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Maryja wyjawia tajemnicę
swego Niepokalanego Serca

P

odejmując wyzwanie, postawione nam
przez papieża Benedykta XVI podczas jego
pielgrzymki do Cova da Iria, pod koniec
2010 r. Sanktuarium Fatimskie rozpoczęło siedmioletni okres przygotowania do
obchodów setnej rocznicy objawień. Przeżywamy teraz ostatni, wieńczący te przygotowania siódmy cykl. Rok jubileuszowy,
rozpoczęty uroczyście 27 listopada 2016,
będzie trwał do 26 listopada 2017.
Podobnie jak w poprzednich sześciu latach, u źródeł tematu tego szczególnego
roku duszpasterskiego znalazło się jedno z
objawień – tym razem jest to objawienie z
października 1917 r. Podczas tego spotkania
Matka Boska, tak jak wcześniej obiecała,
mówi pastuszkom, kim jest: „Jestem Matką
Boską Różańcową”. W ostatnim objawieniu,
Maryja otoczona i promieniująca światłem
Boga, wyjawia nam tajemnicę swego Niepokalanego Serca. Dlatego jako temat roku
jubileuszowego wybraliśmy słowa Matki
Boskiej, wypowiedziane do widzącej Łucji
w czasie jednego z poprzednich objawień:
„Moje Niepokalane Serce będzie twoją
ucieczką i drogą, która doprowadzi cię do
Boga”. Ta obietnica Maryi była tematem
wiodącym całego siedmioletniego cyklu tematycznego, przygotowującego do obchodów stulecia objawień. Teraz stanowi ukoronowanie przebytej drogi!
W uroczystym roku jubileuszu jesteśmy
zaproszeni do podjęcia refleksji o roli Maryi
w historii zbawienia – o tym, że w Maryi
i przez Maryję „Bóg uczynił wielkie rzeczy
dla nas”. Dzięki tej refleksji powinniśmy
zawierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu i
pozwolić mu poprowadzić nas do Boga, by
składać Mu dzięki za dar objawień Matki
Boskiej w Fatimie.
Rok jubileuszowy jest czasem szczególnej
łaski, gdy wierni przybywający do Matki
Boskiej Fatimskiej mogą uzyska odpust zupełny, będący wyrazem Bożego miłosierdzia
oraz dziękować Bogu za błogosławieństwa,
jakie przez te 100 lat zesłał na nas za pośrednictwem Maryi Dziewicy.
Niech rok jubileuszu objawień przyczyni
się do wypełnienia obietnicy Matki Boskiej:
„Na koniec zatriumfuje moje Niepokalane
Serce!”.
Ks. Carlos Cabecinhas

13 lutego 2017
Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
w Fatimie
Dyrektor: Ks. Carlos Cabecinhas
Kwartalnik
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Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i
drogą, która doprowadzi cię do Boga

Rok Jubileuszowy

Sanktuarium Fatimskie zaprasza pielgrzymów
do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
upamiętniających stulecie objawień
Temat roku jubileuszowego: „Moje Niepokalane Serce będzie
twoją ucieczką i drogą, która doprowadzi cię do Boga”

R

ok 2017, w którym obchodzimy jubileusz stulecia objawień, to wyjątkowo
intensywny czas w życiu Sanktuarium
Fatimskiego. Dla pielgrzymów przygotowano bogaty program religijny i kulturalny.
Sanktuarium organizuje kolejny,
siódmy już, cykl konferencji. Wykłady
zakończone krótkim koncertem odbywają się raz w miesiącu, w niedziele o
godz. 16.00 w bazylice Matki Boskiej
Różańcowej z Fatimy. Najbliższe konferencje zaplanowano na 12 marca i
9 kwietnia.
W sali św. Augustyna, w podziemiach bazyliki Trójcy Przenajświętszej,
odbywa się wystawa czasowa upamiętniająca objawienie w październiku
1917 r., zatytułowana „Barwy słońca:
światło Fatimy we współczesnym świecie”. Ekspozycja, która trwa od 26 listopada 2016 do 31 października 2018 r.,
jest otwarta dla publiczności codziennie
od 9.00 do 19.00. W pierwszą środę
miesiąca odbywa się tematyczne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
(w języku portugalskim).
Kolejne propozycje mają charakter
multimedialny. Projekt „Sto głosów na
sto lat” to emitowane w radiu i udostępnione online krótkie świadectwa 100
osób poświęcone Fatimie. Dostępny także online „Mural świadectw” to propozycja pozwalająca pielgrzymom fatimskim
na pozostawienie w sieci krótkiej wypowiedzi, nagranej na video.
W nocy 12, 13 i 14 maja na placu
Sanktuarium Fatimskiego pielgrzymi
będą mogli podziwiać spektakl video
mappingu „Fatima – czas światła”.
Pośród uświetniających stulecie objawień wydarzeń o charakterze naukowym wymienić warto panel dyskusyjny
„Fatima – historia i pamięć”, organizowany przez Sanktuarium we współpracy z Portugalską Akademią Historyczną.
Odbędzie się on w dniach 26 i 27 maja
br. Z kolei od 21 do 24 czerwca w Sali
Dobrego Pasterza w Centrum Pastoralnym Pawła VI zaplanowany jest międzynarodowy kongres stulecia objawień
„Przemyśleć Fatimę – interdyscyplinarne odczytanie orędzia”. Wciąż trwają za-

Portyk jubileuszowy upamiętnia 100-lecie
objawień
pisy dla osób pragnących uczestniczyć w
kongresie. Od 10 do 12 czerwca zorganizowana zostanie druga edycja kursów
letnich Sanktuarium Fatimskiego poświęcona tematowi „Papieże i Fatima”.
Bazylika Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy stanie się miejscem wielu znaczących wydarzeń muzycznych.
19 lutego o godz. 15.30 odbędzie się tam
III Koncert Upamiętniający Pastuszków
Fatimskich, zaś w dorocznym Koncercie Wielkanocnym (25 kwietnia
o godz. 15.30) wystąpi chór Escolania z Monserrat. 23 czerwca o godz.
21.30 Sanktuarium zaprasza na koncert
„Wyśpiewać Fatimę”. Także w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy
będą się odbywały koncerty z cyklu
poświęconego muzyce sakralnej. Te
ydarzenia muzyczne są zaplanowane na:
14 maja, 9 lipca, 13 sierpnia, 10 września
i 8 października. 13 października o 18.30
w bazylice odbędzie się koncert na zakończenie obchodów stulecia objawień
fatimskich, w którym wystąpią Chór i
Orkiestra Fundacji Gulbenkiana.
Więcej informacji na stronie
www.fatima.pt
Cátia Filipe
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Kalendarium wizyt papieskich w Fatimie
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maja 1967 – Paweł VI przybywa do Fatimy, gdzie wita
go prezydent Republiki Portugalskiej. Tego dnia przypada 50. rocznica objawień fatimskich. W swej homilii Ojciec Święty mówi:
„Tak wielkie jest nasze pragnienie uczczenia Przenajświętszej Dziewicy Maryi, Matki Chrystusa, a przez to Matki
Boga i naszej Matki, tak wielka jest nasza ufność w Jej życzliwość wobec Kościoła świętego i naszej apostolskiej misji, tak
wielka jest potrzeba, aby wstawiała się za nami u Chrystusa,
swego Boskiego Syna, że jako pielgrzym pokorny i ufny przybyliśmy do tego błogosławionego sanktuarium, w którym
świętujemy dzisiaj pięćdziesięciolecie objawień fatimskich i
upamiętniamy dwudziestą piątą rocznicę poświęcenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Jan Paweł II trzy razy pielgrzymował do Cova da Iria

