką wiary, która zaczęła wzrastać”.
Należą do Neokatechumenatu i odkąd
się pobrali nie przestali modlić się i razem
kroczyć naprzód, uściśla Dana.
W międzyczasie otworzyli szkołę tańca
w Słowenii, gdzie mieszkają.
Jak Fatima pojawiła się w ich życiu?
“Od odkrycia wiary i podążania razem jej
ścieżką nasze życie się zmieniło, i nasza
obecność w Fatimie jest czymś naturalnym.
Odkrycie wiary, a także pogłębienie znajomości orędzia fatimskiego w dużej mierze
dzięki peregrynacji Fatimskiej Dziewicy
po naszym kraju, nabożeństwo pierwszych
pięciu sobót miesiąca, modlitwa różańcowa, obudziły w nas chęć przybycia tu z
pielgrzymką».
Historie takie jak Dany i Darko czy Filipe, są jednymi z dziesiątków, które trafiają do sanktuarium. Wiele osób pozostaje
związanych z sanktuarium i wybiera pracę
wolontariusza.
Sanktuarium fatimskie posiada, łącznie,
około 320 wolontariuszy, którzy, w określonym czasie, podzieleni według różnych
funkcji, współpracują wypełniając rozliczne zadania: przyjmowanie pielgrzymów w
domach pastuszków i punktach informacji,
przyjmowanie pielgrzymów pieszych, wysyłka plakatów, praca w Ruchu Orędzia
Fatimskiego, w gazecie Ponto de Encontro
[Miejsce Spotkania], w punkcie medycznym, odmawianie różańca, dyżury w Kaplicy Pojednania, pomoc chorym, przyjmowanie kwiatów, czytania, zadania akolitów,
czy nadzwyczajnych szafarzy komunii
świętej, udział w procesjach, śpiewanie w
głównym chórze oraz pomoc przy wystawach czasowych.
Cátia Filipe
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Pierwszy egzemplarz różańca ofiarowano papieżowi Benedyktowi XVI 12 maja 2010 r.

Prezentacja oficjalnego różańca Sanktuarium Fatimskiego

Rektor zaprezentował oficjalny różaniec Sanktuarium

25

października zaprezentowano oficjalny różaniec Sanktuarium Fatimskiego, który można już kupić w sklepach Sanktuarium w Cova da Iria.
Podczas prezentacji, ks. rektor Carlos
Cabecinhas wyjaśnił, że „oficjalny różaniec powstał w 2010 r., w efekcie konkursu ogłoszonego przez Sanktuarium Fatimskie. Został wykonany przez firmę Leitão
& Irmão, dawnych złotników Korony Portugalskiej. Pierwszy egzemplarz różańca
ofiarowano papieżowi Benedyktowi XVI
12 maja 2010 r. Paciorki, na których odmawia się modlitwę Ojcze Nasz wykonane były ze złota, zaś te przeznaczone do
odmawiania Zdrowaś Maryjo – z topazu.
Taki sam różaniec podarowano papieżo-

wi Franciszkowi 12 października 2013 r.
na Placu św. Piotra. Od 2013 r. oficjalny
różaniec zawieszono też na rękach figury
Matki Boskiej Fatimskiej w Kaplicy Objawień”.
„Do tej chwili pielgrzymi nie mogli
kupić oficjalnego różańca Sanktuarium
Fatimskiego. Dziś, z radością prezentujemy go w wersji dostępnej dla wszystkich.
Zależało nam, aby ten różaniec – choć nie
jest wykonany z metali szlachetnych – był
dobrej jakości”, powiedział rektor podczas konferencji prasowej.
Ten jedyny w swoim rodzaju różaniec, zaprojektowany również przez firmę
Leitão & Irmão przy wsparciu Sanktuarium, składa się z niebieskich paciorków
nanizanych na złotą nitkę i przeplatanych
złotymi kulkami. Na medaliku łączącym
paciorki na awersie znajduje się wizerunek Matki Boskiej Fatimskiej czczony w
Kaplicy Objawień, a na rewersie – objawienie Anioła pastuszkom (rzeźba z Loca
do Cabeço); paciorek znajdujący się obok
medalika ma kształt cennej korony Matki
Boskiej Fatimskiej, szczególnego znaku
Jej królewskiej godności, oraz zawiera
monogram Sanktuarium. Różaniec wieńczy miniatura Wysokiego Krzyża (Cruz
Alta) znajdującego się na Placu Modlitwy
Sanktuarium Fatimskiego, przed bazyliką
Trójcy Przenajświętszej.
Ks. Carlos Cabecinhas wyjaśniał: „W
1917 r. Maryja, objawiając się trójce
dzieci w Cova da Iria, przedstawiła się

jako Matka Boska Różańcowa i prosiła
o codzienne odmawianie różańca. I to
właśnie różaniec, od początków istnienia
Sanktuarium, stał się symbolem wszystkich tych, którzy pielgrzymują do Matki
Boskiej Fatimskiej. Dlatego pragniemy,
aby – podczas tego, tak znaczącego, jubileuszu stulecia objawień – każdy pielgrzym mógł posiadać oficjalny różaniec
Sanktuarium”.
Catia Filipe e Carmo Rodeia

Sanktuarium Fatimskie wysyła figurę Matki Boskiej do Aleppo

Arcybiskup Aleppo ufa, że macierzyńska opieka
Pani Fatimskiej pomoże zakończyć wojnę w Syrii

