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a młodzież
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Ludzie młodzi znajdują się w obecnie w
centrum zainteresowania i troski Kościoła.
Przypomnijmy, że w październiku tego roku
w Rzymie obradował Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Natomiast w styczniu
2019 roku w Panamie odbędą się kolejne
Światowe Dni Młodzieży, na których zgromadzą się młodzi z całego świata, aby świętować swą wiarę i świadczyć o niej z radością.
Te ważne dla życia Kościoła wydarzenia skłaniają nas, aby podjąć refleksję o relacjach łączących ludzi młodych z Fatimą.
Orędzie fatimskie jest skierowane do młodych. Jeśli orędzie Pani Różańcowej, a przede
wszystkim Anioła Pokoju, przeznaczone jest
dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku,
to stawiane w nim nieustanne wyzwania
są również kierowane do młodych. Nieodłącznym atrybutem młodości jest pragnienie
osiągnięcia czegoś więcej, niezadowalanie się
przeciętnością i próby wyznaczania własnej
drogi życia. Orędzie fatimskie odpowiada na
te właśnie potrzeby młodych i otwiera horyzonty, które mogą ich życiu nadać najpełniejszy sens.
Młodzież nie straciła zainteresowania
wiarą! Często natomiast pokazuje niezadowolenie ze sposobu, w jaki w naszych wspólnotach przeżywa się i świadczy o wierze.
Prawdą jest, że wielu młodych ludzi odsuwa
się od wspólnot parafialnych, ale prawdą nie
mniej ważną jest to, że wciąż poszukują oni
takich form duchowości, które stawiają przed
nimi wyzwania, które prowadzą do silnego
doświadczenia spotkania z Bogiem, które
ich odpowiednio motywują i ukierunkowują. Orędzie fatimskie proponuje taką właśnie
duchowość, we wspaniały sposób zrealizowaną w praktyce życia świętych pastuszków;
duchowość, która porusza i pociąga za sobą
młodzież.
Fatima jest w stanie efektywnie przemawiać do dzisiejszej młodzieży w oparciu o
swe wyjątkowe orędzie: orędzie, które nie
skupia się na tym, co w przeżywaniu wiary
drugorzędne, ale koncentruje uwagę na fundamentach wiary chrześcijańskiej; orędzie,
które aktualności szuka w prawdzie Ewangelii, z niej czerpie i do niej prowadzi; orędzie,
umożliwiające głębokie doświadczenie Boga
poprzez Maryję.
Łącząc się z całym Kościołem w modlitwie
w intencji ludzi młodych, zachęcajmy ich
również do intensywnego życia w wierze
poprzez wypełnianie wezwań orędzia z Fatimy.
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Czas łaski i miłosierdzia: dziękczynienie
za dar Fatimy

Kard. António Marto wzywa do edukacji na
rzecz umiłowania, budowania i obrony pokoju
przed narodowymi egoizmami

Ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy przyjął grupę 70 parlamentarzystów,
którym mówił o pokoju w orędziu fatimskim / Carmo Rodeia
Podczas wizyty w Sanktuarium Fatimskim
70 eurodeputowanych (uczestników 21. Spotkania na rzecz Międzykulturowego Dialogu organizowanego przez Grupę Parlamentarną EPL)
portugalski kardynał António Marto wezwał do
większego zaangażowania w sprawę edukacji na
rzecz pokoju na świecie, zalewanym przez narodowe egoizmy.
Rozważając najważniejsze treści orędzia fatimskiego, w którym sprawa pokoju ma istotne
znaczenie, biskup Leirii-Fatimy podkreślał, że
nie chodzi tu o „abstrakcyjną czy odległą ideę,
ale o konkretne doświadczenie przeżywane w
codziennym życiu, w którym nieustannie trzeba
mówić o pokoju”. I dodał, że sprawą fundamentalną jest „powszechna i dynamiczna edukacja na
rzecz umiłowania, budowania i obrony pokoju”.
Według kard. António Marto taka edukacja
potrzebna jest zarówno w Europie, jak i w Ameryce, gdzie „polityka jest przesycona ekstremalnym egoizmem: Ameryka first, Włochy first,
Niemcy first itd. Ten egoizm trzeba przezwyciężać budując między europejskimi krajami nową
solidarność, ponieważ narastające w Europie:
nacjonalizm, strach, ksenofobia i populizm, stanowią coraz większe zagrożenie”.
Biskup diecezji Leirii-Fatimy tłumaczył dalej: „Kontekst i treść orędzia nie ograniczają się
do osobistej wiary małych widzących, do prywatnych okoliczności życia ich rodzin czy też
do jakiejś określonej, kwestionowanej prawdy
wiary. To stuletnie orędzie ma zasięg historyczny i światowy: dwie wojny światowe, cierpienia
ludzkości – ze szczególnym uwzględnieniem krajów takich jak Rosja, prześladowania Kościoła, a
przede wszystkim męczennicy XX w. i męczeństwo samego papieża i wreszcie: wielka sprawa
pokoju między narodami”.
I kontynuował: „Orędzie z Fatimy zachęca
nas do spoglądania «dalej», pomaga w otwartym
patrzeniu na świat ze wszystkimi jego bolesnymi
i ciemnymi aspektami oraz w wypatrywaniu w
nich znaków obecności/nieobecności Boga i Jego
wyzwań. Wszystkiemu temu towarzyszy bardzo
silne wezwanie, aby nie poddawać się banalności i fatalizmowi zła: zło można zwyciężyć przez
nawrócenie serca, modlitwę i wynagrodzenie za
grzechy ludzi”.
Kard. António Marto zauważył jeszcze, że
„świetlisty cień Fatimy okrywa cały XX wiek,
wiek być może najbardziej okrutny i krwawy w
historii ludzkości. W takim tragicznym kontekście maja miejsce objawienia, które niosą wizję

Orędzie z Fatimy wskazuje na konkretne
doświadczenia przeżywane w codziennym życiu.

pokoju i światło nadziei dla Kościoła i dla świata.
Być może dopiero teraz, po stu latach, możemy
wreszcie w pełni zrozumieć głęboką prawdę i
całkowity zasięg tego orędzia”.
Kończąc spotkanie portugalski dostojnik powiedział: „Życzę, aby wasza wizyta w Fatimie
była początkiem większego zaangażowania w
budowanie pokoju, co jest szczególną misją deputowanych Parlamentu Europejskiego”.
25 listopada kard. António Marto obejmie
swoją bazylikę tytularną Santa Maria Sopra Minerva. Ta rzymska świątynia była już w XIX w.
przyznana innemu portugalskiemu kardynałowi
Guilherme Henriquesowi de Carvalho, dziewiątemu patriarsze Lizbony, który był także biskupem diecezji Leirii.
Akt objęcia bazyliki tytularnej jest kontynuacją wielowiekowej tradycji nadawania jednego z
rzymskich kościołów kardynałom, powołanym,
by bezpośrednio wspierać papieża w zarządzaniu
Kościołem. Obecnie, biorąc pod uwagę fakt, że
większość członków kolegium kardynalskiego
nadal sprawuje swoją posługę w diecezjach pochodzenia, tytuły te mają charakter symboliczny.
Tak więc, od 25 listopada bazylika Santa Maria
Sopra Minerva stanie się oficjalnie kościołem tytularnym ordynariusza diecezji Leirii-Fatimy z
prawem umieszczenia przez niego herbu biskupiego na fasadzie tej świątyni; w praktyce miejscem tym będzie nadal zarządzał jego obecny
rektor.
Kard. António Marto uzyska bazylikę tytularną po zmarłym w 2017 r. arcybiskupie Westminsteru i przewodniczącym Konferencji Biskupów
Anglii i Walii kardynale Cormacu Murphym-O’Connorze.
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Fatimska figura pielgrzymująca pojedzie na Światowe Dni Młodzieży w Panamie
Spotkanie młodych z papieżem Franciszkiem odbędzie się od 23
do 27 stycznia 2019 r. / Ks. Carlos Cabecinhas

Sanktuarium Fatimskie wyśle figurę pielgrzymującą nr 1 na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Na zaplanowanym od 23 do 27 stycznia 2019
r. spotkaniu młodych obecny będzie papież Franciszek.
Światowe spotkanie młodzieży w mieście
Panama (po raz pierwszy w Ameryce Środkowej!)
będzie przebiegało pod wybranym przez Ojca
Świętego hasłem: „Oto Ja służebnica Pańska, niech
Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38).

Aby wyrazić radość z zaplanowanej peregrynacji figury fatimskiej na ŚDM rektor Sanktuarium
ks. Carlos Cabecinhas wystosował orędzie do panamskich katolików:
„Drodzy bracia chrześcijanie w Panamie,
Z wielką radością pragnę zakomunikować, że
Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy
w Portugalii, wyśle na Światowe Dni Młodzieży
swoją najważniejszą figurę pielgrzymującą.
Jest to dla nas wyjątkowy wizerunek – pierwsza
i oryginalna figura pielgrzymująca, ta, która nawiedziła wszystkie kontynenty, wielokrotnie okrążyła
świat, a w roku 2000 została uroczyście intronizowana w bazylice Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie. Obecnie opuszcza ona Sanktuarium tylko w
bardzo wyjątkowych sytuacjach.
Rozumiejąc, że Światowe Dni Młodzieży są
takim właśnie wyjątkowym wydarzeniem, zdecydowaliśmy o wysłaniu figury pielgrzymującej nr
1, która – jak wspomniałem – jest najważniejszą ze
wszystkich figur pielgrzymujących Matki Boskiej
Fatimskiej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak
ważne dla całego Kościoła jest spotkanie młodzieży
z Ojcem Świętym, ich wspólna modlitwa, refleksja
i świętowanie. Światowe Dni Młodzieży są więc
wydarzeniem kościelnym najwyższej rangi, dlatego
uznaliśmy, że jest to powód wystarczający i wysoce
usprawiedliwiony, aby uczynić wyjątek i aby ta figura udała się do Panamy.
Z drugiej strony wiemy, że nabożeństwo do
Matki Boskiej jest od samego początku silnie zwią-