Paweł VI był pierwszym papieżem, który odwiedził Fatimę

12 maja 1982 – Po krótkim pobycie w Lizbonie, późnym
popołudniem tego dnia Jan Paweł II przybywa do Fatimy i
przewodniczy czuwaniu modlitewnemu w Kaplicy Objawień.
„Pragnę wobec was dokonać teraz pewnego zwierzenia.
(...) kiedy przed rokiem na Placu św. Piotra miał miejsce zamach, gdy odzyskałem świadomość, myśli moje pobiegły natychmiast ku temu sanktuarium, ażeby w Sercu Matki Bożej
złożyć podziękowanie za uratowanie mnie od niebezpieczeństwa. We wszystkim, co się wydarzyło, zobaczyłem – stale
będę to powtarzał – specjalną macierzyńską opiekę Matki
Bożej. I poprzez zbieg okoliczności – a proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Bożej Opatrzności – dostrzegłem
także wezwanie, a być może zwrócenie uwagi na przesłanie,
które przed 65. laty stąd wyszło za pośrednictwem dzieci z
pokornego, wiejskiego ludu, tak właśnie powszechnie znanych: trojga pastuszków fatimskich”.
13 maja 1982 – Jan Paweł II przewodniczy Eucharystii.
„«Na zawsze w mej duszy» – możecie być pewni – będzie
żył «ten krzyk nieśmiertelny: – O, żegnaj, Fatimo!», po tym
jak wspólnie zanosimy modły, kierowani wiarą, nadzieją i
miłością. Nadeszła godzina rozstania. Wierzę jednak, że pozostaniemy złączeni w miłości Chrystusa, odchodząc z radością spełnienia wymogu tej miłości: «naszą pokutą i modlitwą»”.
12 maja 1991 – Jan Paweł II uczestniczy w czuwaniu modlitewnym w Cova da Iria.
„W tę noc czuwania, gdy płoną świece wiary, Kościół
wznosi do Ciebie żarliwą modlitwę za ludzi, aby umieli z pokornym oddaniem i odważną ufnością iść drogami zbawienia. O Matko umiłowana, wspomagaj nas na tej pustyni pozbawionej Boga, po której wydaje się błąkać nasze pokolenie
i pokolenie naszych dzieci, aby znalazły ostatecznie Boskie
źródła swego życia i spoczęły w nich”.
13 maja 1991 – Jan Paweł II przewodniczy Eucharystii w
Sanktuarium Fatimskim.

„Sanktuarium Fatimskie jest miejscem szczególnym, o
niezwykłej wartości: niesie w sobie orędzie ważne dla epoki,
w której żyjemy. Jest to tak, jakby tutaj u początku naszego
stulecia te słowa z Golgoty odezwały się nowym echem”.
13 maja 2000 – Jan Paweł II przewodniczy Eucharystii,
podczas której beatyfikuje pastuszków fatimskich Franciszka
i Hiacyntę Marto.
„Wysławiam Cię, Ojcze, za wszystkich Twoich maluczkich, poczynając od Maryi Panny, Twojej pokornej Służebnicy, aż po pastuszków Franciszka i Hiacyntę. Niech orędzie
ich życia pozostanie na zawsze żywe, aby oświecać drogę
ludzkości!”.
12 maja 2010 – Benedykt XVI błogosławi świece przyniesione przez pielgrzymów. Eucharystii w wigilię rocznicy
objawień przewodniczy watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.
13 maja 2010 – Benedykt XVI przewodniczy w Sanktuarium Fatimskim Eucharystii z okazji dziesiątej rocznicy
beatyfikacji pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto.
„Do rodziny ludzkiej, gotowej poświęcić swoje najświętsze więzi na ołtarzu małostkowych egoizmów narodowych,
rasowych, ideologicznych, grupowych i jednostkowych,
przybyła z niebios nasza błogosławiona Matka, proponując,
że zaszczepi w sercach tych, którzy Jej się zawierzą, miłość
Bożą płonącą w Jej sercu. Wtedy było ich tylko troje, ale
przykład ich życia promieniował na całą ziemię i szerzył się,
zwłaszcza w wyniku peregrynacji Pielgrzymującej Pani Fatimskiej, w niezliczonych grupach, poświęcających się sprawie braterskiej solidarności. Oby te siedem lat, które dzielą
nas od setnej rocznicy objawień, przyspieszyło zapowiedziany triumf Niepokalanego Serca Maryi na chwałę Przenajświętszej Trójcy”.
Sandra Dantas

Benedykt XVI nawiedził Sanktuarium Fatimskie w maju 2010 r.
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Oficjalne potwierdzenie pielgrzymki papieża do Fatimy na rocznicę stulecia objawień
12 i 13 maja papież Franciszek przybędzie z pielgrzymką
do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej

W Fatimie papież Franciszek pragnie być
pielgrzymem

W

atykan oficjalnie potwierdził,
że 12 i 13 maja 2017 r. papież
Franciszek przybędzie z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej
Różańcowej w Fatimie.
Watykańska nota informuje, że
„przyjmując zaproszenie prezydenta Republiki Portugalii i biskupów
portugalskich, 12 i 13 maja 2017 r.
Jego Świątobliwość papież Franciszek uda się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej z
okazji stulecia objawień Najświętszej Maryi Panny w Cova da Iria”.
Komentując tę wiadomość, biskup diecezji Leirii-Fatimy powiedział, że dla wszystkich świętujących stulecie objawień będzie to
czas wielkiej radości, gdyż obecność
Ojca Świętego zjednoczy ich z Kościołem powszechnym: „Zawsze,
kiedy pielgrzymuje papież – pasterz
wszystkich wierzących – cały Kościół pielgrzymuje wraz z nim”. I
dodał: „Pragnę powiedzieć, że lud
portugalski i Kościół w Portugalii z

ogromną radością przyjmuje oficjalne potwierdzenie pielgrzymki Ojca
Świętego”.
Bp António Marto w wystąpieniu
wygłoszonym w Biurze Prasowym
Sanktuarium Fatimskiego stwierdził: „Powodem wielkiej radości jest
także to, że papież będzie w Fatimie
pielgrzymem pośród pielgrzymów”.
Zwracając uwagę na odpowiedzialność, jaką ta wizyta nakłada na
Sanktuarium Fatimskie, portugalski
biskup podkreślił, że „nie chodzi tu
tylko o przyjęcie Ojca Świętego jako
pielgrzyma i pasterza, ale także o
właściwe przyjęcie przesłania, jakie
on nam przyniesie. (…) Pamiętajmy, że pielgrzymka ta powinna być
przede wszystkim okazją do odnowienia naszej wiary”.
Szczegółowy program wizyty papieża w Cova da Iria zostanie przedstawiony w marcu.
Franciszek będzie czwartym –
po Pawle VI (1967), Janie Pawle II
(1982, 1991 i 2000) i Benedykcie XVI
(2010) – zwierzchnikiem Kościoła
katolickiego odwiedzającym Fatimę.
Fatima znalazła się w centrum
zainteresowanie papieży, po tym
jak 31 października 1942 r., w czasie trwania II wojny światowej,
Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Zagraniczne podróże papieży to
zjawisko stosunkowo nowe, które
upowszechniło się dopiero w drugiej połowie XX w., za pontyfikatu
Pawła VI (1897-1978, pontyfikat od
1963). Przypomnijmy, że podczas
ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II papież ten ogłosił postanowienie o przekazaniu Złotej Róży Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
w Fatimie. Wkrótce potem Portugalia znalazła się na trasie pielgrzymek
włoskiego papieża, stając się celem
piątej podróży apostolskiej, odbytej z okazji 50. rocznicy objawień
Maryi w Cova da Iria. Paweł VI
przybył do Fatimy, jako pielgrzym,
13 maja 1967 r. Samolot, który przywiózł Ojca Świętego z Rzymu wylądował na lotnisku wojskowym

