
 
 

 

Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi! 
 

Są to być może pierwsze słowa, jakie spontanicznie nasuwają się człowiekowi 
odczuwającemu ciemność, która zaciążyła nad światem przygniecionym przez 
globalną pandemię. 

To słowa człowieka, który – wobec pozornego milczenia i braku Boga – przeżywa 
ciemną noc wiary. 

To słowa człowieka przestraszonego i zadziwionego tą nocą, tak bardzo różniącą 
się od innych niezapomnianych nocy 12 maja, kiedy otaczało nas prawdziwe 
morze światła; dziś widzimy raczej ciemną pustynię! 

Kiedy 5 kwietnia ze smutkiem w sercu ogłaszałem, że ta pielgrzymka odbędzie się 
bez udziału pątników, dodałem: Plac Modlitwy w Sanktuarium Fatimskim będzie 
pusty, ale nie będzie opuszczony. Choć fizycznie odlegli, pozostaniemy – bardzo silnie 
i z sercem pełnym wiary – duchowo zjednoczeni jako Kościół z Maryją.  

Tak, jesteście tu obecni wszyscy! Oglądacie nas za pośrednictwem różnych 
środków masowego przekazu, a wasze serca wypełnia światło i ciepło rozpalone 
wiarą. Symbolika tej nocy, którą dopełni jutrzejsza celebracja, pokazuje „duchową 
geografię” czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej, rozsianych po całym świecie. 21 świec 
reprezentuje dziś portugalskie diecezje, jutro bukiet kwiatów – duchowy bukiet od 
Światowego Apostolatu Fatimskiego – będzie symbolizował naszych emigrantów i 
pielgrzymów z różnych kontynentów. W sposób szczególny jednoczy się z nami 
także wyjątkowy Pielgrzym – Ojciec Święty Franciszek! 

W tej godzinie próby nie możemy zapomnieć o tych, którzy najbardziej ucierpieli i 
nadal cierpią oraz o tych, którzy najgorliwiej walczyli i nadal walczą o zdrowie nas 
wszystkich. Zapewniamy was, że jesteście stale obecni w naszej wdzięcznej 
pamięci i w naszych modlitwach. Myślę tu przede wszystkim o: zmarłych i ich 
rodzinach, chorych, wszystkich pracownikach służby zdrowia, opiekunach, 
osobach starszych, ludziach ubogich, rodzinach, kapłanach, pracownikach służb 
ochrony, transportu, utrzymania czystości, zaopatrzenia i wszystkich innych 
ludziach, którzy – niczym dobrzy samarytanie – nie szczędzą poświęceń. 

 

Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi! 

„Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, 
czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i 



 
 

 

najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość”, wzywał papież Franciszek. 
Odpowiedzieliśmy mu od razu wzruszającym aktem poświęcenia Portugalii 
Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Dziś odpowiadamy 
modlitwą różańcową, modlitwą na ciężkie czasy, którą Matka Boska zalecała w tym 
miejscu: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec 
wojny”. Rozważając tajemnice różańcowe jednoczymy się z całą cierpiącą 
ludzkością, przywołaną w Księdze Proroka Izajasza; zawierzamy 
macierzyńskiemu sercu Maryi nasz ból i wszystkich ludzi, którzy cierpią; prosimy 
Ją, by z czułością i troską, prowadziła nas ku przezwyciężeniu próby, podobnej do 
tej, jaką Ona sama przeszła, nawiedzając św. Elżbietę; i abyśmy także my, dzięki 
naszej solidarności, świadczyli o tym, że „Pan ratuje serca pełne niepokoju”. 
 

Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi! 

Tak, Jezus pozwala nam odczuwać swą bliskość i zobaczyć światło, które rozjaśnia 
noc świata. On dał nam swoją Matkę nie tylko jako Matkę Bolesną, ale także jako 
Matkę Nadziei – Gwiazdę, która wiedzie pielgrzymów wiary przez wielkie morze 
historii do portu wieczności. 

Nasza modlitwa Witaj Królowo przechodzi od krzyku (do Ciebie wołamy) do 
westchnienia (do Ciebie wzdychamy), a – gdy światło dogasa i ma się ku wieczorowi 
– nasz głos z tego zesłania (wygnania) przywołuje Jej wstawiennictwa (przeto, 
orędowniczko nasza…). Niosąc w sercu słodki obraz Maryi, wejdźmy w tę noc ze 
spokojem i krótką modlitwą: „Święta Maryjo, Matko Boga, Matko nasza, naucz nas 
wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Wskaż nam drogę do Jego królestwa! 
Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej drodze!” (Benedykt XVI) 
przez ocean historii! 
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