zane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Pamiętamy, jak bardzo głęboko oddany był Maryi papież
Jan Paweł II, który zainicjował Światowe Dni Młodzieży i, w sposób naturalny, nadał im wyraźnie
maryjny charakter. To także, bardziej niż wystarczający, powód do wysłania do Panamy tak drogiej
nam figury.
Chciałbym również podkreślić wielką pobożność maryjną katolików w Panamie i ich miłość
do Matki Boskiej Fatimskiej. To kolejny ważny
motyw, który zaważył na wyborze figury pielgrzymującej nr 1, jako tej, która uda się na Światowe
Dni Młodzieży. Z wielką radością przyjęliśmy więc
zaproszenie arcybiskupa Panamy, aby figura Matki Boskiej Fatimskiej była obecna na Światowych
Dniach Młodzieży. Będzie to wyraz naszej modlitewnej jedności w czasie tego ważnego dla Kościoła
wydarzenia.
Aby okazać jedność Sanktuarium Fatimskiego
w okresie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, a także w intencji ich realizacji i dobrych
owoców, dzisiejsza modlitwa różańcowa w Sanktuarium będzie modlitwą za przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
Modlitwa różańcowa jest najbardziej charakterystyczną modlitwą naszego Sanktuarium. Matka
Boska wielokrotnie o nią prosiła, dlatego my teraz
odmawiamy różaniec w intencji Światowych Dni
Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w
Panamie”.

Figura Matki Boskiej Fatimskiej w Ośrodku
dla Seniorów im. Najświętszego Serca Jezusowego
Ośrodek jest placówką opieki długoterminowej dla osób starszych
16 sierpnia 2018 r. na dziedzińcu Ośrodka
dla Seniorów im. Najświętszego Serca Jezusowego w Macaé w brazylijskim stanie Rio de Janeiro umieszczono figurę Matki Boskiej Fatimskiej.
Uroczystości przewodniczył ordynariusz
diecezji Nova Friburgo biskup Edney Gouveia
Matoso; obecne były siostry zakonne, pracownicy, pensjonariusze i ich goście, a także zarząd i
przyjaciele instytucji. Otwarty w 2000 r. ośrodek

Figura Matki Boskiej Fatimskiej w Macaé

/ Ir. Vilma Pereira/Ir. Maria Bernardete Silva

jest miejscem opieki długoterminowej dla osób
starszych.
Placówka została ufundowana z funduszy
kościelnych, dlatego odczuwaliśmy głębokie
pragnienie uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga i naszej Matki. Nabożeństwo do
Matki Boskiej Fatimskiej jest wśród Brazylijczyków bardzo popularne, a w ośrodku pracują Siostry Misjonarki Matki Boskiej Fatimskiej, które
otaczają pensjonariuszy duchową opieką.

Uczczenie Najświętszej Marii Panny zostało zainspirowane religijnym charakterem placówki.
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Kardynał António Marto przestrzega, że na świecie
rośnie armii ubogich
Podczas pielgrzymki w sierpniu wezwano rządzących do zwrócenia szczególnej
uwagi na falę emigracji / Carmo Rodeia

Jednym ze znaczących gestów tej pielgrzymki było złożenie pszenicy.

Obchody sierpniowej pielgrzymki rocznicowej w Sanktuarium Fatimskim są tradycyjnie poświęcone emigrantom oraz uchodźcom
i rozpoczynają w Portugalii 46. Narodowy
Tydzień Emigracji, organizowany przez Portugalskie Dzieło Katolickie ds. Migracji (port.
skrót OCPM). Tegorocznym hasłem Tygodnia
Emigracji było zdanie: „Każdy cudzoziemiec jest
okazją do spotkania – emigranci i uchodźcy na
drodze ku Chrystusowi”.
Podczas konferencji prasowej poprzedzającej
uroczystości kard. António Marto, ordynariusz
diecezji Leirii-Fatimy, z troską mówił o „humanitarnym dramacie, który dotyka niespotykaną
nigdy wcześniej falę emigrantów, docierających
do Europy z Bliskiego Wschodu i z Afryki”.

„Przybywa do nas armia ludzi skrajnie ubogich, wyczerpanych wielomiesięczną podróżą
przez północną Afrykę. Nie chodzi tu już nawet
o liczby, ale o konkretne osoby z ich historią,
kulturą, rodziną, uczuciami, dramatami i aspiracjami”, podkreślił ordynariusz i krytycznie
ocenił kolonialną przeszłość zachodnioeuropejskich potęg, które „wykorzystały, okradły
Afrykę i utrzymywały ten kontynent w stanie
permanentnej wojny”. I kontynuował: „W ten
sposób zniszczono życie milionów biedaków,
którzy muszą teraz uciekać, aby nie umrzeć z
powodu nędzy, głodu i wojny. Dzieci pozbawione rodziców, ojcowie i matki bez dzieci…
Wiemy o tym i nie możemy milczeć!”.
Podczas inauguracji pielgrzymki w Kapli-

Pielgrzymce poświęconej emigrantom przewodniczył kardynał z Republiki Zielonego Przylądka

cy Objawień kardynał António Marto prosił o
dar pokoju dla świata, szczególnie dla Wenezueli i Nikaragui oraz o „zakończenie tragedii
uchodźców i wszystkich ludzi prześladowanych
z powodu wiary”; przypomniał również po raz
kolejny ofiary ubiegłorocznych pożarów w Portugalii.
Przewodniczący uroczystościom sierpniowej pielgrzymki ksiądz kardynał Arlindo Gomes Furtado, biskup diecezji Santiago (Wyspy
Zielonego Przylądka) w swoich wystąpieniach
mówił, że wiara jest „zaczynem humanizacji” i
może pomagać w rozwiązaniu bieżących kryzysów.
„Trzeba pilnie obudzić świadomość i podjąć
konkretne działania na rzecz uchodźców”, apelował kardynał, przypominając cztery słowa,
którymi papież Franciszek wzywał Kościół do
konkretnych działań w tej sprawie: „przyjmować, chronić, promować i integrować”. W tym
kontekście zwrócił się do rządów krajów, które
– bezpośrednio lub pośrednio – doświadczają
tego problemu: „Politycy i rządy Stanów Zjednoczonych oraz krajów Europy, z jednej strony
i krajów, z których ci bracia uciekają, z drugiej
strony, mają moralny obowiązek otwarcia umysłów i serc. To pomoże im się zjednoczyć i stworzyć wizję szczęśliwego i pokojowego rozwiązania najtrudniejszych problemów emigrantów w
ogólności, a uchodźców w szczególności”.
Na zakończenie uroczystości biskup diecezji
Leirii-Fatimy podziękował za obecność kardynałowi Arlindo Furtado i pozdrowił zebranych
w Cova da Iria pielgrzymów: „Tutaj i na całym
świecie Matka Boska Fatimska, poprzez swoje
orędzie, promuje kulturę spotkania, którego
piękno można podziwiać właśnie teraz – piękno
spotkania różnych narodów, rodzin, kultur, ras
i języków, zjednoczonych w tej samej wierze i
miłości. Dlatego ta pielgrzymka jest tak pełna
piękna i uroku”.
Główną Mszę św. międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej w sierpniu celebrowało
dwóch kardynałów, pięciu biskupów i 121 księży.
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W czasie międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej
we wrześniu apelowano o pokój na świecie
Uroczystościom przewodniczył emerytowany arcybiskup Evory JE José Francisco Alves
/ Cátia Filipe

Ks. arcybiskup José Francisco Alves powiedział, że modlitwa i ofiara to ważne kroki na drodze do nawrócenia.

Emerytowany arcybiskup Evory podkreślił wagę aktywnych wspólnot.

Inaugurując międzynarodową pielgrzymkę
rocznicową we wrześniu, kardynał António Marto prosił Najświętszą Maryję Pannę o szczególną
opiekę i pomoc w przezwyciężaniu bieżących
problemów Kościoła oraz o pokój na świecie.
„Podczas tej pielgrzymki pragniemy powierzyć Matce Boskiej problemy, jakie trapią obecnie Kościół, jak również prosić o dar pokoju na
świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, w
Nikaragui i w Wenezueli”, powiedział ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy podczas powitania w
Kaplicy Objawień.
Międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej
we wrześniu przewodniczył emerytowany arcybiskup Evory JE José Francisco Alves. W uroczystościach wzięło udział 46 zorganizowanych grup
pielgrzymkowych z 18 krajów.
„Tak jak wy wszyscy, jestem pielgrzymem do
tego Sanktuarium” powiedział abp José Francisco
Alves i podkreślił, że „w Fatimie czujemy, że jest
tu miejsce dla każdego”. Wezwał też obecnych,
aby „otworzyli swe serca dla świata i prosili Maryję o dar braterstwa, jedności i umiejętności budowania pokoju”.
Podczas Mszy św. odprawianej na Placu Modlitwy w noc poprzedzającą główne uroczystości
rocznicowe abp Alves przypomniał, że „głównym
powodem gromadzącym tak wielu pielgrzymów
w «Domu Matki» jest dziękczynienie Bogu za
niezmierzone dary, które zsyła całemu światu,
naszemu krajowi i każdemu z nas”.
Emerytowany arcybiskup Evory mówił dalej:
„Bóg nigdy nie pozostaje obojętny na serca pełne
niepokoju. Tak, jak Jezus spoglądał na chorych,
tak i Bóg zawsze patrzy na nas ze współczuciem,
leczy z ran grzechu i wskazuje drogę, którą należy podążać, aby osiągnąć pełnię zjednoczenia we
wspólnocie. Wspólnota jest bowiem podstawą
życia w ogóle, a życia chrześcijańskiego w szczególności. Nikt nie może żyć w odosobnieniu,
odwrócony plecami do innych mężczyzn i kobiet; wszyscy należymy do wielkiej rodziny – nie
możemy mieć dobrych relacji z Bogiem, jeżeli nie
mamy dobrych relacji z bliźnimi”.
Podczas Mszy św. kończącej uroczystości
portugalski dostojnik podkreślił, że pokój ma
podstawowe znaczenie dla dobrostanu ludzkości
i nazwał go „dobrem podstawowym, ale wrażliwym, które trzeba chronić i promować”, bo może
zostać osiągnięte tylko dzięki zaangażowaniu,
poświęceniu i modlitwie wszystkich ludzi. Abp
José Alves zwrócił też uwagę, że w ostatnim stuleciu – w przeciwieństwie do szybkiego rozwoju
procesów technologicznych – postęp w wysiłkach
na rzecz światowego pokoju jest wyjątkowo powolny.
„Pokój wymaga współpracy wszystkich; osiąga
się go poprzez modlitwę i bezinteresowne ofiary,
które prowadzą do nawrócenia serc; nawrócone
serca wyrzekają się zła i wojny, przyjmują postawę umiarkowania, współczucia, życzliwości i
braterskiego współistnienia”, powiedział.
Nawiązując do wspominanego w Ewangelii
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, podczas którego „Matka Boska stawia czoło wszystkim trudnościom, zachowuje pokój w swoim
sercu i oddaje się do dyspozycji Boga jako Jego
pokorna służebnica”, dostojnik wezwał pielgrzymów, aby podążali za przykładem Królowej Pokoju i zakończył modlitwą skierowaną do Matki
Boga.
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Międzynarodowa pielgrzymka w październiku
poświęcona modlitwie o pokój