w Monte Real, leżącym na terenie
ówczesnej diecezji Leirii (obecnie
Leirii-Fatimy).
Jan Paweł II (1920-2005) – który
13 maja 1981 r. został postrzelony na
Placu św. Piotra – rok po wymierzonym w jego życie zamachu przybył do Cova da Iria, by dziękować
Matce Boskiej Fatimskiej za ocalenie życia i szczęśliwy powrót do
zdrowia. Papież pragnął „dziękować
Bożej Opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja zdaje się wybrała
dla siebie w sposób szczególny”.
Polski papież wrócił do Portugalii
dziewięć lat później. 10 maja 1991 r.
Jan Paweł II przybył do Lizbony
i odprawił Mszę św. na stadionie
Restelo, potem udał się na Azory i
Maderę, a 12 i 13 maja ponownie
odwiedził Sanktuarium w Fatimie.
Podczas czterodniowej pielgrzymki
do Portugalii Jan Paweł II wygłosił
12 przemówień oraz wystosował z
Cova da Iria list do katolickich biskupów Starego Kontynentu, przygotowujący Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone
Europie.
12 i 13 maja 2000 r., bardzo już
schorowany, Jan Paweł II powrócił
do Portugalii, aby przewodniczyć
beatyfikacji pastuszków Franciszka
i Hiacynty Marto. Zapowiedziano
wówczas publikację trzeciej części
tak zwanej tajemnicy fatimskiej.
Benedykt XVI odwiedził Portugalię w dniach od 11 do 14 maja 2010 r.,
w dziesiątą rocznicę beatyfikacji
Franciszka i Hiacynty Marto. Papież
odwiedził Lizbonę, Fatimę i Porto.
Teraz czas na papieża Franciszka!
Podobnie jak Paweł VI, ogranicza on
swą wizytę wyłącznie do Sanktuarium Fatimskiego. Przypomnijmy,
że wkrótce po wyborze na papieża,
Franciszek poprosił o poświęcenie jego pontyfikatu Matce Boskiej
Fatimskiej. 13 maja 2013 r. w Cova
da Iria aktu tego dokonał ówczesny patriarcha Lizbony kardynał
José Policarpo.
Carmo Rodeia
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Franciszek i Fatima: „Matko, dziękujemy Ci za Twą wiarę”
zdjęcie Matki Boskiej Fatimskiej z podpisem: „Matko, dziękujemy Ci za Twą wiarę; ponawiamy nasze oddanie Tobie”.
Przypomnijmy, że w Sanktuarium Fatimskim działa tzw.
Młodzieżowa Przestrzeń im. papieża Franciszka – miejsce
stworzone specjalnie dla młodych ludzi, którzy stanowią najbardziej żywotną i dynamiczną siłę napędową współczesnego
Kościoła.
Franciszek będzie czwartym papieżem, który odwiedzi
Portugalię. Dotychczas do tego kraju pielgrzymowali: Paweł
VI (13 maja 1967), Jan Paweł II (od 12 do 15 maja 1982, od 10
do 13 maja 1991, 12 i 13 maja 2000) i Benedykt XVI (od 11 do
14 maja 2010).
Cátia Filipe

PAPIEŻ FRANCISZEK

Akt zawierzenia ludzkości
Matce Bożej Fatimskiej
Franciszek poświęcił swój pontyfikat Matce Boskiej

13

marca 2013 r., w drugim dniu konklawe, argentyński
kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem
i przybrał imię Franciszek.
Franciszek jest pierwszym jezuitą, który został papieżem,
pierwszym papieżem pochodzącym z kontynentu amerykańskiego, pierwszym nieeuropejskim biskupem Rzymu od ponad 1200 lat.
W dzień po swoim wyborze papież Franciszek, pierwszy
raz jako głowa Kościoła katolickiego, udał się na prywatną modlitwę do rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej. Gdy był
kardynałem, zawsze rozpoczynał dzień od modlitwy w tym
kościele.
Papież Franciszek, przy różnych okazjach, okazywał też
swoje nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej i zainteresowanie jej orędziem, które jest echem Ewangelii. Najlepszym
tego przykładem była prośba o poświęcenie jego pontyfikatu
Maryi z Fatimy. Kolejnym było życzenie, aby figura Matki
Boskiej, czczona w Kaplicy Objawień, została zawieziona do
Rzymu na Dzień Maryjny, zorganizowany przez Papieską
Radę do spraw Nowej Ewangelizacji w ramach obchodów
Roku Wiary.
W 2015 r. papież Franciszek nawiązał do obchodów 13 maja
w Fatimie, przypominając główne treści orędzia przekazanego
trojgu widzącym (Franciszkowi i Hiacyncie oraz Łucji) podczas objawień w Cova da Iria między majem a październikiem
1917 r. Po katechezie wygłoszonej 13 maja tego roku, papież
poprosił obecnego na Placu św. Piotra portugalskiego lektora, aby dla upamiętnienia dnia, w którym Kościół wspomina
Matkę Boską Fatimską, odmówił w swym ojczystym języku
modlitwę Zdrowaś Mario: „Proszę, mojego brata z Portugalii, by
w dniu Matki Boskiej Fatimskiej, pomodlił się z nami wszystkimi po portugalsku”.
Podczas wizyty ad limina, jaką biskupi portugalscy odbyli we
wrześniu 2015 r., papież Franciszek wyraził wprost pragnienie
przybycia do Fatimy w czasie międzynarodowej pielgrzymki
rocznicowej w maju 2017 r.
Podczas audiencji generalnej 11 maja 2016 r. Ojciec Święty ponownie nawiązał do uroczystości, które 13 maja odbywają się w Cova da Iria oraz przypomniał nabożeństwo, jakie
św. Jan Paweł II żywił do Matki Boskiej Fatimskiej. „W tym
objawieniu Maryja wzywa nas raz jeszcze do modlitwy, pokuty i nawrócenia”, powiedzial papież do tysięcy osób zgromadzonych na Placu sw. Piotra. Tego samego dnia, na oficjalnym koncie papieża Franciszka na Instagramie, ukazało się

Matko Boża Fatimska,
wdzięczni na nowo za Twoją matczyną obecność,
dołączamy nasz głos do głosu wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.
Sławimy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad
ludzkością,
nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.
Przyjmij z matczyną łaskawością akt zawierzenia,
którego dzisiaj dokonujemy z ufnością,
w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach
i że nie jest Ci obce nic z tego, co kryje się w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie
i przyjmujemy pieszczotę Twojego, dodającego otuchy,
uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra,
ożywiaj i umacniaj wiarę,
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję,
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie,
prowadź nas wszystkich na
drodze świętości.
Naucz nas swojej miłości
i szczególnego upodobania
do maluczkich i ubogich,
wykluczonych i cierpiących,
do grzeszników i serc
zagubionych;
wszystkich otocz Twoją opieką
i wszystkich powierz Twojemu
umiłowanemu Synowi,
a Panu naszemu Jezusowi.
Amen.
Akt zawierzenia ludzkości Matce Bożej Fatimskiej na zakończenie Mszy św.
z okazji Dnia Maryjnego (Plac św. Piotra, 13 października 2013 r.)
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Argentyński papież rozwija misyjny styl Kościoła
Franciszek wydał dwie encykliki, dwie adhortacje
i list apostolski o miłosierdziu

