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Jak Maryja niesiemy radość i miłość:
chwalcie Pana, który słabych podnosi!
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w Fatimie

Dyrektor: Ks. Carlos Cabecinhas

Kwartalnik „Fatima Światło i Pokój” będzie wydawany w formie cyfrowej
Zawieszenie wydawania wersji papierowej stawia nowe wyzwania przed 
międzynarodowym biuletynem Sanktuarium Fatimskiego / Carmo Rodeia

Już wkrótce międzynarodowy biuletyn 
Sanktuarium Fatimskiego „Fatima Świa-
tło i Pokój” („Fátima Luz e Paz”) będzie 
dostępny wyłącznie w formacie interne-
towym. Publikacja będzie się ukazywać 
z taką samą częstotliwością w siedmiu ofi-
cjalnych językach Sanktuarium.
Przez 16 lat wydawania papierowej wersji 
kwartalnika, jego średni nadkład wyno-
sił 12 tysięcy egzemplarzy. Docierały one 
do ponad 150 krajów na świecie! W tym 
czasie biuletyn przeszedł kilka istotnych 
zmian dotyczących szaty graficznej i obję-
tości wydawnictwa. 
Od początku istnienia czasopismo służyło 
misji upowszechniania orędzia Matki Bo-
skiej z Fatimy na wszystkich kontynen-
tach i było elementem żywej obecności 
przesłania z Cova da Iria w wielu świą-
tyniach i domach wiernych w najodle-
glejszych zakątkach świata. Zawieszenie 
wydawania wersji papierowej stawia te-
raz przed Sanktuarium Fatimskim nowe, 
związane z tym wyzwania. 
Ksiądz Carlos Cabecinhas, rektor Sank-
tuarium Fatimskiego i dyrektor wydaw-
nictwa, w liście rozesłanym do wszystkich 
subskrybentów napisał: „Szliśmy razem, 
ramię w ramię, zjednoczeni w wierze 
i oddani idei upowszechniania orędzia 

fatimskiego. Dziś stają przed nami nowe 
wyzwania, z którymi musimy się zmie-
rzyć i dostosować do czasów, w których 
przyszło nam żyć”.
Kapłan podkreślił także, że subskryp-
cja kwartalnika była zawsze bezpłatna, 
finansowana z darowizn od czytelników, 
które – mimo, że bardzo hojne – nie 
pokrywały kosztów tłumaczenia, składu, 
druku, a przede wszystkim dystrybucji 
czasopisma.
Następny numer biuletynu „Fatima Świa-
tło i Pokój”, który ukaże się w maju tego 
roku, będzie już dostępny wyłącznie online 
na stronie www.fatima.pt . Tak jak do-
tychczas wydawnictwo będzie publiko-
wane w kilku językach, dzięki czemu będą 
go mogli nadal czytać wierni na całym 
świecie.
Internetowa publikacja, zgodnie z przy-
jętymi przez Sanktuarium Fatimskie za-
łożeniami wydawniczymi, będzie prezen-
towała wywiady, reportaże, świadectwa 
oraz teksty poświęcone kultowi Matki 
Boskiej Różańcowej z Fatimy w różnych 
krajach.
Subskrybenci, chcący uzyskać dodatkowe 
informacje na ten temat, mogą kierować 
korespondencję na adres: press@fatima.pt

Od maja biuletyn „Fatima Światło i Pokój” będzie dostępny na stronie www.fatima.pt

To nie jest pożegnalny 
numer: biuletyn w 
formie elektronicznej 
będzie się nadal 
ukazywał w kliku 
językach / Ks.  Carlos Cabecinhas

Kolejny numer kwartalnika „Fatima Światło 
i Pokój” ukaże się już tylko w formie elektronic-
znej. Ale międzynarodowy biuletyn Sanktua-
rium Fatimskiego nie żegna się z czytelnikami! 
Zmienia się tylko, podąża za zmianami, jakie 
zachodzą we współczesnym świecie i dostoso-
wuje do nowych okoliczności oraz wyzwań.

Czasopismo powstało, aby umacniać ws-
pólnotę wiernych wyznawców Matki Boskiej 
Fatimskiej na całym świecie; aby wypełniać 
misję upowszechniania orędzia fatimskiego na 
wszystkich kontynentach; aby być ogniwem 
łączącym Cova da Iria z sanktuariami, zgro-
madzeniami zakonnymi, ruchami i parafiami 
fatimskimi. To dlatego narodził się pomysł 
wydawania biuletynu w siedmiu językach (nie 
mogliśmy wydawać go we wszystkich języka-
ch, więc wybraliśmy te, które Sanktuarium 
Fatimskie uznaje za swoje oficjalne języki). 
W tym numerze przedstawiamy czytelnikom 
podsumowanie najważniejszych wydarzeń, o 
których pisaliśmy w 68 numerach opubliko-
wanych przez minione 16 lat.

Ale to nie jest pożegnalny numer: biuletyn 
w formie elektronicznej będzie się nadal ukazy-
wał w kilku językach. Misja, jaka przyświecała 
stworzeniu kwartalnika pozostaje aktualna, na-
wet jeśli następuje zmiana wydania na papierze 
na wydanie wirtualne w formacie cyfrowym. 
W ten sposób pragniemy docierać jeszcze dalej 
i udostępniać coraz większej liczbie wiernych 
kolejne wydania czasopisma, które jednoczy 
czcicieli Maryi z Fatimy w różnych zakątkach 
świata. 

Obserwowaliśmy, jak od 2004 r. liczba 
odbiorców biuletynu stopniowo wzrastała i 
wydaje się, że ta zmiana może przynieść jeszcze 
większy wzrost. Liczymy tu oczywiście pomoc 
naszych czytelników, którzy będą upowszech-
niać nasz kwartalnik wśród swoich znajomych 
i w ten sposób szerzyć wiedzę o orędziu fatims-
kim tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła. 

Prosimy czytelników, aby nadal przysyłali 
informacje o organizowanych w waszych śro-
dowiskach działaniach, związanych z Fatimą. 
Nasz międzynarodowy biuletyn był, jest i bę-
dzie miejscem dzielenia się doświadczeniami 
i inicjatywami, które nas ubogacają i zazna-
jamiają z dynamiką orędzia fatimskiego oraz 
jego wypełniania na wszystkich szerokościach 
geograficznych.
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Biuletyn „Fatima Światło i Pokój” przez lata opowiada 
o orędziu fatimskim i historii miejsca objawień 
Czasopismo towarzyszyło wielu ważnym, historycznym chwilom w Fatimie i na świecie / Cátia Filipe

Międzynarodowy biuletyn „Fatima Świa-
tło i Pokój” („Fátima Luz e Paz”) jest 
jednym z czasopism wydawanych przez 
Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej 
z Fatimy. Pierwszy numer czasopisma 
ukazał się 13 maja 2004 r. Od maja tego 
roku kwartalnik będzie się ukazywał wy-
łącznie w formie elektronicznej. Biuletyn, 
wydawany w siedmiu językach (portugal-
skim, angielskim, francuskim, hiszpań-
skim, niemieckim, polskim i włoskim), jest 
ważnym kanałem informacyjnym i ogni-
wem łączącym Sanktuarium Fatimskie 
z wspólnotami, ruchami oraz instytucjami 
związanymi z kultem Matki Boskiej Ró-
żańcowej na świecie. 
Pierwszy numer biuletynu otwierał arty-
kuł wstępny biskupa Serafima Ferreiry e 
Silvy, ówczesnego ordynariusza diecezji 
Leirii-Fatimy, zatytułowany „Pochwalam 
tę inicjatywę!”. Biskup oczekiwał, że nowe 
wydawnictwo będzie „echem orędzia, 
blaskiem fatimskiego światła, głosem na 
rzecz pokoju”. W inauguracyjnym nume-
rze pisano również o projekcie kościoła 
Trójcy Przenajświętszej, nazywając go 
„dziełem przyszłości”. W numerze drugim 
(z 13 sierpnia 2004 r.) informowano, że 
w Sanktuarium odebrano liczne telefony, 
listy i maile z wielu miejsc na świecie, któ-
re potwierdzały otrzymanie pierwszego 
numeru biuletynu. Artykuł był ilustrowa-
ny fragmentami listów z Brazylii, Argen-
tyny, Włoch, Indii, Francji i Niemiec.
Czasopismo, którego podstawowym zało-
żeniem było niesienie orędzia z Fatimy na 
świat, od początku wiele miejsca poświę-