W

odpowiedzi na prośbę maronickiego arcybiskupa Aleppo Jego
Ekscelencji Josepha Tobji, Sanktuarium
wysłało do Syrii figurę Matki Boskiej
Fatimskiej. Figurę pobłogosławił biskup
diecezji Leirii-Fatimy Jego Ekscelencja
António Marto podczas uroczystości kończących międzynarodową pielgrzymkę
rocznicową w październiku.
W rozmowie telefonicznej z przedstawicielami organizacji Pomoc Kościołowi
w Potrzebie, arcybiskup Tobji podkreślił
ogromne znaczenie, jakie ma dla wspólnoty chrześcijańskiej w Aleppo wizyta wizerunku Matki Boskiej z Fatimy:
„Przybycie tej figury jest bardzo ważne,
bo to znaczy, że Królowa Pokoju wstawia
się za nami i chroni nasz kraj, ukochaną i
umęczoną Syrię”.
Abp Joseph Tobji powiedział także:
„Tu, w Aleppo potrzebujemy modlitw, a

przede wszystkim opieki Przenajświętszej Dziewicy Maryi”. I, nawiązując do
zbliżającego się roku 2017, w którym
przypada stulecie objawień fatimskich,
dodał: „Wizyta figury nabiera w tym kontekście podwójnego znaczenia: prosimy
Matkę Boską nie tylko o Jej wstawiennictwo, ale także o nasze nawrócenie oraz w
intencji Kościoła i całego świata”.
We wrześniu 2014 r., na prośbę katolickiego patriarchy Środkowego Wschodu, miała się odbyć peregrynacja figury
pielgrzymującej nr 2 do Damaszku, stolicy Syrii. Została ona jednak odłożona ze
względów bezpieczeństwa, w związku z
zaostrzeniem się sytuacji w tym kraju.
Obecnie figura Matki Boskiej, będąca
kopią wizerunku z Kaplicy Objawień,
udała się do Syrii pocztą dyplomatyczną
za pośrednictwem nuncjatur apostolskich.
Sandra Dantas

Figurę poświęcono 13 października
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Orędzie fatimskie na Uralu

Ks. Erich Maria Fink: przez 16 lat pracy w Rosji codziennie
upowszechnia treść orędzia fatimskiego

Niemiecki kapłan służy katolikom w Rosji od 2000 r.

P

ochodzący z Niemiec ksiądz Erich
Maria Fink od 16 lat mieszka w Rosji. Obecnie pracuje w Bierieznikach na
Uralu, gdzie codziennie stara się upowszechniać treść orędzia fatimskiego.
Jego parafia, pod wezwaniem Maryi
Królowej Pokoju, liczy około 1000 wiernych, aktywnie uczestniczących w życiu

wspólnoty. Wykształcony i wyświęcony
w Niemczach kapłan, związany z tamtejszą Akademią Maryjną, odwiedził
ostatnio Fatimę i uczestniczył w 24. Międzynarodowym Kongresie Maryjno-Mariologicznym, który odbywał się w Cova
da Iria od 6 do 11 września br.
W wywiadzie dla biuletynu Fatima
Światło i Pokój ksiądz Erich Fink powiedział: „Rosjanie są dziś bardziej otwarci
na orędzie płynące Ewangelii, niż ludzie
na Zachodzie. To ludzie wielkiej wiary –
ten, kto wierzy, naprawdę się angażuje”. I
dodał: „Od 16 lat służę rosyjskim katolikom i to jest to dla mnie zaszczyt. Kiedy
ludzie przychodzą do nas, kiedy odkrywają naszą wiarę, pozostają bardzo silnie
z nią związani”.
Kościół w Bierieznikach, w którym
pracuje ks. Fink, został wyświęcony
przez arcybiskupa Moskwy. Wcześniej w
tej części Rosji nie było żadnej świątyni,
dlatego miejsce to jest pierwszą, ważną
oznaką życia religijnego w tym regionie.
Niemiecki kapłan prowadzi tu także Centrum Duszpasterskie, realizujące ważną
pracę socjalną w zakresie wsparcia bez-

domnych czy resocjalizacji byłych narkomanów.
Ks. Eric Maria Fink podkreślił, że
relacje z lokalnymi władzami są bardzo
dobre, cechuje je „ogromna serdeczność
i wielki wzajemny szacunek”.
Kapłan stwierdza: „Żyjemy tu w
bardzo dobrej atmosferze. Wielu ludzi
się nawróciło. Niektórzy z tych, którzy
wcześniej zostali ochrzczeni, nigdy nie
praktykowali swojej wiary. (…) Nasza
praca to ewangelizacja i, w pewnym sensie także, pomoc socjalna. Pragniemy w
ten sposób stworzyć atmosferę duchowości, sprzyjającej modlitwie. Czasami
odbywamy codzienne nocne adoracje, w
których prowadzeniu aktywnie uczestniczą wierni. Organizujemy katechezy i
spotkania poświęcone Ewangelii. Zasadnicze znaczenie ma też dla nas orędzie
fatimskie”.
W czerwcu przyszłego roku ks. Eric
Maria Fink będzie towarzyszył delegacji
katolickich biskupów rosyjskich, którzy
odwiedzą Sanktuarium w Cova da Iria z
okazji stulecia objawień fatimskich.
Carmo Rodeia

Ks. Franco Manzi był jednym z uczestników 24. Międzynarodowego Kongresu Maryjno – Mariologicznego, który
odbył się w Fatimie w dniach 6 - 10 września.

Objawienia oraz orędzie fatimskie mogą stać się «drogą do
mojego stopniowego podporządkowania się “tak” Maryi»

Franco Manzi uważa, że orędzie
fatimskie ma charakter uniwersalny

W

ydarzenia takie jak Kongres Maryjno - Mariologiczno, który miał miejsce w Fatimie we wrześniu br., są ważnym
przyczynkiem do znalezienia równowagi
między «zapalczywym racjonalizmem a
bezsensownym zabobonem» związanymi
z wiarą oraz naszym do niej stosunkiem,
powiedział miesięcznikowi Voz da Fátima
[Głos Fatimy] teolog, ks. Franco Manzi.
«Teologia, która stawia siebie w służbie duszpasterstwa oraz duchowości ludu
bożego, stara się przedstawić kryteria oceny duchowości maryjnej w ogólności, a
w szczególności duchowości związanej z
wydarzeniami fatimskimi. Stara się rów-