Przewodniczący uroczystościom w Fatimie biskup Hiroszimy apelował o wzmożenie
wysiłków na rzecz pokoju i o walkę z niszczycielską plagą ludzkiej arogancji / Carmo Rodeia

Największym wrogiem ludzkości jest arogancja
człowieka.

Szósta międzynarodowa pielgrzymka rocznicowa, upamiętniająca ostatnie objawienie Matki
Boskiej pastuszkom w 1917 r. i zamykająca cykl
wielkich letnich pielgrzymek w Sanktuarium

Fatimskim, zakończyła się mocnym apelem o
wzmożenie wysiłków na rzecz pokoju i o walkę
z niszczycielską plagą ludzkiej arogancji, którą
przewodniczący uroczystościom biskup Hiroszimy nazwał „największym wrogiem ludzkości”.
W homilii podczas Mszy św. międzynarodowej w dniu 13 października bp Alexis Mitsuru
Shirahama ostrzegał, że „przez swoją arogancję
człowiek może zniszczyć przyrodę i cały świat”.
Japoński biskup przypomniał słowa papieża
Jana Pawła II, który w czasie wizyty apostolskiej
w Hiroszimie w 1981 r. także mówił o niszczycielskich skłonnościach i pladze ludzkiej arogancji. Ofiarą tej arogancji padły dwa japońskie miasta: Hiroszima i Nagasaki, które podczas drugiej
wojny światowej stały się celem ataku przy użyciu bomby atomowej.
Bp Shirahama zapytywał: „Jak można obciąć
głowę temu wrogowi?” i zachęcał pielgrzymów,
aby odpowiedzi na to pytanie poszukiwali w
Bogu i w nawróceniu serca.
Podczas pielgrzymki grupa japońskich pielgrzymów, towarzysząca przewodniczącemu
pielgrzymce biskupowi Alexisowi Mitsuru Shirahamie w Cova da Iria, w symbolicznym geście przekazała Sanktuarium Fatimskiemu dwie
księgi, w których zapisano 103 000 modlitw
różańcowych odmówionych przez katolików z
Hiroszimy jako przygotowanie duchowe do tej
pielgrzymki.
W głównej Eucharystii międzynarodowej
pielgrzymki rocznicowej we wrześniu (która
były tłumaczona na portugalski język migowy)

Podczas ostatniej, w roku duszpasterskim, wielkiej pielgrzymki w Fatimie, tysiące pielgrzymów modliło sie o pokój

uczestniczyło 96 grup pątników z 25 krajów.
Także 12 października, podczas Eucharystii
odprawionej po wieczornej procesji ze świecami, bp Alexis Shirahama zachęcał pielgrzymów
do działania na rzecz pokoju. Japoński dostojnik
dziękował za dar Fatimy oraz wskazał Maryję,
Matkę Kościoła i światło wiary jako drogę do
budowania Bożego ludu i nadziei na światowy
pokój.
„Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że dał nam
Przenajświętszą Dziewicę Maryję jako Matkę Kościoła. Matka Boska objawiła się tu, w
Fatimie, aby ukazać nam Boże miłosierdzie!
Oświeceni światłem wiary, z pomocą Matki Kościoła, działajmy wszyscy na rzecz budowania
ludu Bożego i zaprowadzenia pokoju na świecie”, powiedział bp Alexis Shirahama na zakończenie homilii wygłoszonej na Placu Modlitwy
Sanktuarium Fatimskiego.
Mszę św. wigilii objawień koncelebrował
kardynał António Marto, ordynariusz diecezji
Leirii-Fatimy oraz 13 biskupów z abpem Rino
Passigato, nuncjuszem apostolskim w Portugalii
i 173 kapłanów.
Międzynarodowa pielgrzymka rocznicowa
w październiku upamiętnia ostatnie objawienie Matki Boskiej pastuszkom w Cova da Iria w
dniu 13 października 1917 r., podczas którego
– jak opisuje widząca Łucja dos Santos w swoich Wspomnieniach – Maryja Dziewica prosiła,
aby w miejscu objawień wzniesiono kaplicę ku
Jej czci i aby nadal odmawiać różaniec każdego
dnia.
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Pielgrzymi modlili się o pokój przy pomniku
Muru Berlińskiego

13 sierpnia w Fatimie upamiętniono rocznicę wzniesienia Muru / Carmo Rodeia
13 sierpnia pielgrzymi zebrani w Cova da
Iria w sposób szczególny upamiętnili, przypadającą w tym dniu, rocznicę rozpoczęcia budowy Muru Berlińskiego. Podczas procesji ze
świecami – w chwili, gdy figura Matki Boskiej
przechodziła obok znajdującego się w Sanktuarium Fatimskim fragmentu Muru – odmówiono (po portugalsku i po niemiecku) modlitwę, zaczerpniętą z wystąpienia papieża św.

Jana Pawła II, wygłoszonego podczas jego drugiej pielgrzymki do Fatimy (w maju 1991 r.).
Przypomnijmy, że budowę Muru w Berlinie rozpoczęto w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961
r.; zburzono go 9 listopada 1989 r.
13 sierpnia 1994 r. w Fatimie odsłonięto
pomnik Muru Berlińskiego. Umieszczony przy
południowym wejściu na Plac Modlitwy betonowy blok waży 2,6 tony, ma 3,6 m wysokości

i 1,2 m szerokości. Ofiarował go Sanktuarium
pewien, mieszkający w Niemczech, Portugalczyk.
Obok pomnika znajdują się tablice upamiętniające dwóch kapłanów zasłużonych dla
badania historii objawień fatimskich oraz dla
upowszechniania ich orędzia w Portugalii – ks.
Manuela Nunesa Formigão i w Niemczech –
ks. Ludwiga Fischera.

Tysiące pielgrzymów codziennie odwiedza fragment Muru Berlińskiego

Wspomnienie 4. objawienia Matki Boskiej
w Fatimie

Pielgrzymi modlili się w miejscu, w którym Maryja objawiła się 19 sierpnia 1917 r.
/ Carmo Rodeia

Sanktuarium Fatimskie upamiętniło 4. objawienie Matki Boskiej, które miało miejsce 19 sierpnia
1917 r. w Valinhos.
W tym objawieniu Maryja przekazała widzącym orędzie nawrócenia oraz prosiła dzieci o żarliwą i zaangażowaną modlitwę w intencjach pokoju
i ludzi grzeszących.
Tysiące pielgrzymów, uczestniczących w tym
roku w przypominającej to wydarzenie uroczystości, prosiło Matkę Bożą – Ucieczkę grzesznych
o wstawiennictwo, „aby chrześcijanie umieli odrzucić egoizm i wszystkie grzechy wynikające z
konsumpcyjnego modelu życia, a szczególnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, przesadne ambicje, nadmierną pychę i rozwiązłość”.
W modlitwie wiernych wspomniano również
rodziny, osoby wykluczone społecznie, chorych
oraz młodzież. Modlono się także za rządzących,
przede wszystkim tych, którzy odpowiadają za
instytucje kulturalne, polityczne i kościelne, aby
„umieli z odwagą świadczyć o wartościach takich,
jak sprawiedliwość, miłość i pokój oraz nie ustawali w poszukiwaniu dialogu jako najlepszej drogi do
rozwiązywania konfliktów”.