cało pierwszym bohaterom tego miej-
sca: Łucji dos Santos oraz Franciszkowi 
i Hiacyncie Marto. W trzecim numerze, 
z 13 października 2004 r., z wielką rado-
ścią ogłoszono oficjalne rozpoczęcie pro-
cesu kanonizacyjnego pastuszków fatim-
skich. W tym samym wydaniu znalazła 
się także relacja z peregrynacji fatimskiej 
figury pielgrzymującej do różnych miejsc 
na świecie. Opisy pielgrzymek figury 
Matki Boskiej oraz przejawów kultu ma-
ryjnego były zawsze obecne w szesnasto-
letniej historii papierowej wersji.
Biuletyn z 13 maja 2005 r. poświęcony 
był zmarłemu w kwietniu tego roku Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II – papieżo-
wi, który trzy razy odwiedził Fatimę.
W drugim roku ukazywania się publika-
cji, w numerze z sierpnia 2005 r., doko-
nano pierwszej zmiany szaty graficznej 

(między innymi pojawił się nowy nagłó-
wek czasopisma).
Ze względu na międzynarodowy charak-
ter biuletynu, od 13 maja 2006 r. na jego 
łamach rozpoczęto publikowanie listy 
miejsc kultu i instytucji poświęconych 
Matce Boskiej Fatimskiej na świecie. In-
formacje te były wynikiem wieloletnich 
badań prowadzonych przez Sanktuarium 
Fatimskie, ale czytelników poproszono 
o pomoc w gromadzeniu nowych danych 
i potwierdzaniu już posiadanych informa-
cji.
Biuletyn z 13 lutego 2007 r. przekazał 
wiadomość, że dąb skalny rosnący 
w Sanktuarium Fatimskim obok Kaplicy 
Objawień został uznany przez Dyrekcję 
Generalną Zasobów Leśnych Portugalii 
za tzw. „obiekt zainteresowania pu-
blicznego”. Jednak najważniejszym wy-
darzeniem tego roku była inauguracja 
i uroczyste poświęcenie kościoła Trój-
cy Przenajświętszej, które miało miejsce 
w październiku 2007 r. Już w sierpnio-
wym biuletynie znalazł się program paź-
dziernikowych uroczystości oraz artykuł 
wstępny ówczesnego rektora Sanktu-
arium księdza prałata Luciano Guerry, o 
historii świątyni i planach jej inaugura-
cji. W tym samym numerze, na stronie 
4, opublikowano reportaż o pielgrzymce 
rosyjskich katolików, którzy przybyli do 
Fatimy, aby podziękować za dar wolności 
religijnej. 
„Fatima, Sanktuarium Trójcy Prze-
najświętszej” – można było przeczytać 
na drugiej stronie wydania biuletynu 
z 13 listopada 2007 r., miesiąc po inaugu-
racji świątyni.

Biuletyn powstał, aby opisywać kult Matki Boskiej Fatimskiej na świecie.

Sprawa pokoju, jedna z najważniejszych kwestii orędzia fatimskiego, była często poruszana na łamach kwartalnika
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W kwietniu 2008 r. następuje zmiana rek-
tora Sanktuarium Fatimskiego. „Fatima 
Światło i Pokój” z maja tego roku przed-
stawia nowego rektora księdza Virgílio 
Antunesa (obecnie biskupa Coimbry). 
W tym samym numerze, na stronie 3, 
czytelnicy znaleźli informację o wydaniu 
przez Stolicę Apostolską, dekretu pozwa-
lającego na rozpoczęcie procesu beatyfi-
kacyjnego siostry Łucji.
W roku 2009 na oficjalnej stronie inter-
netowej Sanktuarium Fatimskiego roz-
poczęto bezpośrednie transmisje online

z Kaplicy Objawień. Czytelnicy biuletynu 
„Fatima Światło i Pokój” zostali o tym po-
informowani 13 lutego 2009 r.
Najważniejszym wydarzeniem roku 2010 
była pielgrzymka papieża Benedykta XVI 
do Portugalii. Wydanie specjalne biulety-
nu „Fatima Światło i Pokój”, opublikowa-
ne wyjątkowo 31 maja 2010 r., opisywało 
szczegółowo to historyczne wydarzenie.
W wydaniu z 13 lutego 2011 r. zapre-
zentowano symbol graficzny obchodów 
stulecia objawień fatimskich. Na stro-
nie 4 zamieszczono ponadto reportaż 
o Luisie Urzúa – jednym z 33 górników 
uwięzionych przez dwa miesiące pod 
ziemią po katastrofie w kopalni w Chile. 
Przypomnijmy, że górników wydobyto 
na powierzchnię 13 października 2010 r. 
i wkrótce potem Luis Urzúa przybył 
z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy.
13 maja 2011 r. czytelnicy biuletynu do-
wiedzieli się, że nowym rektorem Sank-
tuarium Fatimskiego mianowany został 
ksiądz Carlos Cabecinhas. W tym samym 
numerze pielgrzymi przeczytali także 
o obchodach pierwszego objawienia 
Anioła w Loca do Cabeço.
13 lutego 2012 r. kwartalnik zamieścił re-
portaż o rybakach z miejscowości Caxinas, 
uratowanych po kilku dniach dryfowania 
na morzu, którzy podczas pielgrzymki do 
Cova da Iria ofiarowali Matce Boskiej Fa-

timskiej pamiątkowy różaniec. 
W numerze z 13 listopada 2013 r. opi-
sywano przede wszystkim pielgrzymkę 
do Watykanu, jaką w październiku tego 
roku odbyła – na osobistą prośbę papieża 
Franciszka – figura Matki Boskiej Fatim-
skiej z Kaplicy Objawień.
13 maja 2014 r. biuletyn „Fatima Światło 
i Pokój” relacjonował peregrynację fa-
timskiej figury pielgrzymującej do klau-
zurowych klasztorów kontemplacyjnych 
w Portugalii. Rok później na pierwszej 
stronie kwartalnika zamieszczono relację 
z peregrynacji figury po portugalskich die-
cezjach; nosiła ona tytuł: „Fatimska figura 
pielgrzymująca przemierza Portugalię”.
W maju 2015 r. na łamach czasopisma 
poinformowano, że Ojciec Święty pra-
gnie przybyć do Fatimy na obchody setnej 
rocznicy objawień fatimskich. Wiado-
mość tę przekazał bp António Marto, or-
dynariusz diecezji Leirii-Fatimy, któremu 
24 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty udzielił 
w Watykanie prywatnej audiencji. Arty-
kuł wstępny numeru sierpniowego, w ca-
łości poświęcony tematowi pokoju, opi-
sywał dar przekazany Sanktuarium przez 
zakonnice z klasztoru w Qara w Syrii: trzy 
kule i chustę – świadectwo męczeńskiej 
śmierci trzech chrześcijan w tym kraju.
W numerze z 13 maja 2016 r. relacjono-
wano obchody stulecia objawień Anioła. 
13 listopada tego samego roku biuletyn 
przechodzi ważną zmianę techniczną – 
jego objętość zwiększa się z 8 do 12 stron. 
W wydaniu z lutego 2017 roku następują 
modyfikacje szaty graficznej. 
Rok 2017 to rok stulecia objawień fatim-
skich – 12 i 13 maja Fatima gości papieża 
Franciszka. Aby opisać i upamiętnić każ-
dy szczegół tej historycznej pielgrzymki 
drugi numer biuletynu ukazał się wyjąt-
kowo 13 czerwca. Pisano w nim również 
o 40. rocznicy wprowadzenia w Kaplicy 
Objawień nabożeństwa wynagradzają-