12

maja 2017 r. do Sanktuarium w Cova da Iria
przybędzie papież Franciszek. Ojciec Święty, który od
początku poświęcił swój pontyfikat Matce Boskiej, podkreśla, że odwiedzając Fatimę
z okazji stulecia objawień,
przybędzie tu jako pielgrzym.
Ten głęboko maryjny papież
zadziwia świat.
Lubiany przez media, które od początku uwiódł prostotą i bezpośrednim sposobem bycia, Franciszek cieszy
się dziś akceptacją, jakiej doświadczyło niewielu z jego
poprzedników. Czasopismo
Rolling Stone nazwało go „cool
pope”, a Time uznał za człowieka roku. Chwalą go nawet
najbardziej krytyczne media.
Został wybrany na następcę św. Piotra 13 marca 2013 r.,
po historycznej rezygnacji
papieża Benedykta XVI.
Franciszek jest pierwszym
papieżem pochodzącym z
Ameryki
Południowej,
pierwszym
na
Stolicy
Piotrowej jezuitą w historii Franciszek jest pierwszym jezuitą wybranym na papieża
Kościoła. Niedawno skończył
80 lat.
łał trzy konsystorze i mianował 57
Jako papież odwiedził już cztery
nowych kardynałów, w tym nokontynenty podczas 17 podróży apowego patriarchę Lizbony kardynała
stolskich; niektóre z nich np. wyspa
Manuela Clemente. Argentyński paLampedusa we Włoszech, Lesbos
pież przeprowadził również synod
w Grecji, obóz koncentracyjny w
poświęcony rodzinie (dwie sesje,
Auschwitz, były bardzo symboliczmiędzy którymi odbyły się szerone. 18 stycznia 2015 r. w czasie pielkie konsultacje we wspólnotach
grzymki na Filipiny, na stadionie
katolickich) oraz ogłosił nadzwyQuirino Grandstand i w sąsiaduczajny Rok Święty Miłosierdzia,
jącym z nim w parku Rizal, miało
w 50. rocznicę zakończenia Soboru
miejsce największe zgromadzenie w
Watykańskiego II.
historii papiestwa. W odprawionej
Od początku pontyfikatu papież
tam przez papieża Franciszka
Franciszek przeprowadza reformę
Mszy św. uczestniczyło ponad sześć
Kurii Rzymskiej, poczynając od sekmilionów ludzi, co jest rekordem
tora administracyjno-finansowego
w historii Kościoła katolickiego.
(zewnętrzne audyty watykańskich
Najważniejsze dokumenty obeckont bankowych, wprowadzanie
nego pontyfikatu to: poświęcona
metod transparentnej działalności
kwestiom ekologicznym encyklika
finansowej w Instytucie Dzieł ReLaudato si (Pochwalony bądź) i oparligijnych [IOR], znanym jako Bank
ta o refleksje Benedykta XVI encyWatykański, powołanie Sekretariaklika Lumen fidei (Światło wiary),
tu Ekonomicznego Stolicy Apostola także adhotracja apostolska
skiej).
Evangelii gaudium (Radość Ewangelii)
Ojciec Święty często krytykuje
i adhortacja posynodlana Amoris
obecny, „morderczy system ekonoLaetitia (Radość Miłości).
miczny i finansowy”, apeluje o poOjciec Święty Franciszek zwokój w różnych, dotkniętych przez

konflikty regionach świata,
podejmuje działania na rzecz
obrony chrześcijan na Środkowym Wschodzie.
„Mój lud jest biedny, a ja
jestem jednym z nich”, mówił wiele razy, aby wyjaśnić,
to gdzie mieszka i dlaczego
sam przygotowuje sobie posiłki. Swym kapłanom zaleca miłosierdzie, odwagę
apostolską i „drzwi otwarte
dla wszystkich”. Przy wielu okazjach wyjaśniał, że
jedną z najgorszych rzeczy,
jaka może dotknąć Kościół
jest „światowość duchowa”,
która oznacza „stawianie samych siebie w centrum rzeczywistości”. Kiedy mówi o
sprawiedliwości społecznej,
zachęca do ponownego wzięcia do ręki katechizmu, ponownego odkrycia dziesięciu
przykazań i błogosławieństw.
Jego program jest prosty:
„Gdy idzie się za Chrystusem,
rozumie się, że deptanie godności osoby jest grzechem
ciężkim”.
Papież Franciszek urodził się
17 grudnia 1936 r. w stolicy
Argentyny, Buenos Aires w rodzinie
emigrantów z włoskiego Piemontu.
Jego ojciec Mario Bergoglio pracował jako księgowy na kolei, matka –
Regina Sivori zajmowała się domem
i wychowaniem pięciorga dzieci.
W technikum uzyskał dyplom
z chemii, potem wybrał drogę kapłaństwa. W wieku 21 lat wstąpił do
seminarium diecezjalnego w Villa
Devoto, zaś 11 marca 1958 r. do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego.
Ukończył studia humanistyczne w
Chile, a po powrocie do Argentyny
w 1963 r. uzyskał licencjat z filozofii w Kolegium św. Józefa w San
Miguel. Od 1964 do 1965 r. wykładał literaturę i psychologię w
Kolegium Niepokalanego Poczęcia
w Santa Fé, a w 1966 r. nauczał tych
samych przedmiotów w Kolegium
Zbawiciela w Buenos Aires. Od 1967
do 1970 r. studiował teologię w Kolegium św. Józefa. 13 grudnia 1969 r.
przyjął święcenia kapłańskie.
Carmo Rodeia
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Mural świadectw online – wspomnienia i doświadczenia
z Fatimy opowiedziane w pierwszej osobie

8

grudnia Sanktuarium
Fatimskie udostępniło online nową stronę internetową: „Mural
świadectw «Fatima i
ja»”. Internauci znajdą
tam krótkie filmiki, na
których pielgrzymi opowiadają o swoich wrażeniach i wspomnieniach
dotyczących Fatimy, o
związanych z tym miejscem doświadczeniach
wiary, o przeżywaniu
orędzia fatimskiego.
Uruchomienie nowej
strony to jedna z inicjatyw, związanych z obchodami 100. rocznicy
objawień,
prowadzonych w ramach protokołu o współpracy między Sanktuarium
Fatimskim a Instytutem Politechnicznym w Leirii.
„Mural świadectw «Fatima i ja»”, dostępny na stronie muraldetestemunhos.
fatima.pt , spełnia niezwykle ważną
rolę. Pozwala on docenić każdego pielgrzyma i ukazać osobiste doświadczenia

Fatimy dotyczące milionów osób, które
nawiedziły to miejsce w ostatnim stuleciu. Są to doświadczenia przeżywania i
świętowania wiary, kontemplacji, przeżycia kulturalnego lub artystycznego,
budowania osobowości i tożsamości
czy wreszcie zwyklego pragnienie zaspokojenia ciekawości. Zamieszczone

na stronie świadectwa
ukazują, jak wiele jest
tych doświadczeń, jak
różnych ludzi one dotyczą, jak bardzo są one indywidualne i wyjątkowe,
a jednocześnie często
wzajemnie się uzupełniają.
Świadectwa wybrali i
stronę stworzyli uczestnicy kursu „Komunikacji
i Mediów” w Wyższej
Szkole Edukacji i Nauk
Społecznych
Instytutu Politechnicznego w
Leirii, który jest odpowiedzialny za produkcję
filmów video umieszczanych na portalu.
Początkowa
wersja
internetowego muralu zawiera 24 świadectwa. Podczas trwania obchodów stulecia objawień będzie on uzupełniany o
kolejne wypowiedzi; najbliższa aktualizacja strony zostanie przeprowadzona
w lutym.
Carmo Rodeia

Program obchodów jubileuszu stulecia objawień
fatimskich w sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes
Pątnicy w Lourdes obejrzą na żywo transmisję pielgrzymki papieża Franciszka do Cova da Iria

F

rancuskie sanktuarium Matki Boskiej
w Lourdes pragnie zjednoczyć się
z Sanktuarium w Fatimie, obchodzącym w tym roku stulecie objawień. W
związku z tym dla pielgrzymów przybywających do Lourdes przygotowano
specjalny program, szczególnie w czasie majowej wizyty papieża Franciszka,
która będzie bezpośrednio transmitowana z Sanktuarium Fatimskiego.
„Każde sanktuarium wypełnia pewną część misji Maryi i każde ma swój
specyficzny charyzmat, który nie stoi
w sprzeczności z charyzmatem innych
sanktuariów”, stwierdza dokument
przysłany przez sanktuarium w Lourdes
do Biura Prasowego Sanktuarium Fatimskiego. Sanktuaria maryjne pragną
zjednoczyć się, aby wspólnie świętować
„należące do wszystkich orędzie”. Dlatego w Lourdes przygotowano specjalny program uroczystości obejmujący
m.in. procesje maryjne z wizerunkami
lub figurami Matki Boskiej Fatimskiej,
czynną od maja do października wystawę, poświęconą wielkim sanktuarium
maryjnym oraz projekcje filmów o obja-