nież przedstawić kryteria oceny licznych,
w łonie chrześcijaństwa, objawień maryjnych», unikając w ten sposób zarówno
«zapalczywego racjonalizmu, jak i zabobonu», wyjaśnia profesor studiów biblijnych i teologii Seminarium z Mediolanu.
Z teologicznego punktu widzenia,
Franco Manzi uznaje za ciekawą, pojawiającą się na Kongresie, dwuaspektowość
modlitwa –teologia, którą, jak sam mówi,
zauważył w Fatimie już wcześniej, przy
innych okazjach. «To teologia, używając
określenia Von Balthasara, która na kolanach pogrąża się w refleksji nad ujawnioną
tajemnicą», mówi ks. Franco Manzi.
Innym interesującym aspektem Kongresu były, jego zdaniem, popołudniowe
prace w grupach językowych. «Ciekawa
jest obserwacja tego, jaki oddźwięk i odbicie znajduje to samo proroctwo w różnych, współcześnie istniejących, uwarunkowaniach Kościoła. Wydaje mi się to
zadaniem, które w normalnych warunkach
jest niemożliwe do wykonania. Tutaj staje
się możliwe i pomaga nam polemizować
na poziomie międzynarodowym, światowym, uniwersalnym. Pokazuje dokładnie
to, na co Benedykt XVI zwracał uwagę
mówiąc o Fatimie: jej uniwersalność oraz

aktualność przesłania», mówi teolog.
Mówiąc o znaczeniu, jakie miał dla niego udział w Kongresie, kapłan wspomina
również o kwestiach osobistych. Franco
Manzi mówi, że, w sferze osobistej, objawienia oraz Orędzie Fatimskie mogą stać
się «drogą do mojego stopniowego podporządkowania się “tak” Maryi». Droga,
którą, jak mówi teolog, rozpoczął w ostatnich latach i którą nadal podąża.
Na poziomie teologiczno–duszpasterskim, Kongres wychodzi naprzeciw duszpasterskim i duchowym wymaganiom
społeczeństwa.
Ks. Franco Manzi jest kapłanem diecezji mediolańskiej, doktorem studiów
biblijnych oraz teologii. Jest wykładowcą
oraz dyrektorem studiów nad Nowym Testamentem oraz nad językiem hebrajskim.
Jest również profesorem wizytującym,
wykładającym Stary i Nowy Testament na
Wydziale Teologicznym, w Wyższej Szkole Nauk Religijnych w Mediolanie oraz na
Wydziale Teologii w Lugano. Ponadto jest
dyrektorem czasopisma La Scuola Cattolica oraz współpracuje z wieloma innymi
czasopismami o tematyce biblijnej, teologicznej, liturgicznej i duszpasterskiej.
Sandra Dantas
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Grupy językowe przedstawiły doświadczenia narodowe oraz wytyczyły kierunki przyszłych prac

Kongres Maryjno-Mariologiczny kończy
się potwierdzeniem aktualności orędzia

Od 6 do 11 września w Fatimie odbył się Kongres Mariologiczny

24

. Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny, który
odbył się w Fatimie, w Centrum Pastoralnym Pawła VI,
między 6 a 11 września, zakończył swoje prace potwierdzeniem
aktualności orędzia fatimskiego oraz kładąc nacisk na postulat
nawrócenia i na szukanie odpowiedzi na kwestie społeczne.
Na zakończenie prac przedstawiciele różnych grup językowych przedstawili syntezę licznych wystąpień oraz prac naukowych powstałych i upowszechnionych podczas międzynarodowego kongresu promowanego przez Papieską Międzynarodową
Akademię Mariologiczną we współpracy z Sanktuarium Fatimskim oraz innymi akademiami mariologicznymi z całego świata.
Grupa reprezentująca Azję i Oceanię, działająca w regionie
liczącym 3 % populacji katolickiej, zakończyła pracę wnioskiem
na temat złożoności teologii, która uwypukla aspekt przemiany
duchowej poprzez upowszechnianie przesłania fatimskiego.
Grupa niemiecka wskazała na zasadniczą rolę, jaką nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca, a także na znaczenie
świadectwa św. Jana Pawła II z perspektywy w rozwoju kultu.
Wspólnoty brazylijskie mają «wiele miłości i wierności» dla
orędzia fatimskiego, «echa orędzia są przyjmowane z głęboką
wiarą w Ameryce Łacińskiej» - można przeczytać w podsumowaniu prac grupy luzo-brazylijskiej, jednej z najliczniejszych w
Cova da Iria.
Grupa chorwacka uznała, że cel przesłania fatimskiego ma
charakter «duchowy i wypełnia światłem drogę, którą przemierza
Człowiek pokonując swoje słabości», istotne jest także «odczytywanie obecności Boga w wiekach historii».
Grupa hiszpańska poruszyła temat przyjęcia przesłania w
celu zbawienia ludzkości oraz z potrzeby miłosierdzia Bożego:
«Matka Boska niejednokrotnie jest odpowiedzią na problemy
społeczne».
Grupy francuska i afrykańska, które wspólnie przedstawiły
swoje wnioski, powtórzyły wagę orędzia fatimskiego w przyczynianiu się do czystości nabożeństwa różańcowego.
W Stanach Zjednoczonych «liczne kościoły pod wezwaniem
Matki Boskiej, często wspierane przez świeckich, pomogły w
rozpowszechnianiu przesłania fatimskiego, zwłaszcza w czasach
zimnej wojny» - wskazała grupa angielska.
Grupa włoska przedstawiła Maryję jako idealny wzorzec dla
ludu bożego: «trzy części tajemnicy kończą się zawsze obietnicą
nadziei i przyszłości, a nie lęku».
Dla grupy polskiej Fátima «jest znakiem bożej opatrzności,
która pragnie doprowadzić człowieka do pełni pokoju», jej przesłanie «wyraźnie wskazuje transcendentny charakter ludzkiej
istoty».
Grupa reprezentująca stowarzyszenia wskazała możliwość
«zachęcania młodzieży solidarnej postawy poprzez matczyne oblicze Maryi».
Ks. Vincenzo Battaglia, przewodniczący Papieskiej Mię-