cego Niepokalanemu Sercu Maryi oraz 
zawierzeniu Matce Boskiej Fatimskiej 
Światowych Dni Młodzieży 2019 r., jakie-
go w Panamie dokonał abp José Domingo 
Ulloa. 
W wydaniu z 13 listopada 2017 r. biuletyn 
„Fatima Światło i Pokój” przedstawił swój 
nowy layout; kolejny numer z 13 lutego 
2018 r. biuletyn liczy już 16 stron.  
W czerwcu 2018 r. papież Franciszek 
mianował kardynałem biskupa Antó-
nio Marto, ordynariusza diecezji Leirii- 
-Fatimy; pielgrzymi mogli przeczytać o 
szczegółach tego ważnego wydarzenia w 
wydaniu z sierpnia tego roku.
Na początku 2019 r. fatimska figura piel-
grzymująca nr 1 przebywała na Świa-
towych Dniach Młodzieży w Panamie. 
Wydanie biuletynu z 13 lutego 2019 r. 
opisywało tę niezwykłą podróż.
W wydaniu z 13 maja 2020 r. biuletyn 
„Fatima Światło i Pokój” relacjonuje nie-
typowe obchody pielgrzymki rocznico-
wej, jakie zorganizowano w Cova da Iria 
w sytuacji pandemii i wynikających z niej 
obostrzeń sanitarnych. Po raz pierwszy od 
102 lat w uroczystościach w Sanktuarium 
nie uczestniczyli pielgrzymi. Wierni mo-
gli towarzyszyć wydarzeniom w Fatimie 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
masowego przekazu i mediów społeczno-
ściowych.
W 2021 r. międzynarodowy biuletyn 
Sanktuarium Fatimskiego będzie nadal 
relacjonował najważniejsze wydarzenia 
w Cova da Iria oraz opisywał różnorod-
ne formy i przejawy kultu maryjnego na 
całym świecie. Jednak od maja tego roku 
kwartalnik „Fatima Światło i Pokój” bę-
dzie ukazywał się tylko w formacie wirtu-
alnym, pozostając dla wszystkich zainte-
resowanych w zasięgu jednego kliknięcia 
na stronie www.fatima.pt

Nr 1 z 13 maja 2004 r. – 4000 

egzemplarzy.

Nr 68 z 13 lutego 2021 r. – 12 000 

egzemplarzy.

Ostatni numer biuletynu w 

wersji papierowej wysłano do 

169 krajów.

Najwięcej subskrybentów 

biuletynu pochodzi z Brazylii, 

Włoch, Portugalii, Stanów 

Zjednoczonych Ameryki 

i Hiszpanii

Najwięcej czytelników biuletynu 

mieszka w Europie.

Najwięcej odbiorców ma 

angielska wersja biuletynu.

Na stronach czasopisma obszernie relacjonowano peregrynacje fatimskiej figury pielgrzymującej
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W nadchodzących trzech latach Sank-
tuarium Fatimskie dostosuje działania 
duszpasterskie do przygotowań do Świa-
towych Dni Młodzieży (ŚDM), które 
odbędą się w Lizbonie w 2023 r. Sanktu-
arium dołoży również wszelkich starań, 
aby odpowiedzieć na wyzwania, jakie 
w dziedzinie duszpasterstwa stawia przed 
nim obecna pandemia. 
28 listopada podczas sesji online, in-
augurującej nowy rok duszpasterski 
2020/2021, ksiądz Carlos Cabecinhas 
mówił: „Wszyscy mamy świadomość, że 
w przyszłym roku nadal będziemy jeszcze 

bardzo mocno odczuwać wpływ pandemii 
i że czeka nas wiele trudności na różnych 
poziomach. Ale wierzymy, że orędzie fa-
timskie przyniesie nam nadzieję i otuchę”. 
Rektor portugalskiego sanktuarium ma-
ryjnego zauważył, że „ta nieprzewidziana 
sytuacja, wynikająca z pandemii, stanowi 
poważne wyzwanie duszpasterskie, któ-
re musi być kompleksowo uwzględnione 
w życiu i działaniach Sanktuarium”. I do-
dał: „Ważne jest także, aby w tych okolicz-
nościach ukazywać orędzie fatimskie jako 
wyraz troski Boga o ludzkość pogrążoną 
w cierpieniu. Orędzie fatimskie zachęca 

nas do zintensyfikowania doświadczenia 
spotkania z Bogiem, przez co nieuchron-
nie implikuje chrześcijańskie świadectwo 
i gotowość do podjęcia misji”.
„Jak Maryja niesiemy radość i miłość” to 
temat wiodący, wybrany przez Sanktu-
arium Fatimskim, na najbliższe trzy lata. 
Zwieńczeniem tego okresu będą Świato-
we Dni Młodzieży 2023 w Lizbonie. „Te-
mat zawiera pierwiastek maryjny, będący 
sednem istnienia tego Sanktuarium, który 
rozumiemy jako wezwanie do podjęcia 
misji i do otwarcia się oraz radość i mi-
łość, które są treścią Ewangelii głoszonej 

W najbliższych trzech latach Sanktuarium Fatimskie 
skoordynuje działania z przygotowaniami do 
Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie
Temat roku duszpasterskiego „Chwalcie Pana, który słabych podnosi” 
ukazuje orędzie fatimskie jako wyraz troski Boga o ludzkość pogrążoną 
w cierpieniu / Carmo Rodeia

Temat nowego roku duszpasterskiego zachęca do nadziei w trudnych czasach pandemii
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przez Jezusa”, podkreślił rektor. Ksiądz 
Carlos Cabecinhas wyjaśnił, że – aby do-
stosować się w pełni do planu światowych 
przygotowań – w Fatimie przyjęto także 
tematy zaproponowane przez papieża 
Franciszka na czas prowadzący do ŚDM. 
Uczyniono tak również dlatego, że po-
zwalają one „zastanowić się nad specyfiką 
naszych czasów i dopasować do niej wła-
ściwie ukształtowane opcje pracy duszpa-
sterskiej w Sanktuarium Fatimskim”.
Na nadchodzące trzy lata Sanktuarium 
wytyczyło cele, których wspólną per-
spektywą są „próba dostrzeżenia nowych 

wyzwań interpretacyjnych oraz roz-
wiązań płynących z orędzia fatimskiego 
w obecnej sytuacji kulturowej i ekono-
miczno-społecznej spowodowanej przez 
pandemię” oraz „pragnienie dostoso-
wania się do procesu przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży”. Te cele to: 
podkreślenie aspektu orędzia fatimskiego 
wzywającego do nawrócenia oraz poszu-
kiwanie jeszcze lepszych sposobów, które 
pomogą pielgrzymom w jego zrozumie-
niu i przeżywaniu; przedstawienie orędzia 
z Fatimy jako dobrej nowiny pochodzącej 
od Boga; uczynienie z Sanktuarium miej-