Orędzie Matki Najświętszej, to prośba o modlitwę i nawrócenie.
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Metropolita Hilarion Alfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych
Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego odpowiedzialny
za dialog z Kościołem Katolickim, odwiedził Sanktuarium Fatimskie

Wysoki przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego spotkał się z kard. António Marto / Cátia Filipe

Zwiedzanie Sanktuarium pozwoliło metropolicie zapoznać się najbardziej symbolicznymi miejscami Placu Fatimskiego

18 września Sanktuarium w Fatimie odwiedził
metropolita Hilarion Alfiejew, odpowiedzialny
w Patriarchacie Moskwy za sprawy zagraniczne i
dialog z Kościołem Katolickim. W Cova da Iria z
wysokim dostojnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego spotkał się ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy kard. António Marto.
Podczas rozmowy, która odbyła się w Domu
Rekolekcyjnym Matki Boskiej z Góry Karmel, biskup Leirii-Fatimy podziękował za „świadectwo,
jakie Rosyjski Kościół Prawosławny daje obecnie w zakresie ożywiania dobrych relacji między
oboma Kościołami”. Kard. António Marto przyznał, że zawsze z wielkim zainteresowaniem śledzi relacje między Patriarchatem Moskiewskim a
Stolicą Apostolską, szczególnie wtedy, gdy metropolita Hilarion Alfiejew odwiedza papieża Franciszka.
Portugalski kardynał mówił: „Wiem, że Rosyjskim Kościele Prawosławnym następuje rozkwit wiary, a w Europie przeżywamy czas istotnej
współpracy między Kościołem prawosławnym i
Kościołem katolickim, której celem jest obrona
wielkich wartości chrześcijaństwa”.
Metropolita Hilarion Alfiejew (który już wcześniej odwiedzał Portugalię, ale do Fatimy przybył
po raz pierwszy) opowiadał, że gdy tylko zaczęto
przygotowywać program jego dwudniowej wizyty
w Portugalii, natychmiast poprosił o możliwość
nawiedzenia Fatimy. Dodał, że wiele czytał o tym
miejscu, ale pragnął osobiście zobaczyć Sanktuarium, które nazwał „miejscem pokoju”. Następnie

wpisał się do Księgi Pamiątkowej, a kard. António
Marto podarował mu Medal Stulecia Objawień i
książkę Wspomnienia Siostry Łucji w języku rosyjskim.
Z kolei metropolita Hilarion Alfiejew, który
jest uznanym pisarzem i kompozytorem, wręczył
biskupowi Leirii-Fatimy swoją książkę Tajemnica
Wiary – wprowadzenie do prawosławnej teologii dogmatycznej oraz płytę CD z autorskimi utworami.
Po spotkaniu rosyjski duchowny zwiedził
Sanktuarium Fatimskie, modlił się w ciszy w Kaplicy Objawień i, tak jak to czynią tysiące pielgrzymów, zapalił świecę. Zwiedzając bazylikę Trójcy
Przenajświętszej, metropolita Hilarion Alfiejew
ze zdziwieniem przyjął informację, że Alexandros
Tombazis – architekt, który zaprojektował tę świątynię – należy do greckiego kościoła prawosławnego. Kolejnym bardzo wymownym miejscem, które
zobaczył w Sanktuarium Fatimskim metropolita
Hilarion był pomnik Muru Berlińskiego.
Wizyta rosyjskiego duchownego zakończyła
się kolacją w Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej
z Góry Karmel.
Portugalia i Rosja są ze sobą związane w
sposób szczególny poprzez orędzie fatimskie.
Jaka relacja łączy dziś rosyjskich chrześcijan
z Fatimą?
W Rosji jest wielu chrześcijan, przede wszystkim katolików, którzy często odwiedzają Sanktuarium Fatimskie. Wierzę, że proroctwo z Fatimy
dotyczące nawrócenia Rosji już się wypełniło.
Odrodzenie religijne, które rozpoczęło się 30 lat

temu, jest nawróceniem Rosji na wiarę chrześcijańską.
Dlaczego Eminencja chciał odwiedzić Fatimę?
Dla mnie jest to bardzo ciekawe doświadczenie,
bo wiele czytałem i słyszałem o Fatimie. Ale jak
mówi stare rosyjskie przysłowie: lepiej raz zobaczyć,
niż sto razy usłyszeć.
Eminencja przyjechał do Portugalii, aby
rozmawiać o przyszłości chrześcijaństwa w
Europie. Co Jego Eminencja na ten temat sądzi?
Chrześcijaństwo w Europie ma bardzo długą
historię, ale jego wartość nie jest tylko wartością
historyczną. Przyszłość Europy jest ściśle związana
z chrześcijaństwem. Nie potrafię wyobrazić sobie
przyszłości Europy bez chrześcijaństwa. Jest wielu
polityków i filozofów, którzy wierzą, że Europa
przetrwa bez chrześcijaństwa, ale ja tak nie uważam. Myślę, że bez chrześcijaństwa Europa straciłaby swoją tożsamość.
W jaki sposób Kościół katolicki i Kościół
prawosławny mogą działać na rzecz zachowania chrześcijaństwa w Europie?
Już nad tym pracujemy. Dwa lata temu papież
Franciszek spotkał się w Hawanie z Patriarchą
Moskwy i serdecznie ze sobą rozmawiali. Mówili
o wielu sprawach, również o przyszłości chrześcijaństwa w Europie. Po tym spotkaniu podjęliśmy
współpracę w wielu dziedzinach i tych dziedzin, w
których współpracujemy, jest coraz więcej. To spotkanie otworzyło zupełnie nowy rozdział w naszych
relacjach.

Potrzebą ducha były odwiedziny Sanktuarium Fatimskiego, stwierdził odpowiedzialny za sprawy zagraniczne rosyjskiego Kościoła.
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Wierni z Luksemburga przybyli z
dziękczynną pielgrzymką do Fatimy
Pątnicy dziękowali za duchowe dary uzyskane podczas
peregrynacji figury fatimskiej / Rui Pedro

Peregrynująca figura matki Bożej Fatimskiej odwiedziła Grão-Ducado w Luksemburgu.

12 i 13 września w Sanktuarium Fatimskimi
przebywało 50 pątników z archidiecezji Luksemburga. Ich pielgrzymka była dziękczynieniem za
duchowe dary uzyskane podczas peregrynacji figury fatimskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga,
która odbyła się w roku stulecia objawień (2017).
Opiekę duchową nad uczestnikami sprawowali
dwaj księża i dwie siostry zakonne, między innymi s. Maria Perpetua ze zgromadzenia Służebnic
Matki Boskiej Fatimskiej, która w Luksemburgu
prowadzi pracę misyjną wśród rodzin emigrantów
mówiących po portugalsku.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku figura
Matki Boskiej z Fatimy przez miesiąc nawiedzała
luksemburskie parafie, domy zakonne i klasztory; odwiedziła również ośrodki opieki społecznej i więzienie. Pielgrzymujący wizerunek Maryi
uczestniczył w procesjach, które ożywiały wiarę
w Jezusa Chrystusa oraz pobożność maryjną. W
wielu miejscach wspólnoty emigrantów (z Portugalii, Wysp Zielonego Przylądka, Gwinei, Włoch i
innych krajów) odgrywały aktywną rolę w przygotowaniu i animacji uroczystości religijnych, a także
uczestniczyły w programie zorganizowanym przez
archidiecezję.
W pamięci katolików w Luksemburgu na długo
pozostaną dwa ważne, ubogacające ten święty czas
wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w ka-

tedrze w Luksemburgu: prezentacja rzeźby Joany
Vasconcelos „Niezależne Czerwone Serce” oraz
niezapomniany wieczór wyjątkowych pieśni fado
poświęconych Maryi w wykonaniu śpiewaczki
Kátii Guerreiro. Najważniejszym aktem liturgicznym była uroczysta Eucharystia na zakończenie
pielgrzymki figury, podczas której poświęcono
Kościół w Luksemburgu Niepokalanemu Sercu
Maryi.
Tegoroczną tygodniową pielgrzymkę do Fatimy
i miejsc związanych z s. Łucją współorganizowały
archidiecezja Luksemburga i parafia w Wiltz, gdzie
znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
„op Baessent”, będące celem dorocznej peregrynacji
portugalskich emigrantów. Pobyt grupy w Cova da
Iria zakończył piękny i uroczysty czas obchodów
stulecia objawień fatimskich w Luksemburgu.
W uznaniu wielkiego znaczenie i aktualności
orędzia fatimskiego oraz jako wyraz zobowiązania do jego upowszechniania, a także dowód
szczególnego szacunku dla ważnej roli katolickich
wspólnot języka portugalskiego w życiu luksemburskiego Kościoła, arcybiskup Jean-Claude Hollerich ogłosi wkrótce, że w kalendarzu liturgicznym
archidiecezji Luksemburga dzień 20 lutego będzie
obowiązkowym wspomnieniem świętych Franciszka i Hiacynty Marto, a 13 maja zostanie podniesiony do rangi święta.

Wiltz: miejsce, z
którego rozbrzmiewa
fatimskie orędzie
20 tysięcy Portugalczyków
przybywa co roku z pielgrzymką
do „Fatimy” w Wiltz
(Luksemburg)

Co roku około 20 tysięcy mieszkających w
Luksemburgu Portugalczyków przybywa z
pielgrzymką do „Fatimy” w Wiltz. Zapewne nie
wszyscy oni wiedzą, że to luksemburskie sanktuarium powstało jako wypełnienie obietnicy
złożonej podczas II wojny światowej, na długo
przed przybyciem do Wielkiego Księstwa Luksemburga pierwszych emigrantów.
Podczas niemieckiej okupacji wielu mieszkańców Wiltz zginęło lub zostało deportowanych, dlatego miejscowość ta znana jest w Luksemburgu jako „miasto-bohater”.
Wiltz leży około 20 kilometrów od belgijskiego Bastogne, które było jednym w kluczowych punktów podczas bitwy o Ardeny.
Powstanie sanktuarium poświęconego Matce Boskiej Fatimskiej związane jest z przyrzeczeniem złożonym przez grupę wiernych w
dniu 13 stycznia 1945 r., kiedy to na północy
Luksemburga toczyły się zacięte walki. Miejscowości groziło zniszczenie, a jej mieszkańcy
mieli być wywiezieni. Ludzie, którzy schronili
się w podziemiach kościoła, obiecali, że jeśli ich
miejscowość zostanie ocalona, to zbudują w niej
sanktuarium poświęcone Matce Boskiej Fatimskiej. Wiltz nie było ewakuowane, a tydzień
później (20 stycznia 1945 r.) Niemcy w pośpiechu wycofali się z tych terenów.
11 września 1947 r. figura pielgrzymująca z
Fatimy (replika tej, która znajduje się w Cova
da Iria) przybyła do Wiltz. Przypieczętowało
to plany powstania nowego maryjnego sanktuarium, które zainaugurowano w 1952 r.
W 1968 r., wraz z przybyciem do Wielkiego
Księstwa Luksemburga pierwszych Portugalczyków, rozpoczęła się tradycja pielgrzymowania do tego miejsca w dniu święta Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymkę
współorganizują: Stowarzyszenie Przyjaźni
Portugalsko-Luksemburskiej oraz miejscowa
parafia.