dzynarodowej Akademii Mariologicznej, na zakończenie prac
przedstawił podsumowanie, w którym stwierdził, że w studiach
mariologicznych nie można zapominać o czynniku «Fátimy i jej
orędziu».
«Maryja Dziewica swoją obecnością zachęca i zaprasza
chrześcijan do zaangażowania się w dawanie świadectwa, nawrócenie oraz ewangelizację» powiedział, podkreślając czynnik
«proroczy, przynoszący nadzieję, zapraszający do nawrócenia, do
solidarności, do modlitwy, do ciągłego odkrywania, że Zbawiciel
jest źródłem życia dla świata», a w ten sposób «służy głoszeniu
ewangelii».
24. Kongres sprowadził do Sanktuarium Fatimskiego specjalistów ze wszystkich kontynentów pomagając w «sformułowaniu» wkładu orędzia w mariologiczną refleksję Kościoła, podkreśla ze swej strony ks. Carlos Cabecinhas. Rektor Sanktuarium
Fatimskiego przypomina, że s. Łucja «zwróciła uwagę na to, że
orędzie fatimskie nie mówi w pierwszej kolejności o Maryi. Niemniej wnosi ono wkład w mariologiczną refleksję Kościoła poprzez ukazanie i objawienie Niepokalanego Serca Maryi pełniącego zasadniczą rolę w orędziu». W obliczu 100-lecia objawień,
do którego przeżywania przygotowuje się sanktuarium fatimskie,
«zasługą» Kongresu jest pomoc w sporządzeniu «bilansu» i planowaniu przyszłości.
Dla s. Ângeli Coelho, wicepostulatorki procesu s.Łucji i osoby odpowiedzialnej za proces kanonizacyjny bł. Franciszka i Hiacynty Marto, objawienia są «odpowiedzią na obecny stan człowieka, który uznał samego siebie za super-bohatera, a w środku
jest pusty».
«Współczesne społeczeństwo obietnicami zaspokojenia pragnień pozostawia nas jeszcze bardziej spragnionymi. Wiemy, że
to nie ulotność, nie zmienność czy autonomia woli wypełniają
serce, zaspokajają pragnienie miłości i transcendencji. Obecność
Boga jako punktu odniesienia jest, za każdym razem, odpowiedzią napełniającą ludzkie serce pragnieniami». Według s. Ângeli
Coelho w dzisiejszych czasach sanktuarium potrafi odpowiadać
na potrzeby wszystkich: zarówno pielgrzymów jak i osób przybywających przypadkiem, znajduje sposób na przyjęcie wszystkich. «Pielgrzymi zmienili się, bo i życie ludzi, przez ostatnich
100 lat, zmieniło się pod względem ekonomicznym, kulturalnym,
społecznym i religijnym. A to wszystko kształtuje sposób bycia w
wierze», tłumaczy siostra.
Dla biskupa Diecezji Leiria-Fátima, Antonia Marto, «prorocze» przesłanie płynące z tego miejsca jest przesłaniem ukojenia i pociechy. «Żyjemy w świecie zranionym, podzielonym, w
świecie, który stracił sens życia, sens wiary w życie i jego dobro.
To orędzie czułości, rewolucyjne, według słów Franciszka. To
przesłanie, które zmienia ludzi od środka i sprawia, że odkrywają
poczucie wspólnoty i odzyskują wiarę w życie».
Carmo Rodeia
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Międzynarodowy zjazd odbywa się co cztery lata w Fatimie

Zjazd Główny Światowego Apostolatu Fatimskiego

W Zjeździe Głównym udział wzięło 140 uczestników

O

d 24 do 28 października, w głównej
siedzibie Światowego Apostolatu
Fatimskiego – Domus Pacis, zorganizowano międzynarodowy zjazd tego stowarzyszenia, w którym uczestniczyli delegaci w wielu krajów świata.
Główny Zjazd Apostolatu odbywa
się co cztery lata. Jak powiedział Nuno
Prazeres, dyrektor międzynarodowego
sekretariatu ŚAF, celem spotkania jest
„«zmierzenie pulsu» życia stowarzyszenia oraz zdefiniowania kierunków działań duszpasterskich na kolejne lata”.
Tegoroczne spotkanie miało wymiar
szczególny, gdyż odbywało się w Roku
Jubileuszu Miłosierdzia i setnej rocznicy
objawień Anioła, „z oczami skierowanymi już na wielkie obchod roku 2017”.
„Delegaci uczestniczą w przygotowaniach do radosnego świętowania stulecia objawień i, przybywszy tu, dzielą
się tym, co dzieje się w ich krajach. To

ogromne bogactwo! W każdym z reprezentowanych tu miejsc króluje miłość do
orędzia fatimskiego. Nawet przejawy pobożność są podobne, często powiela się
fatimskie ceremonie, pieśni i procesje,
dostosowując je do uwarunkowań kulturowych poszczególnych krajów”, powiedział Nuno Prazeres.
Podczas pobytu w Fatimie delegaci
mogli wziąć udział w różnych uroczystościach w Sanktuarium, a także zwiedzić
Valinhos i Aljustrel. Wielu z nich przybyło do Fatimy po raz pierwszy i była to
dla nich okazja, aby czerpać z bogactwa
tego miejsca.
Delegaci z 29 krajów (140 osób) wybrali, na następne cztery lata, nowe międzynarodowe kierownictwo stowarzyszenia.
Światowy Apostolat Fatimski (ŚAF)
to publiczne międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, prowadzące apostol-