sca otwartego na pielgrzymów dotknię-
tych słabością lub cierpieniem. 
Temat roku 2021 zachęca pielgrzymów 
fatimskich do zastanowienia się nad tym, 
co wiara chrześcijańska – a przede wszyst-
kim orędzie z Cova da Iria – może zaofe-
rować ludziom głęboko doświadczonym 
przez cierpienie i odczuwającym słabość. 
W tym sensie Fatima jawi się jako „orę-
dzie i miejsce nadziei, która nadaje sens 
doświadczeniu słabości i cierpienia czło-
wieka”, a święci pastuszkowie dają „przy-
kład, jak dowartościowywać to cierpienie 
i troskę o bliźniego, który cierpi”. 
Temat nawiązuje do słów Ewangelii 
wg św. Łukasza: „Młodzieńcze, tobie mó-
wię wstań!” (Łk 7,14), które – jak pod-
kreślał ks. Carlos Cabecinhas – nawet w 
dniach pełnych niepokoju, przenoszą nas 
ku perspektywie nadziei, bo ukazują obec-
ność Boga i Jego troskę o każdego czło-
wieka i o całą ludzkość.
„Zdanie, które wybraliśmy, zaprasza do 
przyjęcia takiej właśnie postawy: do upo-
wszechniania pewności i ożywianej przez 
tę pewność nadziei, która znajduje swe 
potwierdzenie w objawieniach w Fa-
timie”, mówił kapłan. Przypomniał tu za-
warty we „Wspomnieniach” siostry Łucji 
opis objawienia z czerwca, kiedy Matka 
Boska obiecała widzącej, że nigdy jej nie 
opuści: „Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. 
Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane 
Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która 
cię zaprowadzi do Boga” (IV Wspomnie-

nie).
Na trzyletni cykl duszpasterski przygo-
towano materiały pomocnicze, takie jak 
plakaty i inne środki graficzne, które będą 
przypominały tematy ukierunkowują-
ce życie Sanktuarium w danym roku. Na 
specjalnych planszach ustawionych w pa-
sach zieleni, okalających Plac Modlitwy, 
tradycyjnie umieszczono katechezę na-
wiązującą do tematyki roku duszpaster-
skiego. Kolejną propozycją dla wiernych 
na najbliższe trzy lata okres jest modlitew-
ny przewodnik pielgrzyma, który będzie 
dostępny od Wielkanocy.
Sanktuarium Fatimskie planuje również 
organizację sympozjum teologiczno-pa-
storalnego oraz cyklicznych spotkań for-
macyjnych w bazylice Matki Boskiej Ró-
żańcowej. W świątyni tej będą się także 
odbywały otwarte koncerty, podczas któ-
rych wykorzystywane będą znajdujące się 
w niej wspaniałe organy tubowe.
Dla pielgrzymów przygotowano też ko-
lejną wystawę czasową zatytułowaną: 
„Twarze Fatimy: fizjonomie duchowego 
krajobrazu”, prezentującą między innymi 
eksponaty należące do stałej ekspozycji 
Muzeum Sanktuarium Fatimskiego. 

Temat nowego roku duszpasterskiego zachęca do nadziei w trudnych czasach pandemii
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Historia rozwoju Sanktuarium jest nierozerwalnie związana z działaniami biskupów i rektorów

W podziemiach bazyliki Trójcy Przenajświętszej można 
już zwiedzać wystawę „Twarze Fatimy: fizjonomie 
duchowego krajobrazu”
Wystawa opowiada o orędziu Matki Boskiej z Cova da Iria oraz o wydarzeniach i historii 
Fatimy poprzez twarze osób, które ją tworzyły / Cátia Filipe

W sali św. Augustyna, w podziemiach 
bazyliki Trójcy Przenajświętszej można 
już zwiedzać wystawę czasową Sanktu-
arium Fatimskiego „Twarze Fatimy: fi-
zjonomie duchowego krajobrazu”. 

To artystyczne przedsięwzięcie, – które-
go realizacja przypada na czas pandemii, 
nieuchronnie skłaniającej do refleksji 
nad ludzką kondycją – ukazuje życie 
i śmierć jako nieodłączne elementy 
ziemskiego pielgrzymowania człowie-
ka.

„Chcemy, aby ta wystawa dawała na-
dzieję pielgrzymom, którzy ją zwiedzą 
w tym szczególnym momencie historii”, 
powiedział komisarz wystawy Marco 
Daniel Duarte. Dyrektor Muzeum 
Sanktuarium Fatimskiego wyjaśniał 

dalej: „W czasach, w których wszyscy 
mamy zasłonięte twarze, wydało nam 
się ważne, aby spojrzeć na twarze ludzi 
związanych z Fatimą. To oni, dzięki róż-
nym sposobom działania i myślenia, sta-
li się twarzami «historii nadziei», która 
od ponad wieku podtrzymuje świat”.

Wystawa opowiada o orędziu Matki 
Boskiej z Cova da Iria oraz o wydarze-
niach i historii Fatimy poprzez twarze 
osób, które ją tworzyły. Opowieść o bo-
haterach tego miejsca ukazuje ich dzie-
ło i zaangażowanie w upowszechnianie 
orędzia, jakie Pani Fatimska przekazała 
widzącym pastuszkom.

Sanktuarium jest miejscem pielgrzymek 
– wystawa pokazuje więc twarze ludzi, 
którzy je budowali, przynaglani wiarą, 

w poszanowaniu dziedzictwa i kultur-
nej spuścizny miejsca. Nie zabraknie też 
tych, którzy przez lata prezentowali się 
jako krytycy i przeciwnicy Fatimy.

Narracja wystawy jest podzielona na 
dwie części. „Pierwsza, bardziej rzeczo-
wa, związana jest z konkretnymi wi-
zerunkami, z realnymi ludźmi, którzy 
tworzyli to miejsce; druga, przedstawia 
również konkretne, ale bardziej du-
chowe oblicza i teologiczne odniesie-
nia Fatimy, co zapewnia pielgrzymom 
zwiedzanie zachęcające do modlitwy 
i bardzo wymagające”, opowiada dr 
Marco Daniel Duarte.

W pierwszej części ekspozycji ogląda-
my twarze osób ważnych dla pierw-
szego stulecia historii Cova da Iria. 



2021 .02.13 7

Wystawa ukazuje więzi łączące Fatimę z ważnymi problemami ludzkości

Wystawa czasowa będzie otwarta dla zwiedzających 
do 15 października 2022 r.

Wystawę otwierają oczywiście wizerunki 
Franciszka, Hiacynty i Łucji, na słyn-
nym zdjęciu zrobionym pod murem 
domu rodziny Marto w rodzinnej wio-
sce pastuszków. To prawdziwie „pierw-
sze twarze Fatimy”! Potem widzimy 
„głosicieli opowieści, która musiała być 
przekazywana dalej”. Są wśród nich: 
dziennikarz Avelino de Almeida, fo-
tograf Judah Bento Ruah, ks. Manuel 
Nunes Formigão, ks. Ludwig Fischer, 
ks. Gionvanni De Marchi, papież Jan 
Paweł II, ks. Luís Kondor. Zwiedzający 
zobaczą także twarze biskupów i rekto-
rów Sanktuarium, którzy tworzyli hi-
storię tego miejsca przez ostatnie sto lat.

Wydarzeniom w Cova da Iria od po-
czątku towarzyszyły wątpliwości 
i sprzeciwy. Stąd, w muzealnej prze-
strzeni, obecne są także twarze osób, 
które – tak jak starosta Artur de Olive-
ira Santos czy żarliwy ateista Tomás da 
Fonseca – byli przeciwnikami Fatimy.

Ks. José Galamba de Oliveira, ks. Luciano 
Coelho Cristino czy kard. Joseph 
Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI) 
to tylko niektórzy z badaczy zajmują-
cych się tematyką fatimską, obecnych 
na wystawie; przedstawia ona również 

artystów, którzy tworzyli „sztukę niosą-
cą orędzie” (np. rzeźbiarza José Ferreirę 
Thedima). 

Druga część wystawy zachęca do modli-
tewnej refleksji i do skupienia na wie-
rze. Zaproponowana zwiedzającym „gra 
luster”, konfrontująca rzeczywistość 
z pragnieniem transcendencji, zaprasza 
zastanowienia nad kondycją człowieka. 