W Torre do Pinhão zainaugurowano pomnik Matki Boskiej Fatimskiej

Nowe miejsce kultu dla lokalnej wspólnoty / CM Sabrosa

W Sabrosa, kult Matki Bożej zyskał nowe miejsce.

3 sierpnia w miejscowości Torre do Pinhão
w portugalskiej gminie Sabrosa zainaugurowano pomnik poświęcony Matce Boskiej Fatimskiej.
Monument powstał dzięki inicjatywie Zarządu sołectwa Torre do Pinhão, do której przyłączyła się Rada sołecka i gmina Sabrosa. Jego
powstanie jest realizacją pragnień mieszkańców.
Nowa przestrzeń religijna będzie miejscem kultu
dla katolickiej społeczności miasteczka.
Przy okazji wznoszenia pomnika dokonano
również rewitalizacji urbanistycznej tego miejsca i jego otoczenia, przekształcając je w nowoczesną, zadbaną przestrzeń z podświetlanym
oczkiem wodnym i sztucznym wodospadem,
nową aranżacją zieleni i nawierzchnią.
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Biskup Leirii-Fatimy uważa, że współczesne
społeczeństwa dotknięte są zjawiskiem „zaćmienia Boga”
13 września kard. António Marto przyjął pielgrzymów z Luksemburga
/ Cátia Filipe

13 września kard. António Marto, ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy, przyjął w
Sanktuarium grupę pielgrzymów z Luksemburga.
Podczas spotkania portugalski dostojnik
mówił o mistycznym i prorockim wymiarze
orędzia, jakie Matka Boska przekazała trojgu
pastuszkom w Fatimie.
Kardynał Marto stwierdził, że mimo upływu stu lat orędzie objawień „nie ogranicza
się do osobistej wiary małych widzących ani
szczególnych okoliczności dotyczących ich
kraju”. I wyjaśnił: „Horyzonty tego orędzia są
gigantyczne: dwie wojny światowe, cierpienia
ludzkości ze szczególnym uwzględnieniem
krajów takich jak Rosja, ateistyczne reżimy,
prześladowania Kościoła, a przede wszystkim
męczenników XX w. i samego papieża oraz
wielka sprawa pokoju między narodami”.
Na zakończenie biskup diecezji Leirii-Fatimy zauważył, że współczesne społeczeństwa

Katecheza Kard. Antonio Marto wprowadziła pielgrzymów w najważniejsze kwestie Orędzia fatimskiego.

wydają się być dotknięte zjawiskiem, która
można nazwać „zaćmieniem Boga”, polegającym na ukrywaniu Boga w życiu osobistym i
rodzinnym, kulturalnym i społecznym.

Grupa pielgrzymów z Luksemburga
uczestniczyła w Sanktuarium Fatimskim we
wrześniowej międzynarodowej pielgrzymce
rocznicowej.

Kardynał Manili będzie przewodniczył pielgrzymce
13 maja 2019 r.

Kard. António Marto: „Zaproszenie kard. Luisa Antonio Tagle jest wyrazem naszego
zainteresowanie pielgrzymami z Azji” / Carmo Rodeia

Podczas spotkania z ambasador Filipin ks. kard. Antonio Marto podkreślił znaczenie Niepokalanego
Serca Maryi.

Biskup diecezji Leirii-Fatimy poinformował,
że międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej 13
maja 2019 r będzie przewodniczył kardynał Luis
Antonio Tagle z Manili. Zaproszenie filipińskiego duchownego jest wyrazem zainteresowania, z
jakim Sanktuarium Fatimskiej spogląda na kontynent azjatycki.
Kardynał Luis Antonio Tagle od 2011 r. jest
arcybiskupem Manili nas Filipinach; w listopa-

dzie 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go
kardynałem, a w 2015 r. objął on funkcję przewodniczącego Caritas Internationalis.
12 września, podczas inauguracji międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej upamiętniającej piąte objawienie Matki Boskiej, kard. António Marto rozmawiał z ambasador Filipin panią
Celią Anną Farią. Portugalski dostojnik podkreślił, że kard. Tagle ma opinię osoby prostolinijnej

i komunikatywnej, co pozostaje „w zgodzie ze
stylem papieża Franciszka”.
Z kolei ambasador Filipin prosiła ordynariusza diecezji Leirii-Fatimy, aby do swoich modlitw włączył szczególną intencję pokoju i pojednania w jej kraju. „Jesteśmy wierni Kościołowi!
Filipiny są, obok Timoru Wschodniego, jednym
z tych krajów Azji, w którym większość stanowią
katolicy. Modlimy się o pokój dla naszego narodu
oraz o poprawę losu osób najuboższych” mówiła
dyplomatka, która przebywa w Lizbonie od 14
miesięcy i za swój wielki przywilej uważa to, że
„może bardzo często przyjeżdżać do Fatimy”.
Kardynał António Marto podkreślił, że Sanktuarium Fatimskie z wielką uwagą przygląda się
coraz liczniejszym grupom pątników z Azji: „Z
głębokim szacunkiem zauważamy, że azjatyccy
pielgrzymi pokazują wielkie wewnętrzne skupienie na modlitwie”. Odnosząc się do treści orędzia
fatimskiego portugalski dostojnik przypomniał,
że jest to „orędzie, które wzywa do pokoju między ludźmi”.
Na zakończenie spotkania ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy powiedział: „W tym roku
zaprosiliśmy do Fatimy emerytowanego biskupa
z Hongkongu, który przewodniczył uroczystościom w maju. W październiku gościliśmy tu
biskupa Hiroszimy, a w przyszłym roku na dwie
największe pielgrzymki rocznicowe zaprosiliśmy
kolejnych przedstawicieli duchowieństwa z Azji:
w maju arcybiskupa Manili, a w październiku arcybiskupa Seulu i administratora apostolskiego
diecezji Pjongjangu, kardynała Soo-junga”.
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Błogosławieństwo apostolskie dla wiernych, modlących
się u stóp figury pielgrzymującej
Papież Franciszek prosił pielgrzymów o modlitwę w jego intencji / Enzo Sorrentino
Wizyta fatimskiej figury pielgrzymującej
była dla nas czasem wielkiej łaski. Przeżywaliśmy uroczyste chwile, w których – podobnie jak w roku stulecia objawień fatimskich
– uczestniczyły niezliczone rzesze wiernych.
Przy tej okazji zawierzyliśmy Najświętszej
Maryi Pannie Synod Biskupów poświęcony
młodzieży.
W łączności z całym włoskim Kościołem
pragnęliśmy przyczyniać się do powodzenia tej misyjnej pielgrzymki dla dobra nowej
ewangelizacji, do której tak często zachęca nas
Ojciec Święty. Był to czas łaski i zobowiązania
do nawrócenia w odpowiedzi na apel papieża
Franciszka, by być misjonarzami radości, która od Boga pochodzi i która nigdy nie zawodzi.
Przed rozpoczęciem narodowej pielgrzymki we Włoszech na rękach figury Matki Boskiej Fatimskiej umieszczono cenny różaniec,
ofiarowany przez św. Jana Pawła II w Roku
Różańca, aby za wstawiennictwem Maryi
prosić o cenny dar pokoju dla ludzi i o uświęcenie rodzin.
W każdym miejscu, do którego przybyła
figura pielgrzymująca słuchano Słowa Bożego,
odprawiano nabożeństwa pokutne i eucharystyczne; wierni, również z sąsiednich miejscowości i innych regionów kraju, licznie
uczestniczyli w modlitewnych czuwaniach
maryjnych (często trwających przez całą noc)
oraz w nieomal nieustającej modlitwie różańcowej. Bardzo uroczystą oprawę nadano
procesjom z Najświętszym Sakramentem i z
figurą pielgrzymującą. Pątnicy odczuwali tu
tę samą wyjątkową atmosferę modlitwy, jaką
oddycha się w Cova da Iria.
Dzięki obecności wielu wiernych i wspaniałej współpracy różnych parafii szczególnie
odświętnie przebiegał Dzień Eucharystyczny,
zorganizowany w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, rodzin, chorych, dzieci i
młodzieży.
Chwile pełne emocji przeżywano w parafiach diecezji Rieti, szczególnie w Accumoli –

Pani “Ambasador” Fatimy zakończyła pielgrzymowanie we Włoszech.

miejscowości tragicznie doświadczonej przez
trzęsienie ziemi w 2016 r. Mieszkańców, z
których wielu do dziś jeszcze żyje w bardzo
trudnych warunkach, powierzono opiece
Przenajświętszej Maryi Panny.
Wspaniały przebieg miały nabożeństwa
w dniach 12 i 13 maja w Castenedolo i Capodimonte (parafia św. Bartłomieja Apostoła
i św. Jana Bosco), gdzie rozmodleni wierni
nieustannie, dzień i noc, towarzyszyli figurze
pielgrzymującej.
W czasie pielgrzymki często modlono się
za papieża Franciszka. Z wielką radością i głęboką wdzięcznością pątnicy przyjęli przesłanie, jakie wystosował do nich Ojciec Święty.
Zapewniając o swoim szczególnym uczestnictwie w tym wydarzeniu, papież prosił, aby modlić się za jego posługę. Wszystkim biskupom,
kapłanom i wiernym, którzy z synowskim
oddaniem czcili Maryję w jej fatimskim znaku, przekazał błogosławieństwo apostolskie,
obejmując nim – za wstawiennictwem Pani z
Fatimy – cały włoski naród.

Plac Hiszpański był miejscem modlitewnego czuwania przed pielgrzymującą figurą Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.