Dyskusja poświęcona była kultowi Matki Boskiej Fatimskiej

stwo modlitwy i działania. Jego hasło
to: Orbis Unus Orans (Jeden modlący się
świat). Do stowarzyszenia należą miliony
członków z całego świata. Ich zadaniem
jest upowszechnianie i praktyczna realizacja orędzia Matki Boskiej Fatimskiej;
w ten sposób przyczyniają się do osobistego uświęcenia i ewangelizacji świata.
Każdy członek stowarzyszenia stara
się wypełniać w swym życiu treści orędzia fatimskiego i dawać świadectwo
wiary w rodzinie, w pracy, w parafiach
oraz wspólnotach.
Choć stowarzyszenie powstało w
Ameryce, dziś jego główną siedzibą i
miejscem organizowania działań prowadzonych na całym świecie jest Portugalia. Główna siedziba Apostolatu – Domus
Pacis mieści się w pobliżu Sanktuarium
Fatimskiego, ale jego siła „odczuwalna
jest przede wszystkim poza krajem, na
wszystkich krańcach świata, gdzie wiara
i nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej zajmuje bardzo szczególne miejsce
w sercach ludzi”. Światowy Apostola Fatimski działa obecnie w ponad 100 krajach.
ŚAF organizuje, w Fatimie i na całym
świecie, kongresy, rekolekcje, seminaria
i spotkania, promujące adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo
pierwszych sobót, czuwania modlitewne
itp. Stowarzyszenie organizuje także peregrynacje figury pielgrzymującej Matki
Boskiej Fatimskiej, koordynuje pielgrzymki do sanktuariów maryjnych oraz
zachęca do troski o chorych i ubogich.
Prowadzi także ożywioną działalność
wydawniczą, publikując liczne czasopisma, książki i materiały pomocnicze dla
formacji swych członków. Ponadto stowarzyszenie utrzymuje ścisłą współpracę
z ruchami obrony życia, szkołami i uniwersytetami oraz innymi instytucjami,
które podejmują inicjatywy w dziedzinie
upowszechniania orędzia, które Matka
Boska przekazała podczas objawień w
Fatimie.
Cátia Filipe

W obradach uczestniczyli delegaci z 29 krajów
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Świętować pełnię życia

Omówienie szóstego roku cyklu tematycznego przygotowującego do obchodów stulecia objawień fatimskich

W

szóstym roku siedmioletniego cyklu
tematycznego, przygotowującego do
obchodów stulecia objawień fatimskich,
Sanktuarium zaproponowało wiernym
rozważanie słów Pani Różańcowej, skierowanych do trojga widzących podczas
objawienia we wrześniu: „Bóg jest zadowolony z waszych ofiar”. Motyw radości miłosiernego Boga z ofiary życia, jaką dzieci
złożyły dla dobra innych ludzi, kształtował
tegoroczne działania duszpasterskie Sanktuarium Fatimskiego. Znalazło to wyraz w
ewangelicznym haśle: Ja przyszedłem, aby
mieli życie, wyrażającym wiarę przyjętą z
wdzięcznością i zobowiązanie do zmieniania świata. Hasło roku duszpasterskiego,
przypadającego w Świętym Roku Miłosierdzia, przyświecało wielu działaniom pastoralnym i kulturalnym w Sanktuarium. Ich
realizację wspomagały liczne, udostępnione
pielgrzymom, materiały do modlitwy, nabożeństw i refleksji katechetycznej.
Najważniejszym miejscem świętowania
pełni życia w Sanktuarium Fatimskim był
Plac Modlitwy. Zachęcały do tego m.in.
katecheza przedstawiona na muralach w
bocznych alejach placu oraz „Przewodnik
pielgrzyma”, opisujący wytyczoną w Sanktuarium trasę modlitewną, przypominającą
objawienie wrześniowe.
Przedstawiony w dniu inauguracji nowego roku duszpasterskiego program całorocznej refleksji teologiczno-pastoralnej,
skonkretyzowano w postaci cyklu – organizowanych co miesiąc (od grudnia do
kwietnia) – konferencji, poświęconych różnym perspektywom ujęcia tematu roku oraz
sympozjum teologiczno-pastoralnego, zorganizowanego pod hasłem „Życie pochodzące od Boga w wydarzeniach historii”.
Sanktuarium było gospodarzem i współorganizatorem IV Narodowego Kongresu
Eucharystycznego „Żyć Eucharystią, źródłem miłosierdzia”, przeprowadzonego we
współpracy z Apostolstwem Modlitwy i
Konferencją Episkopatu Portugalii. W tym
roku w Fatimie odbył się również 24. Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny poświęcony tematowi: „Wydarzenie
fatimskie sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność”, współorganizowany przez
Papieską Międzynarodową Akademię Mariologiczną.
Sanktuarium zorganizowało pierwszą
edycję Kursów letnich, podczas których zaproponowano badaczom nauk humanistycznych i społecznych, multidyscyplinarne
studia poświęcone wstępnej, przekrojowej
analizie wydarzeń w Fatimie.
W mijającym roku odbyły się także trzy
kolejne kursy „Triumf miłości w dramatycznych czasach historii”. W sumie przeprowadzono już 11 edycji tego kursu, który
okazał się bardzo wartościowym instrumentem katechetycznym, służącym pogłębianiu
wiedzy o orędziu fatimskim.
W bieżącym roku duszpasterskim Sanktuarium zaprezentowało również wiele znaczących wydarzeń kulturalnych. Warto tu

Musical „Między Niebem a ziemią” wystawiany był przy pełnej widowni

wspomnieć koncert inaugurujący przebudowane organy w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, który odbył się 20 marca br. Wystąpił francuski organista Olivier
Latry. Koncert inauguracyjny rozpoczął
trwający przez cały sezon cykl koncertów
organowych w bazylice fatimskiej. 3 kwietnia odbyła się światowa premiera utworu
na chór, fortepian i akordeon na podstawie
fragmentów Wspomnień siostry Łucji, zatytułowanego Troparion dla pasterki łagodnych owiec. Jest to jedno z trzynastu dzieł
muzycznych zamówionych przez Sanktuarium na obchody stulecia objawień.
Innym dziełem, opowiadającym o orędziu fatimskich językiem sztuki, był spektakl multidyscyplinarny Fatima – dzień,
w którym zatańczyło słońce, zamówiony
przez Sanktuarium w Vortice Dance Company. Trzy prezentacje tego spektaklu odbyły się 11, 13 i 15 maja br. W czerwcu,
stulecie objawień Anioła upamiętniono
spektaklem Światło Anioła. Ten fascynujący pokaz multimedialny ukazywał wydarzenia z 1916 r. i ich orędzie. Od 13 do
16 października zaprezentowano, cieszące
się wielkim powodzeniem, przedstawienie
muzyczne Między niebem a ziemią – musical poświęcony Fatimie, zamówione przez
Sanktuarium w Elenco Produções. Posługujący się różnorodnymi środkami artystycznymi spektakl, przedstawia fundamentalne
treści orędzia fatimskiego, widziane oczami
współczesnego człowieka.
Objawienie we wrześniu 1917 r. było
motywem przewodnim wystawy czasowej „Ziemia i niebo: pielgrzymi i święci z
Fatimy”, którą można było oglądać w sali
św. Augustyna od 28 listopada 2015 do 31
października 2016 r. Podzielona na sześć
działów ekspozycja przypomniała zwiedzającym, że „pomiędzy Niebem a ziemią tak
wielu jest ludzi, którzy pewnego dnia doświadczą Fatimy – miejsca świętości”.
Wśród licznych, wydanych w tym roku
przez Sanktuarium, publikacji wymienić
należy: krytyczne opracowanie Wspomnień
siostry Łucji, efekt drobiazgowych badań
źródłowych; poświęcone orędziu fatimskiemu opowiadanie dla młodzieży A missão
do Francisco (Misja Franciszka), autorstwa
Marii Teresy Mai Gonzalez; przewodnik
Feliz de ti que acreditaste. Itinerário de
oração com Maria para o mês de maio (Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Majowe modlitwy z Maryją); włoskie wydanie
wyboru dokumentów z Documentação
Crítica de Fatima (Krytycznej Dokumen-