wieniach w Lourdes i w Fatimie.
Tradycyjnie, uroczystości 11. dnia
miesiąca będą poświęcone Matce Boskiej z Lourdes. Natomiast 13. dnia
miesiąca we francuskim sanktuarium
w sposób szczególny wspominana będzie Matka Boska Fatimska. W maju
pielgrzymi obejrzą bezpośrednią transmisję uroczystości międzynarodowej
pielgrzymki rocznicowej w Cova da
Iria, którym przewodniczył będzie papież Franciszek. Uwaga pielgrzymów w
Lourdes będzie skupiona na Fatimie już
od 11 maja, kiedy odbędzie się modlitwa
różańcowa z rozważaniami w Grocie
Matki Boskiej z Lourdes oraz procesja
ze świecami. W czasie procesji eucharystycznej, w piątek 12 maja, odmawiana
będzie modlitwa Anioła Portugalii. Tego
dnia wieczorem rozpocznie się – prowadzone w łączności z Fatimą – czuwanie modlitewne w bazylice św. Piusa X.
13 maja pielgrzymi odmówią różaniec
z rozważaniami poświęconymi orędziu
fatimskiemu; następnie, w bazylice św.
Piusa X, wysłuchają relacji o objawieniach Matki Boskiej Fatimskiej, a na

wielkim ekranie rozpocznie się relacja
z pielgrzymki papieża Franciszka do
Sanktuarium Fatimskiego. Uroczystości
poświęcone fatimskiemu jubileuszowi
zakończą się 15 maja Mszą św. dziękczynną w intencjach Ojca Świętego.
Program wydarzeń we francuskim
sanktuarium, zaplanowany na 13. dzień
każdego miesiąca tego roku, jest całkowicie poświęcony Fatimie i obejmuje
m.in.: zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Mszę św. w intencjach papieża i poświęcenie ich Matce Boskiej,
relacje o objawieniach w Lourdes i w
Fatimie (projekcje filmu), zwiedzanie
wystawy o sanktuariach maryjnych
oraz modlitwę różańcową i procesję ze
świecami. Ponadto od dnia 12. do 15.
każdego miesiąca w Lourdes odprawiane będzie nabożeństwo pokutne jako
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi, po którym odprawiona zostanie
Msza św. w intencji nawrócenia grzeszników, a wierni będą mieli okazję przystąpienia do spowiedzi.
Sandra Dantas
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Papież Franciszek udzielił
odpustu zupełnego z okazji
roku jubileuszowego w
Sanktuarium Fatimskim

Moje
Niepokalane
Serce
będzie
twoją
ucieczką
i drogą,
która
doprowadzi
cię
do Boga

Jubileusz stulecia objawień trwa
od 27 listopada 2016 do 26 listopada 2017

W

roku jubileuszowym, ogłoszonym z okazji 100.
rocznicy objawień Matki Boskiej, papież Franciszek
udzielił odpustu, który będzie można uzyskać w Sanktuarium Fatimskim.
Sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Komunii
świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego to warunki niezbędne do uzyskania odpustu zupełnego przez
„wiernych szczerze pokutujących i powodowanych miłością”. Pielgrzymi przybywający do Fatimy powinni także
pobożnie uczestniczyć w jednej z modlitw ku czci Najświętszej Maryi Panny, odbywających się w Sanktuarium,
odmówić modlitwę Ojcze nasz i Akt wiary oraz skierować
wezwanie do Matki Boskiej Fatimskiej.
Odpust zupełny będą mogli uzyskać także wierni, którzy nawiedzą wizerunek Matki Boskiej Fatimskiej „w dowolnym kościele, kaplicy czy w innym odpowiednim ku
temu miejscu w dniach rocznic objawień (13. dnia każdego miesiąca od maja do października 2017 r.) i wezmą tam
udział w nabożeństwie lub modlitwie”.
Odpust uzyskają również osoby, które z powodu podeszłego wieku, choroby lub innej poważnej przyczyny
nie będą mogły udać się do miejsc dedykowanych Matce
Bożej Fatimskiej, a które „żałują za wszystkie popełnione
grzechy”. Wierni ci powinni przed wizerunkiem Matki
Boskiej Fatimskiej wzbudzić intencję wypełnienia trzech
powyższych warunków odpustu, jeśli będzie to dla nich
możliwe.
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego, aby uzyskać odpust, który może być cząstkowy lub zupełny (zależnie od
tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy
w części lub w całości), wymagane jest – oprócz wyłączenia wszelkiego przywiązania do grzechu – wypełnienie
czynności nakazanych przez Kościół, w tym przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedź) oraz
przyjęcia Eucharystii, a także modlitwy w intencjach Ojca
Świętego.

Jubileuszowa modlitwa
poświęcenia
Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławionaś Ty między niewiastami!
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem
paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad
złem.
Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
W tej dolinie radości i smutków,
naucz nas odwiecznych prawd,
które Ojciec objawia maluczkim.
Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.
O, Fatimska Pani Różańcowa!
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i
miłości,
Tobie się oddaję.
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się
poświęcam.
Zanurzony/a w blasku światła, które z Twoich rąk
wypływa,
oddaję cześć Bogu na wieki wieków.

Stulecie objawień upamiętnione przez portyk jubileuszowy

Amen.
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Cheli Carrizo de Boyd pisze hymn ku czci Pani Fatimskiej
Piosenka skomponowana dla upamiętnienia stulecia objawień

D

la uczczenia stulecia objawień
fatimskich panamska piosenkarka, wykonująca repertuar
religijny, Cherli Carrizo de Boyd
skomponowała hymn zatytułowany
„Tu corazón inmaculado triunfará”
(Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje).
Autorka wyjaśnia, że sławiąca
Fatimę pieśń, która zostanie wkrótce
przetłumaczona na wiele języków,
„to właściwie marsz, w którego rytmie zastępy Kościoła idą naprzód,
prowadzone przez Niepokalane Serce Maryi”.
Utwór
zaaranżował
Carlos
Samaniego, miks i mastering to
dzieło Aníbala Muñoza Corcheasa.
W chórkach śpiewają: Mariaestelí
Ríos, Nati Beitía, Melitza Gallardo,
Osvaldo
Montenegro,
Otniel
Vázquez i Patrícia Ríos. Pierwszą

rozgłośnią, która wyemitowała piosenkę było katolickie radio EWTN.
Cherli Carrizo de Boyd powiedziała: „Ludzie z całego świata, nawet
tacy, którzy nie są katolikami, dzwonili, aby mi pogratulować tej piosenki. Czuję, że jest to najbardziej
wyjątkowy utwór ze wszystkich, jakie do tej pory skomponowałam. Jest
w nim niezwykła siła. Widzę to po
reakcjach ludziach, kiedy śpiewam”.
25 marca panamska artystka spełni
swoje wielkie marzenie – odwiedzi
Sanktuarium w Fatimie. Jej dalsze
plany to skomponowanie piosenki
na Światowe Dni Młodzieży, które
odbędą się w Panamie w 2019 r.
Jedną z pierwszych osób, która
wysłuchała pieśni był papież
Franciszek. Pani Miroslava Rosas, ambasador Panamy przy Sto-

licy Apostolskiej, miała okazję
przekazać nagranie utworu do rąk
własnych Ojca Świętego.
Victoria Isabel Cardiel C.

Cheli Boyd odwiedzi Fatimę w marcu

Rektor Sanktuarium Fatimskiego o przyjmowaniu
pielgrzymów w sanktuariach
Sanktuarium w Cova da Iria było gospodarzem kongresu rektorów francuskich sanktuariów

O

d 10 do 13 stycznia Sanktuarium Fatimskie gościło
kongres i posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego francuskiego Stowarzyszenia Rektorów
Sanktuariów. Tematem kongresu było: „W sercu swoich
czasów, Maryja i Kościół – znakami nadziei”. W czasie spotkania, odbywającego się w Domu
Matki Boskiej z Góry Karmel,
jego uczestnicy brali również Trzydniowe spotkanie odbyło się w Fatimie
udział w modlitwach i zajęPodczas otwarcia kongresu rektor
ciach formacyjnych.
Sanktuarium Fatimskiego zachęcał
Stowarzyszenie Rektorów Sanktudo podejmowania wysiłków na rzecz
ariów (franc. Association des Recteurs de
uczynienia z sanktuariów miejsc, któSanctuaries – ARS) zrzesza wszystkie
re promieniują atmosferą braterstwa i
katolickie sanktuaria we Francji oraz
pokoju.
kilka sanktuariów z Belgii, Szwajcarii,
Przewodniczący ARS ks. Vicent
Portugalii i Libanu. Na kongresie, w
Gallois omówił temat kongresu: „W
którym uczestniczyło około 150 osób,
sercu swoich czasów, Maryja i Kościół
obecni byli również przedstawiciele
– znakami nadziei”, odnosząc go w
Stowarzyszenia Dzieł Maryjnych –
sposób szczególny do obchodzonego
założonej we Francji w 1961 r. mięw tym roku stulecia objawień fatimdzynarodowej instytucji, skupiającej
skich.
sanktuaria i ruchy maryjne, zgromaZ kolei przewodniczący Stowarzydzenia i instytuty religijne oraz świecszenia Dzieł Maryjnych (franc. Associakie poświęcone Matce Boskiej.