Ostatnim etapem narodowej peregrynacji
fatimskiej figury pielgrzymującej we Włoszech była bazylika św. Andrzeja delle Fratte
– Sanktuarium Madonny Cudu w Rzymie.
22 lipca o godz. 21.00 figura przybyła na Plac
Hiszpański wypełniony wiernymi, których
twarze wyrażały wielkie emocje. Tłum z płonącymi świecami towarzyszył Pani Fatimskiej
od schodów Trinità dei Monti aż do bazyliki
św. Andrzeja delle Fratte.
Uroczystościom kończącym pielgrzymkę
narodową w maryjnym sanktuarium (nazywanym „rzymskim Lourdes”) towarzyszyło
ogromne wzruszenie wspólnot parafialnych i
wiernych pochodzących z Rzymu, Palombary,
Sabiny i Lazio. Ceremonia pożegnalna, której
przewodniczył rektor bazyliki ks. Francesco
M. Trebisonda, zakończyła się aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Czcigodną figurę pielgrzymującą, przechodzącą
przez środek wiwatującego tłumu, żegnano
pieśnią Ave Fatima i tradycyjnym gestem machania białymi chusteczkami.
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Studenci Wyższej Szkoły Wojennej z Kolumbii
odwiedzili Fatimę

Podczas spotkania z wicerektorem Sanktuarium ks. Vítorem Coutinho mówiono o pokoju i przyjaźni / Cátia Filipe

“Fatima to miejsce pokoju, w stuleciu naznaczonym przez wojny”.

Studenci Wyższej Szkoły Wojennej z Kolumbii odwiedzili Fatimę i zostali przyjęci przez
wicerektora Sanktuarium ks. Vítora Coutinho.
Delegacji pod przewodnictwem generała Oscara
Hernándeza, zastępcy dyrektora tej wojskowej
akademii, towarzyszyli wielebny prałat Amaury
oraz pracownicy ambasady kolumbijskiej – w
sumie 48 osób.
Podczas spotkania ks. Vítor Coutinho zwró-

cił uwagę, że do Fatimy co roku przybywają tysiące pielgrzymów i każdy z nich otaczany jest
troską, ale grupa, która przyjechała do Sanktuarium z tak daleka, zasługuje na wyjątkową
uwagę.
„Orędzie fatimskie mówi nam wiele o pokoju, w Fatimie często modlimy się o pokój. Dlatego goszczenie przedstawicieli Szkoły Wojennej
i możliwość rozmawiania z nimi o pokoju jest

dla nas szczególnie ważna”, podkreślił kapłan.
Wicerektor Sanktuarium Fatimskiego mówił
dalej o misji wojskowych w kwestii poszukiwania pokoju: „Jesteście wysyłani na pola bitew po
to, aby zapewnić pokój i dlatego to, że możecie
być tutaj, powinno być dla was bardzo znaczące”.
Ks. Coutinho wyjaśniał: „Cova da Iria oznacza «dolina pokoju». To, że Matka Boska objawiła się tu i tu pozostawiła orędzie pokoju jest
bardzo wymowne. Fatima jest właśnie tym:
miejscem pokoju, symbolem pokoju w stuleciu
naznaczonym tak wieloma wojnami”.
Na zakończenie wicerektor stwierdził: „Katolicyzm jest religią otwartą i z radością gościmy tu wszystkich, bo Fatima jest miejscem intensywnego spotkania z Bogiem”. Wyraził też
pragnienie, aby każdy z przyszłych wojskowych
czuł się w „domu Matki”, jak w swoim własnym
domu.
Następnie kolumbijscy kadeci uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w kaplicy Ducha
Świętego w Sanktuarium Fatimskim. Grupa
przebywała w Portugalii trzy dni.
Wyższa Szkoła Wojenna w Kolumbii została
założona w 1909 r. przez generała Rafaela Reyesa Prieto.

Kardynał Sarah odwiedził Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach
Uroczystości odbyły się 16 września / Santuário de Zakopane
16 września 2018 r. w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach gościł prefekt Kongregacji Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów ks. kardynał Robert
Sarah.
Kardynał Sarah wyraził radość i wdzięczność wszystkim przybyłym wiernym za ich
liczną obecność. W homilii gwinejski dostojnik
wspominał o tym, jak niezwykle ważna była
obecność Maryi w życiu świętego papieża Polaka, co przyczyniło się do rozkwitu nabożeństwa
do Matki Najświętszej na całym świecie. W
dalszej części swojej refleksji kardynał wyjaśnił,
że przez Maryję można lepiej poznać Jej Syna,
Jezusa Chrystusa oraz podkreślił znaczenie codziennej modlitwy, udziału w Eucharystii i osobistej relacji z Jezusem, dzięki którym człowiek
poznaje Boga każdego dnia.
Kard. Sarah zwrócił też uwagę na trzy filary życia chrześcijańskiego, którymi są: krzyż,
Eucharystia i Maryja Dziewica. Wyjaśniając
znaczenie tych wielkich symboli chrześcijaństwa powiedział, że jedyną drogą prowadzącą
do Królestwa Boga jest krzyż. Ksiądz kardynał
stwierdził, że siłę do niesienia krzyża i przyjmowania Ewangelii w całym jej radykalizmie,
otrzymujemy w Eucharystii. Matka Boża, która była u stóp krzyża Jezusa, uczy nas jak objąć

swój własny krzyż i żyć w radości, szczególnie
w najbardziej bolesnych okolicznościach naszego istnienia.
Na zakończenie Eucharystii ks. kard. Robert
Sarah pobłogosławił dwie figury Matki Boskiej
Fatimskiej. Jedna z nich zostanie przekazana do
Czelabińska w diecezji nowosybirskiej w Rosji.

Zakopane i Fatima: dwa sanktuaria, jedna wiara.

Za głębokie i pełne ducha słowa księdzu
kardynałowi
podziękował
prowincjał
pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla ks.
Zenon Hanas SAC. Zaznaczył on, że obecność
ks. Saraha, na zawsze zapisuje się w historii
zakopiańskiego sanktuarium oraz zapewnił o
wsparciu w modlitwie.
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Misja projektu INTERCRISTO trwa już 10 lat
Chrześcijańska współpraca między Portugalią i Brazylią / Bernardo Villa-Lobos

Misjonarze prowadząc Szkołę Maryi, szerzą kult i fatimskie Orędzie.

INTERCRISTO to misyjny projekt, którego celem jest chrześcijańska współpraca między Portugalią i Brazylią. Najważniejszym zadaniem misjonarzy jest wyjście na spotkanie ludziom i głoszenie
Ewangelii. Wolontariusze projektu odwiedzają
rodziny, szpitale, więzienia, domy opieki dla osób
starszych, szkoły i inne wspólnoty.
10 lat temu Agnaldo Pereira zrealizował marzenie, które Bóg zasiał w jego sercu, gdy ten młody
Brazylijczyk mieszkał i pracował w Portugalii. Tu
poznał ludzi z Equipas de Jovens de Nossa Senhora
(port. skrót EJNS – Ekipy Młodzieży Matki Boskiej),
a podczas pieszej pielgrzymki do Fatimy spotkał
innego młodego człowieka Bernardo Caldeirę.
Razem rozpoczęli wielką, wymarzoną przygodę z
Bogiem.
Pierwszą akcję misyjną, prowadzoną we współpracy z Duszpasterstwem ds. Młodzieży diecezji
Divinópolis, rozpoczęto w grudniu 2008 r. w brazylijskim stanie Minas Gerais. Już podczas tej misji,
której towarzyszyła figura Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, jej inicjatorzy poczuli szczególne powołanie do głoszenia Ewangelii poprzez orędzie fatimskie. Poznawali i zgłębiali wiedzę na ten temat,

wstąpili do Ruchu Orędzia Fatimskiego (port. skrót
MMF), uczestniczyli w wielu kursach formacyjnych
i nadal nieustannie studiują zagadnienia fatimskie.
Swoją misję nazwali „Projekt: Fatima – szkoła
Maryi”. Pierwsza część nazwy – „Projekt Fatima”
– nawiązuje do potrzeby upowszechnia orędzia
fatimskiego, „szkoła Maryi” – przypomina o tym,
że nabożeństwo do Matki Boskiej powinno być
zaszczepiane od dziecka. Wzywał do tego papież
Jan Paweł II słowami: „Poproście swoich rodziców
i wychowawców, aby oddali was do «szkoły» Matki
Bożej, aby nauczyła was być takimi, jak pastuszkowie, którzy starali się czynić wszystko, czego Ona
od nich żądała” (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy
św. beatyfikacyjnej czcigodnych Franciszka i Hiacynty w Fatimie, 13 maja 2000 r.).
Odbywający liczne spotkania misjonarze INTERCRISTO twierdzą, że wiele nauczyli się od ludu
Bożego: to ludzie pokazali im, jak kochać Maryję i
przy każdym spotkaniu – z twarzy każdego brata
– uczyli się sztuki modlitwy i miłości. W swej misyjnej pracy, na własnych rękach, niosą figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej do domów i
rodzin. Opierają swe misyjne działania na rodzinie,

bo wierzą, że jeżeli w rodzinach będzie się dobrze
działo, to i na świecie wszystko będzie dobrze.
Uważają, że to właśnie rodziny trzeba zachęcać do
modlitwy różańcowej, przypominając im, że Najświętsza Dziewica Maryja prosiła troje pastuszków
i wszystkich ludzi na świecie o codziennie odmawianie różańca.
Misjonarze odwiedzają także wiele szpitali,
ośrodków pomocy społecznej, żłobków, instytucji
odwykowych dla osób uzależnionych od substancji chemicznych; organizują spotkania z młodzieżą,
biorą udział w programach radiowych i telewizyjnych, organizują wystawy i inne wydarzenia kulturalne; uczestniczą w Eucharystiach, przygotowują modlitwy różańca świętego z rozważaniami.
Ważną rolę w ich działalności misyjnej zajmują
również przedsięwzięcia o charakterze socjalnym
(np. solidarnościowe zbiórki żywności, zabawek i
ubrań) oraz edukacyjnym (chrześcijańska formacja
młodzieży).
Misja INTERCRISTO „Projekt: Fatima – szkoła
Maryi” działa przede wszystkim w Brazylii, głównie w stanach Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro i Paraná.