Ważne miejsce na wystawie zajmują też 

pielgrzymi, bo przecież – jak mówi dy-
rektor Muzeum Sanktuarium – „każdy 
pielgrzym fatimski ma twarz i imię”.

„Wystawa jest efektem wnikliwych ba-
dań, które wymagały analizy obszernej 
dokumentacji archiwalnej i bibliogra-
ficznej, dotyczącej osób związanych 
z historią Fatimy. Wszyscy oni zasłu-
gują na wyczerpujące biografie, które 
ta wystawa może wzbogacić, bo wnosi 
do znanych życiorysów pewne nowo-
ści”, podkreśla kurator wystawy Marco 
Daniel Duarte.

Wystawa „Twarze Fatimy” spełnia 
wszystkie zasady bezpieczeństwa sa-
nitarnego wynikające z pandemii oraz 
przyjęte przez Sanktuarium wytyczne 
Generalnej Dyrekcji Zdrowia dla prze-
strzeni muzealnych, a także zalecenia 
Konferencji Episkopatu Portugalii.

Większa część eksponatów należy do 
zasobów Muzeum Sanktuarium Fatim-
skiego; inne pochodzą z Muzeum Azu-

lejo oraz muzeów w Aveiro i Póvoa de 
Varzim, a także z bibliotek i archiwów 
prywatnych.

Wstęp na wystawę, którą będzie można 
zwiedzać do 15 października 2022 roku, 
jest bezpłatny.
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Peregrynacje figury fatimskiej są czasem nadziei dla wiernych

W czasach pandemii Światowy Apostolat Fatimski w Panamie 
dociera do wiernych za pomocą Internetu
W Panamie trwa budowa repliki Kaplicy Objawień
Duszpasterstwo Młodzieży ŚAF w Panamie

Światowy Apostolat Fatimski w Panamie 
(ŚAF Panama), wypełniając misję upo-
wszechniania orędzia Matki Boskiej Ró-
żańcowej z Fatimy, podjął się wielkiego 
zadania. Chodzi o stworzenie odpowied-
nich materiałów i przekazanie treści orę-
dzia fatimskiego możliwie jak największej 
liczbie osób poprzez internetowe media 
społecznościowe.
Ujednoliciliśmy szatę graficzną na istnie-
jących już kontach na Instagramie (@am-
fatimapty) i na Facebooku (Apostolado de 
Fátima Panamá). Zaczęliśmy też regularne 
publikować materiały, które stały się bie-
żącym źródłem informacji o prowadzo-
nych przez nas działaniach.
Co tydzień uczestniczymy w programie 
państwowej telewizji katolickiej FETV, 
zatytułowanym „Um Novo Pentecostes 
Mariano” („Nowa maryjna Pięćdziesiąt-
nica”). Mówimy widzom o tym, co Matka 
Boska przekazała nam w swoim orędziu 
w Cova da Iria oraz jak powinniśmy Jej 
wezwania realizować w praktyce, jak żyć 

w naszych czasach zgodnie z orędziem. 
W związku zatwierdzeniem budowy w 
naszym kraju repliki fatimskiej Kaplicy 
Objawień, raz w miesiącu emitowany jest 
program „Camino a la Capelina” („Droga 
do Kaplicy Objawień”), przybliżający oko-
liczności jej powstania i historię budowy.
W związku z pandemią koronawirusa 
musieliśmy w większym stopniu skorzy-
stać z narzędzi technologicznych i cy-
frowych, które pozwoliły kontynuować 
misję upowszechniania przesłania z Fa-
timy w tych trudnych czasach. Zróżni-
cowaliśmy naszą aktywność w mediach 
społecznościowych, stworzyliśmy kanał 
na YouTubie (AMF Panama TV) i ko-
rzystamy z platformy Zoom. Dzięki temu 
osiągnęliśmy większą możliwość działań 
w przestrzeni internetowej, tak ważnej w 
okresie pandemicznej izolacji.
Zaplanowaliśmy miesięczny kalendarz 
katechez fatimskich, prowadzonych przez 
członków duszpasterstwa młodzieży ŚAF. 
Są one skierowane przede wszystkim do 

ludzi młodych, ale dostępne dla wszyst-
kich zainteresowanych, którzy mogą je 
oglądać na żywo na Zoomie i YouTubie 
(AMF Panama TV).
Nadal prowadzimy nabożeństwo wyna-
gradzające Niepokalanemu Sercu Maryi 
w pierwsze soboty miesiąca oraz Godziny 
Święte dla dzieci i młodzieży, transmito-
wane na żywo w mediach społecznościo-
wych. Wszystkie te inicjatywy wspiera 
nasz duchowy przewodnik ksiądz Samuel 
Álvarez. Ponadto współpracujemy z inny-
mi duszpasterstwami archidiecezjalnymi 
(Duszpasterstwem Służby Zdrowia, Pa-
pieskimi Dziełami Misyjnymi, Duszpa-
sterstwem Misyjnym Dzieci i Duszpaster-
stwem Młodzieży), przygotowując wraz z 
nimi modlitwę różańcową oraz udostęp-
niając im nasze kanały i platformy inter-
netowe.
Dzięki tym nowym inicjatywom i narzę-
dziom udaje się nam propagować orędzie 
Matki Boskiej, które jest światłem nadziei 
w trudnych czasach pandemii.
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Fatimska figura pielgrzymująca niesiona przez młodzież z ŚAF Panama podczas wigilii modlitewnej na 
Światowych Dniach Młodzieży w 2019 r.

W związku z pandemią koronawirusa 
peregrynacje fatimskich figur pielgrzy-
mujących były wielokrotnie odwoły-
wane lub przesuwane. Ostatecznie na 
najbliższy rok zaplanowano 15 piel- 
grzymek w Portugalii, Hiszpanii, 
Włoszech, Nikaragui, Argentynie, Brazy-
lii, Chile i Burkinie Faso.
Wyjątkowo ciekawą podróż odbędzie fi-
gura pielgrzymująca nr 8, która nawiedzi 
diecezję Kaya w Burkinie Faso. Podróż 
te była początkowo zaplanowana na rok 
2020, ale ze względu na pandemię przeło-
żono ją na styczeń 2021 r. 
Z wielką uwagą śledzimy trwające już 
peregrynacje figur pielgrzymujących w 
Ameryki Łacińskiej.
Od stycznia 2020 r. figura pielgrzymują-
ca nr 6 przebywa w Nikaragui, gdzie na-
wiedza ponad 360 parafii w dziewięciu 
diecezjach. Peregrynacja potrwa do lipca 
2021 r. i będzie kontynuowana nawet po 
zakończeniu Jubileuszu Maryjnego, ogło-
szonego przez nikaraguańskich biskupów. 
Pielgrzymka przebiega w bardzo trudnej 
atmosferze walk wewnętrznych i niepo-
kojów społecznych, w których od kilku lat 
pogrążona jest Nikaragua. Przypomnijmy, 
że jest to pierwsza wizyta figury z Fatimy 
w tym kraju Ameryki Centralnej. 
W 1982 r. podjęto próbę zorganizowania 
peregrynacji figury Matki Boskiej Fatim-
skiej, jednak czynniki polityczne, niema-
jące związku z Kościołem, uniemożliwiły 
wówczas odbycie tej pielgrzymki.
Od kwietnia 2019 r. figura pielgrzymująca 
nr 7 przebywa w Argentynie. Jej peregry-
nacja do licznych parafii tego południo-
woamerykańskiego kraju będzie konty-
nuowana w roku 2021.
Od 1 de maja do 10 czerwca figura piel-
grzymująca nr 2 nawiedzi portugalskie 
parafie w diecezji Coimbry: Botão, Bras-
femes, Souselas i Torre de Vilela. Od 15 
do 30 czerwca tę samą figurę będzie gości-
ła parafia Roliça w diecezji Lizbony.
Od 1 maja do 13 października fatimska 
figura pielgrzymująca nr 3 będzie przeby-
wała w parafii Matki Boskiej Fatimskiej 
w Sumaré w diecezji São Paulo, w Brazy-
lii. Natomiast figura nr 4 od kwietnia do 
sierpnia nawiedzi kilka włoskich diece-
zji; pielgrzymkę organizuje ruch Mariano 

Messaggio di Fátima.