tion des Ouvres Mariales – AOM),
ojciec Louis Marie Ariño, mówił o znaczeniu kongresu dla
zacieśnienia wysiłków na rzecz
współpracy między sanktuariami. „Zwracanie większej uwagi
na tematykę serca, może być
dla nas zachętą, abyśmy byli
mężczyznami I kobietami kierującymi się sercem”, powiedział o. Ariño.
Kongres
zakończył
się
13 stycznia – w dniu, w którym Sanktuarium świętuje comiesięczną pielgrzymkę upamiętniającą objawienia. Uczestnicy kongresu
wzięli udział w uroczystej Eucharystii
odprawionej w tym dniu.
Ks. Vincent Gallois na konferencji w Biurze Prasowym Sanktuarium
Fatimskiego powiedział, że podczas
spotkania „jego uczestnicy rozważali
zagadnienie chrześcijańskiej nadziei
w świecie pełnym przemocy oraz
rolę Maryi jako orędowniczki tej
nadziei”.
Sandra Dantas
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Stulecie objawień jednoczy Fatimę z najodleglejszymi
zakątkami ziemi
Sanktuaria i parafie modlą się razem z Fatimą

W

archiwach Sanktuarium Fatimskiego przechowywane
są informacje o parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej
koło Pekinu. Figura Matki Boskiej Fatimskiej znalazła się na
szczycie Mount Everestu. Sanktuarium Matki Boskiej Fa-

23 sierpnia 1956 r. w Nampuli w Mozambiku, poświęcono pierwszą na świecie katedrę pod wezwaniem Matki
Boskiej Fatimskiej. Zbudowano ją według, łączącego portugalską tradycję i afrykańską stylistykę, projektu Raula Lino.
W świątyni jest siedem ołtarzy: główny, dedykowany Matce
Boskiej Fatimskiej oraz boczne: Najświętszego Serca Pana
Jezusa, św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Elżbiety,
św. Antoniego i św. Jana Bożego. Nad wejściem głównym
umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą objawienie
Matki Boskiej pastuszkom w Cova da Iria.
W związku z licznymi cudami ocalenia na morzu, przypisywanymi wstawiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej,

W Sidney znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej

timskiej jest też w australijskim Sydney. W pobliżu granicy
między Koreą Południową a Północną, co roku odbywa się
pielgrzymka z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, która tradycyjnie kończy się Mszą św.; przez lata uczestniczyło w niej
już ponad 100 tys. osób.
Na świecie jest około 10.000 miejsc poświęconych Matce
Boskiej Fatimskiej. To sanktuaria, parafie, kościoły, przedsiębiorstwa, szkoły, uniwersytety i szpitale, które – w tym
roku w sposób szczególny – jednoczą się z Fatimą w modlitwie i rozważaniu orędzia, przekazanego sto lat temu pastuszkom przez Maryję.
12 października 2008 r., w miejscowości Bacchus Marsh
w archidiecezji Melbourne, poświecono zbudowaną przez
emigrantów portugalskich kaplicę, dedykowaną Matce Boskiej Fatimskiej. W kaplicy, otwartej we wszystkie niedziele,
odprawiana jest Msza św. po portugalsku.

Katedra w Nampuli w Mozambiku została konsekrowana w 1956 r.

Od 1955 r. Matka Boska jest patronką miejscowości San Blas w Meksyku

mieszkańcy rybackiej miejscowości San Blas w meksykańskim stanie Nayarit poprosili Stolicę Apostolską, aby ustanowiono ją patronką miejsca i aby lokalna społeczność mogła
13 maja obchodzić jej święto. W 1955 r. zainaugurowano tam
Duszpasterstwo Ludzi Morza. Na ustawionym w morzu postumencie umieszczono wysoką na 2,6 m kamienną figurę
Matki Boskiej Fatimskiej. Wzniesiono również niewielką
dzwonnicę z dzwonem, który podczas silnego wiatru bije,
uprzedzając rybaków o zbliżającej się burzy.
W 1966 r. figurkę Matki Boskiej Fatimskiej umieszczono na szczycie Kilimandżaro w Kenii, na wysokości
5895 m n.p.m.
W 1983 r. papież Jan Paweł II poświęcił niewielką figurę Matki Boskiej Fatimskiej, którą włoski żeglarz Ambrósio
Fogara zawiózł na biegun północny.
Wiele figur Matki Boskiej czczonych na całym świecie
pochodzi z Fatimy. Stąd wyrusza na nieustanną wędrówkę po wszystkich kontynentach 13 figur pielgrzymujących,
które przypominają wydarzenia sprzed stu lat, przeżywane
w tym roku w sposób szczególny przez cały Kościół: w Fatimie, w Portugalii i na świecie.
Cátia Filipe
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Figura pielgrzymująca odwiedziła Słowenię
Figura Matki Boskiej Fatimskiej w sanktuarium w Ptujskiej Gorze

Peregrynacja figury pielgrzymującej do Słowenii rozpoczęła się w maju 2016 r.

T

o krótkie świadectwo jest moim
podziękowaniem za łaski zesłane przez Matkę Boską Fatimską.
Tuż po wojnie proboszcz naszej
wioski nie tylko mówił nam o orędziu fatimskim, ale realizował je w
praktyce w swoim życiu. Chodził
na piechotę, by dotrzeć do wszystkich miejsc w parafii, a gdy tylko
opuszczał wioskę zdejmował buty i
szedł boso. My, dzieci bawiące się na
polach, widzieliśmy to. Tak ksiądz
wypełniał prośby zawarte w orędziu
Pani Fatimskiej: czynił ofiarę w intencji swoich parafian.
W czasach komunizmu rodzicom
trudno było wychowywać dzieci w
wierze. Kiedy miałam 9 lat mama
zachęciła mnie do praktykowania
nabożeństwa pierwszych pięciu sobót. Dowiedziawszy się o tym nabożeństwie od proboszcza, mama
z wielką ufnością przyjęła obietnicę Maryi Fatimskiej, że w chwi-

li śmierci będzie ona obecna przy
tych, którzy przynajmniej raz w życiu odprawili nabożeństwo, o które
prosiła Pani z Nieba.
My jako dzieci, naśladując pastuszków, odmawialiśmy różaniec
na polach.
Te wspomnienia z dzieciństwa odżyły we mnie podczas pierwszej wizyty świętego papieża Jana Pawła II
w Słowenii w 1996 r. i podczas
pierwszej Narodowej Pielgrzymki
fatimskiej figury pielgrzymującej,
która odbyła się rok później. Po
tych dwóch – obfitujących w łaski
– latach, powstała grupa wiernych,
do której należę od początku. Pragnęliśmy zgłębiać treści orędzia fatimskiego i poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zaczęliśmy
spotykać się w cysterskim klasztorze w Stičnej pod opieką opata
ks. Antona Nadraha. Kapłan ten –
jak powiedział arcybiskup Marjan