Prezydent Zabrza odwiedziła Sanktuarium Fatimskie
Małgorzatę Manka-Szulik przyjął kapelan Sanktuarium ks. Francisco Pereira
Prezydent Zabrza pani Małgorzata Manka-Szulik przebywała w Portugalii. W pierwszym dniu
wizyty pani prezydent, wraz z osobami towarzyszącymi, złożyła wizytę w Sanktuarium Fatimskim,
gdzie została przyjęta przez ks. Francisco Pereirę.
Podczas rozmowy prezydent Zabrza podkreśliła, że możliwość nawiedzenia Fatimy jest dla niej
wielką radością nie tylko ze względu na jej osobistą wiarę, ale także z powodu nabożeństwa, jakie
do Matki Boskiej Fatimskiej żywił św. Jan Paweł II.
W programie wizyty zabrzańskiej delegacji w
Fatimie znalazło się jeszcze zwiedzanie Aljustrel i
Valinhos oraz uczestnictwo w Mszy św. w Kaplicy
Objawień.
Zabrze to położone na południu Polski miasto,
wchodzące w skład Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Portugalię i Polskę łączy nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny fatimskiej.

/ Cátia Filipe
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Sanktuarium Fatimskie zaprasza na warsztaty
duszpasterskie, kursy i rekolekcje

Życie świętych Franciszka i Hiacynty Marto głównym tematem zajęć
„Szkoły w Sanktuarium” w nadchodzącym roku duszpasterskim / Carmo Rodeia
„Szkoła w Sanktuarium” to nowe przedsięwzięcie zorganizowane przez niedawno
powołany Departament Duszpasterstwa
Orędzia Fatimskiego. W każdy trzeci
weekend miesiąca (z wyjątkiem sierpnia) w
Sanktuarium odbywać się będą warsztaty,
kursy i rekolekcje (tzw. „Przewodniki duchowe”).
Warsztaty duszpasterskie, które w nadchodzącym roku będą skoncentrowane
przede wszystkim na życiu świętych Franciszka i Hiacynty Marto, przeznaczone są
głównie dla osób konsekrowanych, katechetów oraz animatorów pielgrzymek.
Kursy formacyjne, stawiające sobie za
cel „upowszechnianie treści orędzia fatimskiego w kontekście wielkich tematów
współczesności”, są dostępne dla wszystkich chętnych bez względu na rodzaj ich
aktywności zawodowej czy wiedzę o orędziu Matki Bożej.
Trzeci typ formacji to rekolekcje, zwane
„Przewodnikami duchowymi”. Ich celem
jest ukazanie uczestnikom takich aspektów
orędzia fatimskiego, które mogą stanowić
znaczący wkład w ich życie religijne, osobiste, rodzinne i społeczne.
„Zarówno podczas warsztatów duszpasterskich, jak i kursów największy nacisk
będzie położony na wymiar życia duchowego i religijnego. To na tym chcemy się
bardzo mocno skupić, dlatego podczas
wszystkich zajęć będzie czas na modlitwę i
uczestnictwo w nabożeństwach”, stwierdza
dyrektor Departamentu Duszpasterstwa
Orędzia Fatimskiego ks. José Nuno Silva.
Zaplanowano trzy cykle warsztatów: w
lutym – warsztaty duszpasterskie dla katechetów, przygotowujące do głoszenia katechez dla dzieci, dotyczących życia św. Franciszka i św. Hiacynty; w lipcu – warsztaty
dla organizatorów i animatorów pielgrzymek; we wrześniu – warsztaty poświęcone
misyjnemu wymiarowi dzieciństwa widzących pastuszków.
„Proponujemy spotkania weekendowe – zajęcia będą się odbywać w sobotę
rano i po południu oraz w niedzielę rano
– poszerzające wiedzę o życiu pastuszków.
Pomoże to uczestnikom zrozumieć, w jaki
sposób przeżywali oni różne aspekty orędzia i powierzonej im misji”, tłumaczy ks.
José Nuno Silva.
Warsztaty będą się zaczynały od przedstawienia określonego zagadnienia dotyczącego Franciszka i Hiacynty oraz omówienia modelu świętości, jaki stworzyli widzący. Po wprowadzeniu, przygotowanym
przez prelegentów z Sanktuarium Fatimskiego, przyjdzie czas na pracę w grupach,

której zadaniem będzie zgłębianie misyjnego aspektu życia pastuszków. Potem na
spotkaniu plenarnym nastąpi prezentacja
wyników prac w zespołach. W ten sposób
uczestnicy każdej z grup będą mogli czerpać
z przemyśleń i wniosków innych uczestników. Na zakończenie warsztatów zostaną
opracowane cztery propozycje katechezy
lub innej aktywności duszpasterskiej dotyczące historii pastuszków i przykładu ich
świętości.

Jak uczestniczyć?
Warsztaty będą miały bardziej profesjonalny charakter, dlatego są one przeznaczone dla osób pracujących w różnego
rodzaju duszpasterstwach, które pragną
pogłębić wiedzę o orędziu fatimskim. Jest
to wyzwanie szczególnie istotne dla katechetów i animatorów ze wspólnot, które
funkcjonują poza Sanktuarium Fatimskim.
Na warsztatach zostaną opracowane
materiały pomocnicze do pracy duszpasterskiej, które uczestnicy będą mogli zabrać do swoich wspólnot i wykorzystywać
je jako wartościowe ubogacenie spotkań i
zajęć o tematyce fatimskiej.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Jedną z propozycji przygotowanych
przez Departament Duszpasterstwa Orędzia Fatimskiego jest także kurs formacyjny w dniach 17 i 18 listopada, poświęcony
wizji wieczności w orędziu fatimskim, zatytułowany: „I ja także pójdę do nieba? – wizja wieczności w orędziu fatimskim”.
Ks. José Nuno Silva opowiada: „Jednym
z istotnych elementów objawień fatimskich jest wizja piekła, którą Matka Boska pokazała dzieciom w lipcu. Wokół tej
kwestii narosło wiele różnych spekulacji.
Ale dużo bardziej istotne jest, w jaki sposób widzenie to przeżywali pastuszkowie.
Z całą pewnością byli pod bardzo silnym
wrażeniem wizji piekła, która wzbudziła w
nich wielką miłość i troskę o grzeszników;
widzący postanowili ponosić niezliczone
ofiary, aby żaden człowiek nie poszedł do
piekła. A więc prawda jest taka, że wizja
piekła wywołała u tych dzieci wielkie pragnienie nieba”.
I dodaje: „Chcemy rozmawiać właśnie o
tym: o pragnieniu nieba, bo wydaje nam się,
że jest to temat ważny dla współczesnych
ludzi – dążenie do nieba, świadomość, że
jesteśmy adresatami zaproszenia do świętości i powołania do wieczności. Musimy
pokazać ludziom nowe perspektywy życia

i nauczyć ich, jak myśleć o sobie dalej niż
tylko do chwili śmierci, aby otworzyli swą
świadomość na ideę zbawienia i uwierzyli,
że będziemy zbawieni”.

„Przewodniki duchowe”
W „Szkole w Sanktuarium” będą organizowane rekolekcje, zwane „Przewodnikami duchowymi”. Pierwsze cztery
weekendowe spotkania poświęcone będą
modlitwie różańcowej: „Różaniec – ewangeliczny przewodnik życia teologalnego:
tajemnice radosne” (15 i 16 grudnia), „Różaniec – ewangeliczny przewodnik życia
teologalnego: tajemnice światła” (19 i 20
stycznia), „Różaniec – ewangeliczny przewodnik życia teologalnego: tajemnice bolesne” (16 i 17 marca) i „Różaniec – ewangeliczny przewodnik życia teologalnego: tajemnice chwalebne” (18 i 19 maja). Podczas
tygodniowych rekolekcji od 27 maja do 2
czerwca zostaną przedstawione wszystkie
cztery kursy o różańcu.
Sanktuarium proponuje ponadto rekolekcje poświęcone innym, specyficznym
tematom: „Fatima w świetle zmartwychwstania” (od 18 do 21 kwietnia), „Spotkanie duchowe dla emerytów: Tutaj jest moja
droga” (od 8 do 10 maja oraz od 9 do 11
października) oraz rekolekcje dla rodziców, którzy stracili małe dzieci „Mamo, nie
martw się, idę do nieba – utrata dziecka” (15
i 16 czerwca).
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Kalendarz Szkoły w Sanktuarium

Uczestnictwo we wszystkich tych zajęciach, jest darmowe, wymaga jednak wcześniejszego
zgłoszenia się, w miesiącu poprzedzającym spotkanie. Zobacz więcej na www.fatima.pt
w Sanktuarium: Kurs poświęcony orędziu fatimskiemu: „A ja także pójdę do
2 Szkoła
nieba?”. Wizja wieczności w orędziu fatimskim.

Szkoła

17-listopada-18

18-listopada-18

SOB - NIED

Szkoła

15-grudnia-18

16-grudnia-18

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
SOB – NIED 2 Szkoła
życia teologalnego: tajemnice radosne.

Szkoła

19-stycznia-19

20-stycznia-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
SOB – NIED 2 Szkoła
życia teologalnego: tajemnice światła.

Szkoła

16-lutego-19

17-lutego-19

w Sanktuarium: Warsztaty duszpasterskie. Franciszek i Hiacynta – patroni
SOB – NIED 2 Szkoła
dzieciństwa wypełnionego misją.

Szkoła

16-marca-19

17-marca-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
SOB – NIED 2 Szkoła
życia teologalnego: tajemnice bolesne.

Szkoła

18-kwietnia-19

21-kwietnia-19

Szkoła

8-maja-19

10-maja-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Spotkanie duchowe dla emerytów: „Tutaj
ŚRO – PIĄT 3 Szkoła
jest moja droga”.