Fatimska figura pielgrzymująca niesie wiernym 
nadzieję w czasach pandemii
Zaplanowano 15 peregrynacji figury w Portugalii, Hiszpanii, Włoszech, Nikaragui,
Argentynie, Brazylii, Chile i Burkinie Faso / Carmo Rodeia i Cátia Filipe

W maju parafie w miejscowościach 
Alhandra i S. João dos Montes w diecezji 
lizbońskiej przyjmą figurę pielgrzymującą 
nr 5. Od 5 do 15 września ta sama figura 
uda się do parafii Matki Boskiej Bolesnej 
w Fortalezie, w Brazylii.
Od 1 do 15 maja figura pielgrzymująca 
nr 9 pojedzie do włoskiej Toskanii, gdzie 
czekają na nią parafie w Torrita di Siena 
i w Montefollonico w diecezji Montepul-
ciano-Chiusi-Pienza. Także do Włoch 
uda się figura pielgrzymująca nr 10, która 
– na zaproszenie Światowego Apostolatu 
Fatimskiego – od Wielkanocy do czerw-
ca tego roku nawiedzi Mediolan i region 
Lombardii.
Od 1 do 31 maja figura pielgrzymująca 
nr 11 odbędzie peregrynację do dekanatu 
Guadalupe w archidiecezji Toledo (Hisz-
pania).
Figura pielgrzymująca nr 12 pojedzie do 
Chile; nie potwierdzono jeszcze daty tej 
podróży.
W czerwcu figura pielgrzymująca nr 13 
na prośbę zgromadzenia Servants of the 

Pierced Hearts of J esus and Maria (Służebni-
ce Przebitych Serc Jezusa i Maryi) będzie 
przebywała w Miami (USA).
W związku z rozwojem sytuacji pande-
micznej na świecie i wprowadzanymi 
przez różne kraje ograniczeniami sani-
tarnymi, przedstawione kalendarium pe-
regrynacji figur Matki Boskiej Fatimskiej 
może jeszcze ulegać zmianom. 
Przypomnijmy, że pierwsza figura piel-
grzymująca Matki Boskiej Fatimskiej zo-
stała wykonana według wskazówek sio-
stry Łucji i ofiarowana Sanktuarium przez 
biskupa diecezji Leirii. 13 maja 1947 r. 
figurę uroczyście ukoronował arcybi-
skupa Évory. Przez lata pierwsza figura 
pielgrzymująca wielokrotnie przemierzy-
ła świat, niosąc wiernym orędzie pokoju 
i miłości.
W odpowiedzi na napływające z całe-
go świata liczne prośby, wykonano re-
pliki pierwszej figury pielgrzymującej; 
w tej chwili Sanktuarium Fatimskie dys-
ponuje trzynastoma figurami pielgrzymu-
jącymi.
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W bazylice Trójcy Przenajświętszej sprawowano Mszę św. z oka-
zji pielgrzymki rocznicowej w styczniu. Eucharystii przewodni-
czył ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego. 
W homilii kapłan wezwał pielgrzymów do zaufania Bogu i za-
chęcał do spojrzenia na orędzie fatimskie jako świadectwo Jego 
dobroci wobec ludzi, na Maryję zaś jako na wzór, który winniśmy 
nieustannie naśladować.
Ks. Carlos Cabecinhas mówił: „To Maryja jest ową Niewiastą ob-

leczoną w słońce, uwielbioną w Niebie. Matka Boska nie zapomina 
dzieciach, które powierzono Jej macierzyńskiej trosce; nie zapo-
mina o nas – o nas, przemierzających ziemską drogę. (…) Nawet 
w sytuacji tak trudnej, jak ta obecna, Ona budzi naszą nadzieję 
i umacnia ufność”.

Rektor Sanktuarium Fatimskiego przypomina, że 
w czasach pandemii powinniśmy zwracać szczególną 
uwagę na ludzką słabość
Mszy św. w bazylice Trójcy Przenajświętszej podczas pielgrzymki rocznicowej w styczniu 
przewodniczył ks. Carlos Cabecinhas / Cátia Filipe

W związku z pandemią uroczystość odbyła się przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych

Pierwsza pielgrzymka rocznicowa w 2021 r. poświęcona Matce Boskiej
Fatimskiej 

Kapłan nawiązał także do orędzia fatimskiego, które nazwał 
„żarliwą zachętą do zaufania, że Bóg zna ludzkie słabości i po-
chyla się nad naszym cierpieniem; a Matka Boska przybyła tu 
po to, aby nas o tym zapewnić. (…) W świecie pogrążonym 
w mroku, w najbardziej dramatycznych chwilach historii, 
w roku 1917, Matka Boska objawiła się [w Fatimie] niosąc 
orędzie nadziei i żarliwe wezwanie do ufności. To było waż-
ne nie tylko w tamtych czasach – jest tak samo ważne sto lat 
później”. 

Odnosząc się do przyszłości, rektor Sanktuarium Fatim-
skiego zauważył: „Rozpoczynamy nowy rok z wielkimi 
obawami, z niepewnością związaną z rozwojem pandemii, 
która doświadcza nas i radykalnie ogranicza. Przygotowu-
jemy się na nowy etap pełnego zamknięcia. Rok 2021 roz-
poczyna się od kolejnych obostrzeń, ale Pani jaś niejsza od 

słońca, która niesie nadzieję, zapewnia nas, że nie jesteśmy 
sami; że Bóg o nas nie zapomina i nie opuszcza nas. Orę-
dzie Matki Boskiej jest orędziem nadziei i zaproszeniem 
do zaufania, nawet pomimo trudności… trudności, któ-
rych teraz właśnie doświadczamy”.
Ks. Cabecinhas przypomniał temat obecnego roku dusz-
pasterskiego w Sanktuarium Fatimskim – „Chwalcie 
Pana, który słabych podnosi” – i, ponownie nawiązując do 
epidemii koronawirusa, apelował: „Musimy teraz zwracać 
szczególną uwagę na ludzką słabość: na swoją własną sła-
bość, ale także na słabość tych, którzy są wokół nas. Oto 
stoi przed nami prawdziwe wezwanie do solidarności!”.
I zakończył: „Wierzymy przecież, że Bóg nie pozwoli nam 
przeżywać cierpienia i bólu, których tak często teraz do-
świadczamy, w beznadziejnej samotności. Wierzymy, że 
Bóg wie, jak jesteśmy słabi, zna nasze troski i cierpienia, 
i towarzyszy nam we wszystkich chwilach, przede wszyst-
kim w tych najtrudniejszych. I daje nam siłę, aby je prze-
trwać”. 
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Rektor Sanktuarium Fatimskiego 
ks. Carlos Cabecinhas przewodni-
czył Mszy św. odprawionej w bazy-
lice Trójcy Przenajświętszej z okazji 
pielgrzymki rocznicowej w grudniu. 
Podczas Eucharystii kapłan poświęcił 
figurki Dzieciątka Jezus, które tego 
dnia pielgrzymi przynieśli ze sobą 
oraz cztery figurki przeznaczone do 
adoracji w Sanktuarium w okresie 
Bożego Narodzenia. 