Turnsek, przewodnicząc Eucharystii z okazji złotego jubileuszu
kapłańskiego ks. Nadraha – poprzez
swoje liczne publikacjami, cykliczne spotkania modlitewne, rekolekcje i pielgrzymki, ukształtował
grono animatorów parafialnych,
którzy teraz rozpalają płomień miłości do Serc Jezusa i Maryi w całej
Słowenii.
W maju 2016 r., na początku trzeciej Narodowej Pielgrzymki figury
pielgrzymującej do Słowenii, arcybiskup Stanislav Zore wyraził życzenie, aby łaska płynąca z tej wizyty
zjednoczyła Kościół słoweński „w
jedno serce i jedną duszę”. Dziewica Fatimska wysłuchała tej prośby!
24 czerwca 2016 r. słoweńscy biskupi zebrali się w katedrze w Lublanie, aby modlić się z Maryją, Matką
Jezusa, z okazji 25. rocznicy niepodległości Słowenii. Przy tej okazji, u
stóp figury pielgrzymującej Matki
Boskiej Fatimskiej, uroczyście poświęcili Słowenię Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Teraz figura Matki Boskiej wraca
do Fatimy, ale jej Serce – któremu
się poświęciliśmy jako osoby, rodziny, parafie, wspólnoty zakonne, diecezje i kraj – pozostaje w Słowenii.
Modlimy się, aby płomień przepełnionego Duchem Świętym Niepokalanego Serca Maryi, jaśniał coraz
mocniej w roku 2017 – roku stulecia objawień. Niech nabożeństwo do
Niepokalanego Serca rozwija się w
sąsiednich krajach i w całej Europie,
by uratować ją od apostazji!
Pani Pielgrzymująca z Fatimy,
módl się za nami!
Dragica Čepar

Figura Matki Boskiej Fatimskiej po raz pierwszy w Trynidadzie i Tobago
Uroczystości w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

31

grudnia 2016 r. figura Matki Boskiej Fatimskiej przybyła do katedry
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w archidiecezji Port of Spain
w Trynidadzie i Tobago. Była to pierwsza
wizyta figury pielgrzymującej w tym kraju. Rozpoczęta w Fatimie podróż, powadziła przez Dublin i Dundalk w Irlandii,
aby zakończyć się w do stolicy Trynidadu
i Tobago – Port of Spain. Wizyta figury
fatimskiej zbiegła się z dwoma ważnymi
datami: uroczystością Bożej Rodziciel-

ki Maryi i Światowym Dniem Pokoju.
W orędziu na Światowy Dzień Pokoju
2017 papież Franciszek wezwał świat do
budowania pokoju przez czynne wyrzeczenie się przemocy, do pracy na rzecz
przeciwdziałania konfliktom poprzez docieranie do ich przyczyn i budowanie relacji oraz pomocy w odbudowie zniszczeń
i powrocie do zdrowia ofiar konfliktów.
Orędzie to dotarło na Trynidad i Tobago
w czasie, gdy podjęto tam zdecydowaną
walkę z dramatycznie rozpowszechnioną

w tym kraju przestępczością i przemocą. W obliczu takiej, wewnętrznej wojny
wierni Trynidadu i Tobago modlili się o
pokój w swojej ojczyźnie. Niech ich modlitwy zostaną wysłuchane!
O godz. 20.00 w katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
rozpoczęło się powitanie i czuwanie modlitewne przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej. Mszę św. o godz. 21.00 odprawił
Jego Ekscelencja arcybiskup Joseph Harris.
Archidiecezja Port of Spain
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W 2017 r. figura pielgrzymująca odwiedzi 14 krajów
32 podróże fatimskiego wizerunku Maryi w roku jubileuszu stulecia objawień

W

roku jubileuszu stulecia objawień fatimska figura pielgrzymująca odbędzie 32 pielgrzymki
do 14 krajów świata (stan zaplanowany na moment zamknięcia
bieżącego numeru biuletynu „Fatima
Światło i Pokój”).
Na początku lutego figura nr 2 spędziła tydzień w parafii Marvila w
Lizbonie. W marcu ten sam wizerunek
odbędzie Pielgrzymkę Narodową w
Panamie, a 1 maja uda się do parafii Alvorge, Degracias, Lagarteira,
Santiago da Guarda i Torre de
Vale Todos w diecezji Coimbry.
W lipcu i w czerwcu figurę nr 2
przyjmie parafia Nuestra Señora
de
Buenavista
w
Getafe
(Hiszpania), zaś w październiku Pani Fatimska pojedzie do
stolicy Angoli – Luandy.
Od 20 listopada do 11 grudnia
figura nr 2 odbędzie ostatnią
w tym roku podróż do parafii
Zaplanowano 32 podróże figury
Merceana, Aldeia Gavinha i
pielgrzymującej
Olhalvo w diecezji Lizbony.
Figura nr 3 od 1 maja 2015 r.
przebywa w stanie São Paulo w Brazylii. Jej powrót jest przewidziany na 31 października 2017 r.
Rozpoczęta w grudniu 2016 r. pielgrzymka figury nr 4 we
Włoszech (organizowana przez maryjny ruch Messaggio di
Fatima), zakończy się w listopadzie tego roku.
Od 13 do 19 marca figura nr 5 rozpoczyna nawiedzenie parafii S. António dos Cavaleiros w Lizbonie. Pod koniec kwietnia
wizerunek ten uda się do hiszpańskiej diecezji Sigüenza-Guadalajara, a od 20 czerwca do 11 lipca gościć go będzie katedra
w Santos w Brazylii. Od sierpnia do października figura nr 5
będzie przebywać w narodowym sanktuarium Mátraverebély-

-Szentkút na Węgrzech.
Figura nr 6 odbędzie dwie wizyty we Włoszech: pierwszą z
nich organizuje Kongregacja Służebników Niepokalanego Serca
Maryi, druga to nawiedzenie parafii S. Sossio L. M. w Aversa.
Od stycznia 2017 r. figura nr 7 przebywa w archidiecezji
Utrechtu w Holandii. Wizyta ta potrwa do marca, a w maju
ten sam wizerunek uda się do diecezji Johannesburga (RPA).
We wrześniu Pani z Fatimy nawiedzi parafię Santísimo Sacramento w Torrijos w Hiszpanii, a 14 i 15 października – parafię
S. Pedro de Alva w diecezji Coimbry. Od 24 listopada do
11 grudnia figura nr 7 zagości w parafii Spirito Santo w Aversa
(Włochy).
Od 5 marca do 7 kwietnia figura pielgrzymująca nr 8 będzie
przebywać w dekanacie Seia w portugalskiej diecezji Guarda.
W maju uda się ona do parafii Nossa Senhora de Belém w Rio
de Mouro w diecezji lizbońskiej. We wrześniu fatimski wizerunek pielgrzymujący nr 8 zostanie przyjęty przez Konferencję Episkopatu Republiki Czeskiej; w roku jubileuszu stulecia
objawień czescy biskupi odbędą także narodową pielgrzymkę
do Sanktuarium Fatimskiego.
Od 25 marca do 2 kwietnia figura nr 9 będzie przebywała w
diecezji Wersalu we Francji. Od 8 do 22 maja przyjmie ją Katolicki Uniwersytet św. Antoniego w Murcji (Hiszpania), a od
16 czerwca do 14 października – diecezja Bayonne we Francji.
Trwającą od kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r. pielgrzymkę
figury nr 10 w archidiecezji Mediolanu organizuje Światowy
Apostolat Fatimski.
Figura nr 11, od 15 kwietnia do 31 października, nawiedzi
diecezję Maracay w Wenezueli.
Figura nr 12 przebywa od maja 2013 r. w sanktuarium Matki
Boskiej Fatimskiej w Rio de Janeiro w Brazylii i pozostanie tam
do 31 października tego roku.
Od 22 kwietnia do 14 maja figurę nr 13 przyjmie parafia
Caranguejeira w diecezji Leirii. 21 maja ten sam wizerunek
wyruszy do archidiecezji Luksemburga, gdzie pozostanie do
25 czerwca. Od 1 września do 30 listopada figura nr 13 nawiedzi
dekanat Vagos w diecezji Aveiro (Portugalia).
Cátia Filipe

Po 70. latach figura pielgrzymująca z Fatimy wraca do Luksemburga
List pasterski arcybiskupa Luksemburga Jean-Claude’a Hollericha