Szkoła

18-maja-19

19-maja-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
SOB – NIED 2 Szkoła
życia teologalnego: tajemnice chwalebne

Szkoła

27-maja-19

2-czerwca-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
PON – NIED 7 Szkoła
życia teologalnego.

Szkoła

15-czerwca-19

16-czerwca-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. „Mamo, nie martw się, idę do nieba” –
SOB – NIED 2 Szkoła
utrata dziecka.

Szkoła

20-lipca-19

21-lipca-19

SOB – NIED 2 Szkoła w Sanktuarium: Warsztaty duszpasterskie. Pielgrzymka – duchowość i praktyka.

Szkoła

21-września-19

22-września-19

Szkoła

9-października-19

11-pażdziernika-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Spotkanie duchowe dla emerytów: „Tutaj
ŚRO – PIĄT 3 Szkoła
jest moja droga”.

Szkoła

19-października-19

20-października-19

SOB – NIED 2 Szkoła w Sanktuarium

Szkoła

20-października-19

21-października-19

SOB - NIED

Szkoła

16-listopada-19

17-listopada-19

SOB – NIED 2 Szkoła w Sanktuarium

Szkoła

14-grudnia-19

15-grudnia-19

w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Różaniec – ewangeliczny przewodnik
SOB – NIED 2 Szkoła
życia teologalnego: tajemnice radosne.

CZW – NIED 4 Szkoła w Sanktuarium: Przewodnik duchowy. Fatima w świetle zmartwychwstania.

SOB – NIED 2 Szkoła w Sanktuarium: Rekolekcje. Łucja od Jezusa – serce oddane misji.

w Sanktuarium: Warsztaty duszpasterskie. Franciszek i Hiacynta – patroni
2 Szkoła
dzieciństwa wypełnionego misją.

Sanktuarium Fatimskie ma trzech nowych kapelanów
Od października Sanktuarium Fatimskie ma
trzech nowych kapelanów. Są to: ks. Carlos Silva
SCJ ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
Jezusowego (Sercanie) oraz z Niemiec – ks. Clemens
Maria Henkel i z Polski – ks. Andrzej Węgrzyn.
Ks. Carlos Silva już od roku współpracuje z

Sanktuarium Fatimskim, odprawiając nabożeństwa
z oficjalnego programu oraz spowiadając pielgrzymów. Przygotowywał również ostatnie spotkanie
dla księży zaangażowanych w ruch różańcowy, które odbywało się w Fatimie.
Pielgrzymami mówiącymi po niemiecku będzie

/ Carmo Rodeia

się opiekował nowy ksiądz wyznaczony przez Konferencję Episkopatu Niemiec; zastąpi on ks. Norberta Ablera, który odchodzi na emeryturę.
Polski ksiądz będzie kapelanem Polaków mieszkających w Portugalii i będzie na stałe mieszkał w
Fatimie.

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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Rektor Sanktuarium Fatimskiego:
„Z każdym dniem coraz bardziej żyjemy tak, jakby
Bóg nie istniał”
Ks. Carlos Cabecinhas uczestniczył w 60-leciu sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej w Talsano we Włoszech / Cátia Filipe

Pobożność maryjna jest we Włoszech bardzo silna.

4 października w sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej w Talsano we Włoszech obchodzono
60. rocznicę poświęcenia parafii. Obchody przebiegały pod hasłem: „Maryja i Franciszek są zawsze pośród nas”. Zaproszony do Talsano rektor
Sanktuarium w Fatimie ks. Carlos Cabecinhas
podczas jednej z uroczystości intronizował replikę figury Matki Boskiej Fatimskiej, czczonej w
Kaplicy Objawień.
Zwracając się do zebranych wiernych portugalski kapłan zwrócił uwagę, że głównym przesłaniem objawień Anioła (które miały miejsce w
1916 r.) jest centralna rola Boga i Trójcy Świętej w życiu człowieka: „Dziś przyszło nam żyć w
trudnych czasach, w których nie doświadczamy
już walczącego sprzeciwu, ale obojętności wobec Boga. W naszych społeczeństwach z każdym
dniem coraz bardziej żyjemy tak, jakby Bóg nie
istniał, nie licząc się z Nim i z Jego wolą w kształtowaniu naszego losu, definiowaniu życiowych
opcji i wyborów”.
Ks. Carlos Cabecinhas zachęcał, aby wsłuchując się w wezwania orędzia fatimskiego, przywrócić „pierwszoplanową rolę Boga i centralne
miejsce, jakie powinien zajmować On w życiu
każdego człowieka. Całe orędzie z Fatimy, cała
jego duchowość wywodzi się z Trójcy Świętej i do Niej prowadzi”. Dalej kapłan wyjaśniał,
że przesłanie objawień nie jest „teologicznym
dyskursem o Bogu, o Trójcy Świętej; jest raczej
egzystencjalnym doświadczeniem, które może

odmienić życie człowieka”.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego mówił
jeszcze: „Dzięki tej trynitarnej perspektywie orędzie fatimskie, począwszy od objawień Anioła,
bardzo wyraźnie wskazuje, że w doświadczaniu
wiary chrześcijańskiej kluczową rolę odgrywają:
Eucharystia, adoracja, postawa wynagrodzenia i
nieustanna, niepoddająca się żadnemu zwątpieniu modlitwa. Modlitwa to kolejny bardzo istotny wymiar orędzia fatimskiego”.
Ks. Cabecinhas przedstawił też widzących
Franciszka i Hiacyntę jako „wzorce świętości,
przykład postawy wyjątkowej troski o innych i

o ich potrzeby”, co „pokazuje
nam, że nie ma prawdziwego
umiłowania Boga, które nie
wiązałoby się nierozerwalnie z
miłością do bliźnich”.
Podsumowując kapłan podkreślił, że obchody rocznicy
sanktuarium w Talsano są „okazją, aby odnowić zobowiązanie
do wypełniania wezwań orędzia
fatimskiego i do naśladowania
świętych pastuszków”.
Poprzedniego dnia, na zaproszenie Opera Romana Pellegrinaggi, rektor Sanktuarium
Fatimskiego uczestniczył w
seminarium formacyjnym zatytułowanym „Giovani e Pellegrinaggio”. Podczas dyskusji przy
okrągłym stole ks. Carlos Cabecinhas mówił o relacji młodych
ludzi, przybywających do sanktuarium, z Maryją jako matką
i nauczycielką: „Współczesne
sanktuaria są szczególnymi
miejscami nowej ewangelizacji,
głoszenia Słowa Bożego opartego na silnym przeżywaniu wiary, jakiego można doświadczyć
w takich miejscach i w oparciu
o ich specyficzne orędzia”. Jako
przykład takiej ewangelizacji
podał Fatimę, która „skutecznie przemawia do współczesnej
młodzieży poprzez orędzie, które nie skupia się na tym, co w wierze drugorzędne, ale koncentruje swoją uwagę na tym, co w
wierze chrześcijańskiej najważniejsze; to orędzie,
którego wyjątkowa wartość wynika z mocnego
oparcia w Ewangelii, z której się wywodzi i do
której prowadzi; to orędzie prowadzące do głębokiego doświadczenia Boga poprzez Maryję”.
Rektor mówił również o inicjatywach, jakie
Sanktuarium Fatimskie kieruje do młodzieży np.
projekt SETE i Dom Młodzieży. Ich celem jest
„uczynienie z każdego młodego człowieka bohatera, gotowego do podjęcia własnej drogi wiary
pod przewodnictwem Maryi”.

Sanktuarium fatimskie i Opera Romana zjednoczone w szerzeniu Orędzia Fatimskiego.
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Figura pielgrzymująca powróciła do Ragusy we Włoszech
Osoby starsze i chore modliły się przed fatimskim wizerunkiem Matki Boskiej
/ Ks. Giorgio Occhipinti

We Włoszech coraz więcej wiernych praktykuje pierwsze soboty miesiąca.

Od 10 do 18 sierpnia 2018 r., po dwóch
latach od swej ostatniej peregrynacji, figura
pielgrzymująca z Sanktuarium Fatimskiego
powróciła do włoskiej miejscowości Ragusa. Wśród wielu inicjatyw, koordynowanych

przez ks. Giorgio Occhipintiego, dyrektora
Wydziału ds. Duszpasterstwa Chorych i radcę
Światowego Apostolatu Fatimskiego w regionie Sycylii, znalazły się m.in. wizyty w miejscowych szpitalach.

Emanuela Cascone ma 103 lata i codziennie odmawia różaniec.

W uroczystościach uczestniczyli wierni z
okolicznych parafii, licznie obecne były dzieci
i młodzież. Szczególną uwagę podczas tej pielgrzymki poświęcano jednak osobom chorymi
i potrzebującym opieki. W wyjątkowym
spotkaniu z fatimską figurą pielgrzymującą w
Sycylijskim Ośrodku Rehabilitacyjnym udział
wzięło wielu pracowników i kadra zarządzająca służbą zdrowia.
W ciągu dwóch dni figura pielgrzymująca
nawiedziła dwa szpitale: Civile i Maria Paternò Arezzo, gdzie odprawiono Eucharystie dla
chorych z oddziałów onkologicznych, opieki
paliatywnej i intensywnej opieki medycznej;
po Mszach św. miało również miejsce błogosławieństwo chorych na innych oddziałach
tych szpitali.
Przedostatniego dnia pielgrzymki w Ragusa wizerunek Pani Fatimskiej zwieziono do
domu pani Emanueli Cascone, która ma 103
lata i codziennie odmawia różaniec. W ten
sposób bardzo wzruszona seniorka mogła się
modlić przy figurze Matki Boskiej, przybyłej z
portugalskiego Sanktuarium.
Owocami peregrynacji fatimskiej figury
pielgrzymującej do Ragusy jest powstanie
diecezjalnej grupy Światowego Apostolatu
Fatimskiego oraz praktykowanie nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca, które jest
wyjątkową okazją do zjednoczenia wiernych
i wspólnego odmawiania różańca świętego, o
co tak często i dobitnie prosiła Matka Boska
podczas objawień w Cova da Iria.