W homilii kapłan opisał Adwent, 
jako pobożny czas radosnego ocze-
kiwania na przyjście Jezusa: „Wi-
dać to przede wszystkim w liturgii 
trzeciej niedzieli Adwentu, w której 
wezwanie do radości jest już bardzo 
wyraźne. To radość, że Pan Jezus jest 
już blisko; to radość, że On wchodzi 
do naszego życia. (…) Powodem do 
radości jest też obietnica zbawienia, 
którą odnajdujemy w liturgii tej nie-
dzieli; przeżywamy ten dzień z rado-
ścią, która płynie z wiary i zaufania 
Bogu, z pewności, że Pan się zbliża; 
przyjście Jezusa jest bowiem nieod-
ległym horyzontem tej radości”. Ce-
lebrans dodał jeszcze: „Radujemy się 
i Pan Jezus przychodzi; On jest już 

„Tak często brakuje nam radości z bycia chrześcijanami 
i świadectwa tej radości”, mówi rektor Sanktuarium 
Fatimskiego
Ks. Carlos Cabecinhas przewodniczy pielgrzymce rocznicowej w grudniu / Cátia Filipe

tuż-tuż i nie opuści nas w trudnych 
czasach”.

Ks. Carlos Cabecinhas mówił dalej: 
„[Adwent] jest czasem radości dla 
kogoś, kto wie, że Pan jest blisko 
i uobecnia się w naszym życiu na 
wiele sposobów. Im bliżej do Bożego 
Narodzenia, tym bardziej natarczywe 
staje się owo wezwanie do radości. W 
czasach pandemii, której doświadcza-
my, może się ono wydawać niesto-

sowne… mówimy o wszystkim tylko 
nie o radości! Ale to właśnie teraz ta 
radość jest potrzebna i ma sens!”.

Rektor podkreślał, że w trudnych 
czasach powinniśmy przyjmować 
wezwanie do radości „nie po to, żeby 
wszystko nam dobrze szło, ale byśmy 
wierzyli – zwłaszcza wtedy, gdy naj-
bardziej dopada nas pokusa zniechę-
cenia, – że Bóg nas nie opuści! Tym 
właśnie jest świętowanie Bożego Na-
rodzenia – wiedzą, że Bóg zbliża się 
do nas, do naszych kłopotów i cier-
pień”.

„Przygotować drogi dla Boga, przy-
gotować się na Jego przyjęcie to zna-
czy: usunąć z życia wszystko, co nie 
wskazuje na Chrystusa, co w naszym 
życiu nie świadczy o Nim; to waż-
ne, abyśmy dawali świadectwo Jego 
obecności pośród nas i okazywali ra-
dość z tej obecności. To właśnie uj-
muje i porusza serca ludzi, którzy są 
wokół nas; i tego tak często brakuje 
nam, chrześcijanom – radości z bycia 
chrześcijanami i świadectwa tej rado-
ści”, zakończył ks. Carlos Cabecinhas.  

Msza św. była transmitowana przez 
media cyfrowe i społecznościowe 
Sanktuarium Fatimskiego.

W trzecią niedzielę Adwentu, zwaną „Niedzielą Radości”, w Portugalii kapłani błogosławią figurki Dzieciątka Jezus

„Adwent jest czasem radości dla kogoś, kto wie, że Pan jest blisko i uobecnia się w naszym życiu”
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Rektor Sanktuarium: orędzie fatimskie jest sposobem na 
wzmocnienie świadomości i poczucia przynależności do Kościoła
Podczas pielgrzymki rocznicowej w listopadzie, która zbiega się z uroczystością poświęcenia bazyliki 
Trójcy Przenajświętszej, ksiądz Carlos Cabecinhas mówił o tajemnicy Kościoła, zbudowanego z 
„żywych kamieni” oraz wezwał do modlitewnej łączności z Ojcem Świętym / Diogo Carvalho Alves

Orędzie fatimskie uświadamia nam, że jesteśmy „żywymi kamieniami”, z których zbudowany jest Kościół

Pandemia ogranicza uczestnictwo pielgrzymów w nabożeństwach w Fatimie

13 listopada, w homilii wygłoszonej 
podczas Mszy św. na comiesięcznej 
pielgrzymce rocznicowej, która w listo- 
padzie upamiętniała także uroczystość 
poświęcenia bazyliki Trójcy Przenaj-
świętszej, rektor Sanktuarium Fatim-
skiego ksiądz Carlos Cabecinhas po-
wiedział, że orędzie z Cova da Iria jest 
sposobem na wzmocnienie świadomo-
ści i poczucia przynależności do Kościo- 
ła, szczególnie w wymiarze jedności 
i bliskości z papieżem.
Nawiązując do uroczystości poświęcenia 
najnowszej świątyni zbudowanej w Cova 
da Iria i do wysłuchanego podczas Eu-
charystii Słowa Bożego celebrans wyja-
śniał wiernym znaczenie „tajemnicy Ko-
ścioła, zbudowanego z żywych kamieni”. 
Kapłan podkreślił, że wszyscy chrze-
ścijanie są „świątynią Bożej chwały” 
i dlatego każdy człowiek powinien 
odczuwać wynikającą z tego godność 
i odpowiedzialność: „Bez względu na to 
czy gromadzimy się jako wspólnota lu-
dzi wierzących, czy pozostajemy w ciszy 
własnego serca, jesteśmy tymi, których 
Bóg wybrał, aby w nich zamieszkać; 
stąd pochodzi nasza godność i odpowie-
dzialność, nasza radość z Jego radości 
i nasze cierpienie z powodu niewier-
ności Jego członków”. I dodał: „Bycie 

Kościołem oznacza jedność z papieżem 
Franciszkiem. A nadanie tej świątyni ty-
tułu bazyliki podkreśla szczególną więź 
i łączność z Kościołem rzymskim oraz 
z Ojcem Świętym, które tu, w Fatimie, 
nabierają wyjątkowego znaczenia”. 
Ks. Cabecinhas przypomniał pielgrzy-
mom, że podstawą misji papieża w 
Kościele i jego, rozumianej jako służ-
ba, posługi jest dziedzictwo wynikające 
z apostolskiego prymatu Świętego Pio-
tra. Rektor Sanktuarium zachęcał do 
łączności z Ojcem Świętym poprzez mo-
dlitwę oraz wyjaśniał rolę, jaką w tym 
kontekście odgrywa przesłanie Maryi 
z Cova da Iria: „Orędzie fatimskie uświa-
damia nam, że jesteśmy ż ywymi kamie-

niami, z których zbudowany jest Kościół 

Boży. Wzmacnia ono nasze poczucie 
przynależności do Kościoła, szczegól-
nie poprzez komunię z Ojcem Świętym. 
(…) Celebrowanie rocznicy poświęce-
nia bazyliki Trójcy Przenajświętszej jest 
zobowiązaniem do jedności i łączności 
z Ojcem Świętym, zobowiązaniem do 
przyjęcia jego nauki, zobowiązaniem do 
modlitwy za niego”.
12 października 2007 r. kardynał 
Tarcisio Bertone, ówczesny sekretarz 
stanu Stolicy Apostolskiej i legat pa-
pieża Benedykta XVI na uroczystość 
zakończenia obchodów 90. rocznicy ob-
jawień Matki Boskiej trojgu widzącym 
pastuszkom, poświęcił kościół Trójcy 
Przenajświętszej w Sanktuarium Fatim-
skim.
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„Ta książka to dojrzała, solidna i aktualna synteza orędzia 
fatimskiego, doskonale systematyzująca jego treści”
Premiera książki siostry Ângeli Coelho „Dentro da Luz. Um itinerário para compreender 
a mensagem de Fátima”  / Cátia Filipe