Z

wielką radością gościć będziemy w naszej diecezji, w naszych parafiach i wspólnotach figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej. Jako pasterz Kościoła w Luksemburgu, prosiłem o to biskupa
diecezji Leirii-Fatimy w Portugalii.
Figura będzie przebywała w Luksemburgu od 25 maja do 25 czerwca 2017 r. Jej wizyta rozpocznie się w czwartek Wniebowstąpienia
od uczestnictwa w pięćdziesiątej Pielgrzymce Narodowej do sanktuarium w Wiltz, zakończy zaś w katedrze w Luksemburgu uroczystym
poświęceniem kraju Niepokalanemu Sercu Maryi.
Figura pielgrzymująca powraca do Luksemburga po 70. latach.
Przypomnijmy, że we wrześniu 1947 r. – niedługo po zakończeniu
II wojny światowej, której efektem było tak wiele zniszczeń, zabitych, ofiar i uchodźców – wizerunek Matki Boskiej z Fatimy po raz
pierwszy nawiedził europejskie kraje, a wśród nich Luksemburg.
Uznając kulturową różnorodność, która stanowi o bogactwie Kościoła Jezusa Chrystusa w Luksemburgu, otwórzmy wszyscy drzwi
naszych domów i naszych serc. Otwórzmy się na przyjęcie miłosiernej i czułej Matki Boga, Pocieszycielki Strapionych i Matki Boskiej
Różańcowej z Fatimy.
Przyjmijmy Matkę Boga i uczynimy z tej jubileuszowej wizyty czas
ważny dla duchowej i misyjnej odnowy Kościoła pielgrzymującego w
Luksemburgu. Przyjmijmy Ją, by upowszechniać orędzie fatimskie –
wciąż aktualne i prorocze wezwanie do nawrócenia oraz pokoju na

świecie, ze wszystkimi jego implikacjami dla życia chrześcijańskich
rodzin. Przyjmijmy Ją, by poznać ewangeliczną duchowość widzących z Fatimy: błogosławionych Franciszka i Hiacynty oraz sługi Bożej siostry Łucji od Jezusa.
Niech każda wspólnota opracuje program duchowego rozwoju,
formacji i biblijnych katechez poświęconych Maryi, aby odpowiednio
przygotować się na to wydarzenie, które obiecuje nam obfite owoce
odnowy wiary oraz piękne, proste i radosne tej wiary świadectwo.
W ramach przygotowania do peregrynacji figury Matki Boskiej
Fatimskiej proponuję: niech 13. dnia każdego miesiąca – do października, kiedy miało miejsce ostatnie objawienie w Fatimie – wszystkie
parafie, wspólnoty lub katolickie ruchy zorganizują modlitwę wspólnotową w duchu orędzia fatimskiego i adhortacji apostolskiej Amoris
Laetitia; niech każda rodzina raz w tygodniu zgromadzi się przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej na chwilę prostej modlitwy i rodzinnego
dzielenia się wiarą.
Przyjmijmy z wielką radością i w duchu maryjnym, które są tak
charakterystyczne dla naszego kraju i naszej diecezji, Matkę Boga i
Matkę Narodów, wyobrażoną w figurze pielgrzymującej Pani Fatimskiej, a pośród nas czczoną jako Pocieszycielka Strapionych.
Maryja pragnie, abyśmy wraz z Nią wysławiali cuda, które Pan
uczynił!
+Jean-Claude Hollerich SJ – Arcybiskup Luksemburga
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Zakończenie diecezjalnego etapu procesu kolejnym
krokiem ku beatyfikacji siostry Łucji

Z

akończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji
od Jezusa i Niepokalanego Serca, jednej z trojga widzących z Fatimy. Jego
rezultaty zostaną wkrótce przekazane
do Stolicy Apostolskiej.
Siostra Łucja od Jezusa (1907-2005)
była jednym z trojga dzieci, które
od maja do października 1917 r. były
świadkami sześciu objawień Matki
Boskiej w Cova da Iria. W oparciu
o ich relacje, objawienia te zostały uznane przez Kościół katolicki za
godne wiary. Łucja spędziła 57 lat w
zakonie karmelitańskim. Obecnie jest
pochowana w bazylice Matki Boskiej
Różańcowej w Sanktuarium Fatimskim.
Proces
beatyfikacyjny
siostry
Łucji rozpoczął się w 2008 r. (trzy lata
po śmierci widzącej), kiedy obecny
papież emeryt Benedykt XVI udzielił dyspensy od ustanowionego przez
prawo kanoniczne przepisu, mówiącego o konieczności odczekania pięciu
lat od śmierci kandydata na ołtarze.
Przypomnijmy, że ordynariusz diecezji ma prawo nakazać badanie życia,
cnót i sławy świętości, dokonanych
cudów oraz, o ile zachodzi taki przypadek, istniejącego już kultu osoby,
której beatyfikacja ma być rozpatrywana.
W procesie w diecezji zgromadzono wszystkie pisma siostry Łucji oraz
zeznania 60 świadków, wysłuchanych w sprawie opinii świętości i heroiczności cnót sługi Bożej. Po zakończeniu tej fazy procesu, cały zebrany
materiał zostanie przekazany Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w
Rzymie, która nada sprawie dalszy

Siostra Łucja zmarła w lutym 2005 r.

tok, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Kościół. Osoba wskazana
przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej opracuje
tzw. positio – zbiór dokumentów i relacji przygotowanych na podstawie prac
komisji diecezjalnej. Positio jest rozpatrywane przez Stolicę Apostolską i,
jeśli płynące z niego wnioski zostaną pozytywnie zaopiniowane, „sługa
Boży” otrzymuje miano „czcigodnego
Sługi Bożego”. Kolejny etap procesu
to badanie cudów przypisywanych
wstawiennictwu „czcigodnego sługi
Bożego”. Jeżeli jeden z cudów zostanie
uznany za prawdziwy „czcigodny sługa Boży” zostaje „błogosławionym”.
Jeśli po beatyfikacji wydarzy się inny,
uznany przez Kościół cud, „błogosławiony” jest ogłaszany „świętym”. Kanonizacja, akt dokonywany wyłącznie
przez papieża, jest potwierdzeniem
Kościoła, że wyznawca wiary katolickiej jest godny kultu publicznego w

Kościele powszechnym (w wypadku
błogosławionych jest to kult lokalny),
a dla wiernych jest orędownikiem i
wzorem świętości.
Na konferencji w Biurze Prasowym
Sanktuarium Fatimskiego, jego rektor
ks. Carlos Cabecinhas powiedział, że z
wielką radością przyjął wiadomość o
zakończeniu procesu w diecezji: „Wyzwaniem, które stoi teraz przed nami
wszystkimi jest modlitwa o jak najszybsze zakończenie procesu”.
Z kolei wicepostulatorka procesu
beatyfikacyjnego widzącej z Fatimy,
s. Ângela Coelho wyjaśniała, że prace
trwały kilka lat z powodu ogromnej
liczby dokumentów pozostawionych
przez siostrę Łucję i konieczności
ich właściwego opracowania: „Każda
strona, którą siostra Łucja napisała
musiała zostać dokładnie przeanalizowana, a mówimy tu o ogromnym
zbiorze 10 tysięcy listów, które zdołaliśmy zgromadzić oraz dzienniku
liczącym 2000 stron i wielu innych,
bardziej osobistych tekstach”. Wicepostuatorka podkreśliła, że w procesie
beatyfikacyjnym siostry Łucji trzeba
wziąć pod uwagę, że dotyczy on kobiety, która żyła prawie 98 lat i prowadziła korespondencję z papieżami
(od Piusa XII do Jana Pawła II), kardynałami, biskupami oraz wieloma
innymi osobami. S. Ângela Coelho
jest także postulatorką procesu kanonizacyjnego błogosławionych pastuszków Hiacynty i Franciszka
Marto – rodzeństwa, które wraz z
Łucją uczestniczyło w uznanych przez
Kościół objawieniach Maryi w Cova
da Iria w 1917 r.
Carmo Rodeia

Informacje zawarte w niniejszym biuletynie mogą być dowolnie wykorzystywane. Przy ich wykorzystaniu należy podać źródło oraz autora (jeśli tekst jest podpisany).
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