tacji o Fatimie); zbiór tekstów Santificados
em Cristo. Dom de Deus. Resposta humana. Transformação do mundo (Uświęceni
w Chrystusie. Świętość jako dar Boży, jako
odpowiedź człowieka na wezwania Boga
i jako zobowiązanie do zmieniania świata), pod redakcją José Eduardo Borgesa de
Pinho; książkę roku duszpasterskiego Eu
vim para que tenham vida (Ja przyszedłem,
aby mieli życie), zawierającą opracowania dotyczące tematu roku oraz materiały
pomocnicze do prowadzenie nabożeństw i
katechez; dwa numery wydawanego przez
Sanktuarium czasopisma kulturalnego Fátima XXI, którego zeszyty tematyczne były
poświęcone postaci Anioła i modlitwie różańcowej; Agenda Cultural (2016-2017) da
Celebração do Centenário das Aparições de
Fatima (Kalendarz kulturalny obchodów
stulecia objawień fatimskich [2016-2017]).
Wśród innych inicjatyw, służących upowszechnianiu orędzia, warto wymienić
jeszcze: publikację Palavras de Fatima (Fatimskie słowa) w magazynie Mensageiro do
Coração de Jesus (Posłaniec Serca Jezusa)
oraz internetową propozycję audiowizualną Siedem kroków modlitwy (na podstawie orędzia fatimskiego i tekstów Krok do
modlitwy, przygotowanych przez Apostolat
Modlitwy), z tekstami s. Ângeli de Fátima
Coelho, interpretowanymi przez aktorów
Marię Helenę Falé i João Ricardo.
Pragnąc włączyć w obchody stulecia
przedstawicieli różnych dziedzin życia artystycznego i możliwie najszerszą publiczność, Sanktuarium zorganizowało również:
Konkurs na Zdjęcie Stulecia Objawień
Fatimskich, Internetowy Konkurs Fotograficzny „Zobaczyć Fatimę w ciszy serca” i
Konkurs o Nagrodę Dziennikarską Stulecia
Objawień.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że 13
maja 2016 r. figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej (która od 13 maja 2015
r. przemierzała wszystkie portugalskie diecezje), została ponownie powitana w Sanktuarium Fatimskim. Ceremonia odbyła się
na nowym ołtarzu na Placu Modlitwy, po
czym figurę wprowadzono do przebudowanego i zmodernizowanego prezbiterium bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.
Mijający rok duszpasterski, zachęcający
wiernych do świętowania wiary, wprowadza Sanktuarium Fatimskie w wielki jubileusz stulecia objawień Matki Boskiej w
Cova da Iria.
Pedro Valinho Gomes
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10 października zakończyła się rozpoczęta w kwietniu peregrynacja figury

Pielgrzymka figury Matki Boskiej Fatimskiej we Włoszech

Figurę witały setki pielgrzymów

O

liveto Sabino to niewielkie miasteczko w gminie Torricella na Sabina. W
ostatnich latach miejsce to doświadczyło
wielu zmian, związanych przede wszystkim z odpływem miejscowej ludności.
Mimo to Oliveto Sabino wciąż szczyci
się swą piękną historią, zabytkami i warunkami naturalnymi. Liczne wydarzenia
kulturalne, sportowe i rekreacyjne czynią
zeń idealne miejsce do spędzania wakacji
i weekendów. Miejscowość gościła figurę
pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej, która przebywała we Włoszech od
2 kwietnia do 10 października br.
Wizerunek pielgrzymujący nawiedził
też Monteleone – małe miasteczko zbudowane w XIX w. na ruinach antycznego rzymskiego miasta Trebula Mutuesca. Swą obecną nazwę Monteleone
zawdzięcza ponoć wielu znajdującym się
w okolicy rzeźbom lwów. Po powitaniu,
figurę przeniesiono do kościoła parafialnego w procesji, w której uczestniczyły
setki wiernych oraz przedstawiciele
lokalnych władz. Następnie figura
przebywała w Abruzzo i Moscufo.
Podczas peregrynacji figury w Toskanii modliliśmy się, aby Matka Boska
przyniosła nam wszystkim orędzie wiary i macierzyńskiej miłości. W historii
Kościoła znane są budujące opisy pielgrzymek do miejsc, w których ukazywała
się Matka Boga. Tak i tym razem, we

wspólnotach, które przyjęły fatimski
wizerunek Maryi, widoczny był wzrost
pobożności. Nie każdy może wyruszyć
na pielgrzymkę, dlatego peregrynacja
figury do różnych miejsc jest okazją do
zamanifestowania wiary i pobożności
ludu.
We wspólnocie w Collevecchio w
procesji, która żegnała figurę, udział
wzięło wielu wiernych. Następnie goszc-

zono ją w Apparita i Lazzeretto, dwóch
wioskach leżących w prowincjach Florencja i Pistoia. Po modlitwie powitanej,
w której uczestniczył miejscowy proboszcz oraz lokalne władze cywilne i
wojskowe, figurę pielgrzymującą Matki
Boskiej Fatimskiej przeniesiono procesyjnie do kościoła pod wezwaniem „Pani
jaśniejszej od słońca”.
MMF Diocese de Sabina

Figura pielgrzymująca przemierzyła wiele miast i miasteczek
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Kongres odbędzie się od 21 do 24 czerwca 2017 r., 31 grudnia upływa termin przyjmowania zgłoszeń

O

Międzynarodowy Kongres Stulecia Objawień inspiruje
naukowców do refleksji o Fatimie

d 21 do 24 czerwca przyszłego roku w Sanktuarium Fatimskim
odbędzie się Międzynarodowy Kongres Stulecia Objawień
Fatimskich, którego głównym celem jest zachęcenie naukowców,
reprezentujących różne dziedziny wiedzy, do podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat objawień i orędzia fatimskiego.
Współorganizatorem kongresu, poświęconego tematowi: „Przemyśleć Fatimę – interdyscyplinarne odczytanie orędzia” jest Wydział Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, który
współpracował z Sanktuarium w przygotowaniu kilku sympozjów,
poprzedzających obchody stulecia objawień fatimskich. Przyszłoroczny kongres proponuje dyskusję o wydarzeniach w Fatimie,
podjętą z perspektywy różnych nauk: od historii do teologii, od socjologii do psychologii, a także sztuki i spuścizny kulturalnej.
Prace kongresu będą podzielone na: konferencje plenarne, konferencje tematyczne i autoprezentacje uczestniczących w tym wydarzeniu naukowców. Różnorodny program spotkania będzie dla
uczestników ważnym impulsem do podjęcia pogłębionych badań
na podstawie źródeł własnych przy użyciu narzędzi właściwych
różnym dziedzinom nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do końca
grudnia 2016 r.
Kongres skoncentruje swe obrady na następujących siedmiu
blokach zagadnień ogólnych: Fatima i dynamika zjawisk społecznych, Fatima w perspektywie fenomenologii religijnej, historia Fatimy, mariologia w dokumentacji fatimskiej, Fatima i języki (prorocki i apokaliptyczny), duchowość i teologia Fatimy oraz obecność
Fatimy w życiu Kościoła i świata na przestrzeni minionych stu lat.
Obchody stulecia objawień w Fatimie są okazją do przyjrzenia
się nie tylko historii wydarzeń, ale także ich implikacjom religijnym, społecznym, kulturalnym i artystycznym oraz wpływowi na
życie religijne i społeczno-kulturalne w Portugalii oraz poza jej
granicami. Kongres zajmie się także oddziaływaniem objawień fa-

timskich na umocnienie portugalskiego katolicyzmu oraz kwestią
rosnącego zainteresowania, jakim Fatimę obdarzali kolejni papieże, nadając orędziu światową perspektywę i znaczenie. Uczestnicy kongresu przeanalizują również kluczowe pojęcia, jakie oferuje
Fatima dla odczytania problemów współczesnego świata. Kolejną
płaszczyzną zainteresowania kongresu będzie Sanktuarium Fatimskie, które goszcząc niezliczone rzesze osób wierzących i niewierzących, staje się miejscem szczególnie uprzywilejowanym do
badania zjawisk takich, jak: pobożność ludowa, pielgrzymowanie,
praktyki wotywne oraz inne zagadnienia z dziedziny nauk społecznych i behawioralnych.
Na sesjach plenarnych kongresu zostaną wygłoszone następujące konferencje: „Historia i historiografia fatimska” (Marco Daniel Duarte), „Komponenty teologiczne orędzia fatimskiego” (Eloy
Bueno de la Fuente), „Od mariologii do Fatimy” (Stella Morra),
„Fatima i Rzym” (António Matos Ferreira), „Fatima w kontekście
innych objawień maryjnych” (Afonso Soares), „Hermeneutyka
trojga widzących” (Franco Manzi); „Rola Fatimy w kształtowaniu
powołania zakonnego” (Alfredo Teixeira) i „Fatima jako obietnica” (zamykająca kongres konferencja kard. Gianfranco Ravasiego).
Ponadto, podczas paneli, zaproszeni mówcy przedstawią konferencje tematyczne: „Fatima i zwyczaje religijne w regionie” (Graça
Poças Santos), „Taumaturgia w Fatimie” (Tiago Marques), „Fatima i geografia konfliktów” (Luís Salgado Matos), „Objawienia w
Fatimie w perspektywie pneumatologii i mariologii” (José Cristo
Rey Garcia Paredes), „Fatima i teologia polityczna” (João Manuel
Duque); „Fatima i kwestia ekumeniczna” (José Eduardo Borges de
Pinho) oraz „Fatima i dynamika działań duszpasterskich w Portugalii” (Paulo Fontem). Program kongresu uzupełnią wystąpienia na
sesjach równoległych.
Carmo Rodeia

Nowe sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Porto Alegre
zostanie zainaugurowane w setną rocznicę objawień

S

anktuarium Matki Boskiej Różańniedzielę maja odbywa się wielka pielcowej z Fatimy w Porto Alegre, w
grzymka fatimska.
Brazylii, będzie jedynym na świecie
W pobliżu sanktuarium znajduje się
sanktuarium zainaugurowanym 13 maja
wiele mniejszych i większych szkół o
2017 r., w setną rocznicę pierwszego obróżnych programach kształcenia. Dziajawienia Matki Boskiej pastuszkom. Na
łania prowadzone przez sanktuarium,
uroczystości obecna będzie figura pielłączące ofertę edukacyjną z pedagogigrzymująca z Fatimy.
ką ewangelizacji, sprawiają, że rośnie
Nowa świątynia ma powierzchnię
liczba uczniów, rodziców, nauczycieli
ponad 1.900 m² z 500 miejscami siei pracowników zaangażowanych w żydzącymi i 200 stojącymi; przewidziano
cie Kościoła. 23 tys. uczniów nauczania
też udogodnienia dla osób niepełnopodstawowego i średniego z 27 szkół
sprawnych i starszych oraz dzieci. Obok
państwowych, samorządowych i prywatkościoła znajduje się zakrystia, sala ka- Podczas ceremonii inauguracji obecna
nych należy do parafii szkolnej. Parafia ta
techetyczna, audytorium, a także sani- będzie figura pielgrzymująca
wychodzi na spotkanie dzieciom i młotariaty, parking dla 100 pojazdów oraz
dzieży, a tysiące młodych ludzi wychodzi
pomieszczenia administracji, służącej pomocą pielgrzymom.
na spotkanie sanktuarium i składa swe modlitwy w ręce Maryi!
Obok nowo powstałych zabudowań w sanktuarium istnieją
Idea rozbudowy sanktuarium pojawiła się w 2008 r., dwa lata
już: sala na 2 tys. osób oraz licznie odwiedzana przez wiernych
później rozpoczęto kampanię sprzedaży „cegiełek” na budowę
grota Matki Boskiej Fatimskiej i kaplica Pastuszków. Co roku
nowego kościoła Matki Boskiej Fatimskiej; pomagało w tym
przybywają tu tysiące pielgrzymów, pragnących złożyć swe
około tysiąca pielgrzymów. W 2011 r. podjęto prace, a inauguraprośby u stóp Pani Fatimskiej.
cja świątyni nastąpi 13 maja 2017 r. – w dniu, w którym rozpoczW sanktuarium pracuje trzech księży z archidiecezji Porną się obchody setnej rocznicy objawień w Fatimie, w Portugalii.
to Alegre, którzy odprawiają codzienne Msze św., udzielają
sakramentów, błogosławią chorych i dewocjonalia. W trzecią
Patrícia de Oliveira
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Figura pielgrzymująca w londyńskim Kidbrooke

P

od koniec 2015 r. otrzymaliśmy list
ze Światowego Apostolatu Fatimskiego, zapraszający nas do przyjęcia
figury pielgrzymującej Matki Boskiej
Fatimskiej oraz relikwii błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto. Zaproszenie to było dla nas zaskoczeniem,
jesteśmy bowiem dosyć małą parafią
położoną na południowo-wschodnich
obrzeżach Londynu. Apostolat proponował, abyśmy przyjęli figurę w weekend, 7 i 8 maja. Ucieszyło nas, że będzie
to w maju, miesiącu poświęconym Matce Boskiej, na kilka dni przed rocznicą
objawienia Matki Boskiej w Fatimie.
Prawdziwe błogosławieństwo!
Od samego początku wydarzeniu
towarzyszył wielki entuzjazm parafian,
wszyscy włączyli się w organizację
tego święta. Wysłaliśmy zaproszenia
do sąsiednich parafii oraz do pięciu
lokalnych oddziałów bractwa Rycerzy
świętego Kolumby (Knights of St Columba), którzy pomogli nam w organizacji i ochronie figury oraz relikwii.
Wielką pomocą we wszystkim służyli nasi wspaniali parafianie oraz
szkoła im. Świętej Rodziny (Holy Family School).
7 maja nasz kościół p.w. św. Jana
Fishera lśnił w promieniach słońca i
cudownie pachniał, dzięki pięknym
kompozycjom kwiatowym. Parafianie
zebrali się, aby powitać figurę Matki Boskiej Fatimskiej i relikwie błogosławionych Franciszka i Hiacynty.
Byliśmy gotowi na głębokie duchowe
przeżycia – najważniejszy aspekt tej
peregrynacji. Podczas procesji ulicami
Kidbrooke z dumą i radością machaliśmy białymi chusteczkami. Akolici
nieśli koronę Maryi i relikwie błogosławionych pastuszków. Wszyscy
śpiewali „Ave Maria” z taką siłą, że –
nawet bez akompaniamentu – pieśń ta
brzmiała wspaniale!

Figura pielgrzymująca została gorąco przyjęta przez tysiące wiernych

Gdy dotarliśmy do kościoła, chór
podjął pieśń „Ave Maria”. Procesja
weszła do świątyni, a ks. Arbo ukoronował i pobłogosławił figurę pielgrzymującą. Po Mszy św. rozpoczęła się
adoracja relikwii. Księża spoza parafii
pomagali w sprawowaniu sakramentu
pokuty i pojednania. Nocne czuwanie,
nauki i prezentacje filmów przebiegły
znakomicie. Przez całą noc i kolejnego dnia trwały modlitwy, odmawianie
różańca oraz adoracje. Wierni uczestniczyli w niedzielnych Mszach św. o
10.00 i o 17.00. Dzieci z parafii wystawiły przedstawienie ukazujące historię objawień fatimskich, a do domu
zabrały ręcznie wykonane różańce, by
kolejny dzień rozpocząć z Maryją. W
przerwie między odbywającymi się w
kościele uroczystościami, zgromadzeni
w ogrodzie domu ks. Arbo na filiżankę
herbaty i małą przekąskę, czuliśmy się
prawdziwą wspólnotą. 8 maja ok. 20.00
pożegnaliśmy relikwie oraz figurę.

Podczas uroczystości naszą parafię
odwiedziło ok. 1000 osób. Choć spodziewaliśmy się większej frekwencji, cieszymy się, że kościół był pełen
wiernych uczestniczących w uroczystościach.
Choć w tych dniach wielu z nas
spało bardzo krótko, to czuliśmy się
prawdziwie szczęśliwi i wyróżnieni,
że mogliśmy gościć wizerunek Matki
Boskiej Fatimskiej oraz relikwie błogosławionych Franciszka i Hiacynty w
naszym kościele. Dzięki temu, w tym
małym zakątku południowo-wschodniego Londynu, nie tylko poznaliśmy
historię objawień fatimskich, ale poczuliśmy prawdziwą duchowość Fatimy oraz głębokie pragnienie niesienia
innym ludziom próśb Matki Boskiej,
przedstawionych widzącym dawno
temu.
Geraldine Bakelmun
Administrator parafii św. Jana Fishera

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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