14 listopada 2020 r. podczas specjalnej 
prezentacji online Sanktuarium Fatimskie 
przedstawiło książkę „Dentro da Luz. Um iti-

nerário para compreender a mensagem de Fáti-

ma” („W ś wietle. Droga do zrozumienia orę-

dzia fatimskiego”), autorstwa siostry Ângeli 
de Fátima Coelho ze zgromadzenia Aliança 

de Santa Maria. W prezentacji udział wzię-
ła autorka oraz rektor Sanktuarium ksiądz 
Carlos Cabecinhas. 
„Książka jest owocem przemyśleń, po-
głębianych i dojrzewających przez ponad 
20 lat, które autorka poświęciła na upo-
wszechnianie orędzia fatimskiego po-
przez liczne konferencje, kursy i kateche-
zy zarówno w Portugalii, jak i w innych 
krajach, takich jak: Stany Zjednoczone, 
Brazylia, Hiszpania czy Włochy”, rozpo-
czął spotkanie ks. Cabecinhas. W dalszej 
części wypowiedzi kapłan podkreślał, że 
„znakomita znajomość źródeł, badań i pu-
blikacji pozwala [autorce] na przedstawie-
nie wiernej, a jednocześnie aktualnej wizji 
orędzia w jego różnych aspektach”. I dodał: 
„Zawarty w słowach entuzjazm ukazuje 
głębokie nabożeństwo [autorki] do Matki 
Boskiej i świętych pastuszków z Fatimy, 
a także wielką miłość do wiernych, święte-
go ludu Bożego, któremu pragnie przekazać 
to nabożeństwo i aktualny wymiar orędzia 
fatimskiego. Czyni to, używając nowego, 
zachwycającego języka oraz przedstawia-

jąc konkretne propozycje do zrealizowa-
nia w tym czasie i w tym świecie; w czasie 
i w świecie, które są nasze, które dał nam 
Bóg”.
Prezentowana książka jest w znacznym 
stopniu efektem duszpasterskiego zaanga-
żowania s. Ângeli, która od wielu lat pro-
wadzi w Fatimie kursy poświęcone orę-
dziu fatimskiemu. Idea cyklicznych kursów 
o orędziu Matki Boskiej pojawiła się 
w Sanktuarium Fatimskie w okresie przy-
gotowań do setnej rocznicy objawień i, 
jako ważny element upowszechniania 

przesłania z Cova da Iria, są one kontynu-
owane po zakończeniu obchodów stulecia.
Ks. Cabecinhas mówił dalej: „Dwanaście 
rozdziałów to droga prowadząca stopnio-
wo od treści orędzia do świadectwa widzą-
cych”. I zakończył: „Ta książka to dojrzała, 
solidna i aktualna synteza orędzia fatim-
skiego, doskonale systematyzująca jego 
treści i umożliwiająca całościowe odczyta-
nie wydarzeń w Fatimie. To prowadzi nas 
do uświadomienia sobie jego aktualności w 
dzisiejszych czasach”.
S. Ângela de Fátima Coelho, która od 
2014 r. jest wicepostulatorką procesu be-
atyfikacyjnego siostry Łucji, rozpoczyna 
wstęp do książki od relacji z osobistego 
doświadczenia spotkań z najstarszą z wi-
dzących. W przedmowie autorka wyjaśnia, 
że jej   celem „jest przedstawienie tematu 
orędzia w sposób jak najbardziej dostęp-
ny dla wszystkich, zainteresowanych tym, 
co Fatima może wnieść do współczesnego 
życia chrześcijańskiego; bez pretensji do 
teologicznej systematyzacji zagadnienia czy 
stworzenia tekstu akademickiego”.
„Książka jest efektem obszernej lektury 
teologicznej oraz osobistej refleksji, które 
stanowiły podstawę wielu wykładów i kur-
sów, jakie prowadziłam w ostatnich dwu-
dziestu latach, pełniąc misję upowszech-
niania orędzia fatimskiego”, pisze siostra 
Ângela Coelho.
Książkę „Dentro da Luz” można już kupić 
w księgarni oraz sklepie internetowym 
Sanktuarium Fatimskiego na stronie 
https://store.fatima.pt/

Prezentacja książki odbyła się za pośrednictwem mediów społecznościowych Sanktuarium Fatimskiego

Zakonnica ze zgromadzenia Aliança de Santa Maria prowadziła kursy o orędziu fatimskiemu
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„Cierpienia i śmierci nie można odizolować”
W Mszy św. w Fatimie, odprawionej w intencji ofiar pandemii, uczestniczyło 21 portugalskich biskupów oraz władze 
państwowe – wspominano pracowników służby zdrowia, opiekunów chorych oraz naukowców / Carmo Rodeia

14 listopada w bazylice Trójcy Przenaj-
świętszej w Fatimie odprawiono Mszę św. 
w intencji ofiar pandemii. Eucharystię 
sprawowało 21 portugalskich biskupów, 
przewodniczył bp José Ornelas Carvalho 
z diecezji Setubalu.
W liturgii wspominano zmarłych i ich 
rodziny, pracowników służby zdrowia 
i opiekunów chorych oraz naukowców, 
podkreślając ich „wysiłki, poświęcenia, 
wyrzeczenia i wiedzę”.  Uroczystość była 
prawdziwym manifestem w obronie 
życia, które „trzeba chronić bezwarun-
kowo, odpowiedzialnie, kompetentnie 
i z pełnym oddaniem”.
Bp José Ornelas Carvalho, przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Portuga-
lii, mówił: „Jeżeli w czasie tej epidemii 
każdy z nas nauczy się troszczyć o dru-
giego człowieka i nauczymy się wspól-
nie troszczyć o nasz świat, to będzie to 
najlepszy sposób, aby oddać sprawie-
dliwość i uczcić pamięć tych, którzy 
odeszli. Oddamy też hołd wysiłkom lu-
dzi, którzy towarzyszyli im w ostatnich 
chwilach życia na tej ziemi”. Biskup 
Setubalu dodał jeszcze: „Kryzys poka-
zał, że cierpienia i śmierci nie można 
odizolować; że tylko razem, wspólnym 
wysiłkiem i w poczuciu zbiorowej od-
powiedzialności, możemy zbudować 
świat dobry dla wszystkich ludzi – świat, 

w którym wzajemnie się o siebie trosz-
czymy”.
„Pandemia, niszcząca całą planetę, pokaza-
ła jak cennym darem jest życie człowieka 
i wszystkie jego przymioty; ale obnażyła 
także kruchość każdego indywidualnego 
bytu oraz naszych osiągnięć społecznych, 
politycznych, ekonomicznych i nauko-
wych, a więc słabość świata, w którym 
żyjemy”, zakończył bp Ornelas.

Na uroczystości, w której uczestniczyło 
21 portugalskich biskupów oraz nun-
cjusz apostolski w Portugalii i rektor 
Sanktuarium Fatimskiego, obecni byli 
także prezydent Republiki Portugal-
skiej Marcelo Rebelo de Sousa, premier 
António Costa oraz przedstawiciele 
wielu instytucji, pragnący przyłączyć się 
do modlitwy w intencji bezpośrednich 
i pośrednich ofiar pandemii.

Prezydent Portugalii chwalił przykładną współpracę Kościoła z państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia

Uroczystość była punktem kulminacyjnym Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Portugalii, które odbywało się w Fatimie
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„Kultura troskliwości o bliźnich, o człowieka, stworzonego 
na obraz i podobieństwo Boga to jedyna droga prowadząca 
do pokoju, którego pragniemy w nowym roku”
Obchody Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Sanktuarium Fatimskim 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego / Cátia Filipe i Diogo Carvalho Alves

W okresie Bożego Narodzenia, wierni w Portugalii adorują wizerunki Dzieciątka Jezus

Tegoroczne obchody Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku w Sank-
tuarium Fatimskim odbywały się 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego, przede wszystkim bez-
piecznego dystansu między pielgrzyma-
mi oraz obowiązkowego używania ma-
seczek na całym terenie Sanktuarium.
Podczas Mszy św. Narodzenia Pań-
skiego ksiądz Carlos Cabecinhas mó-
wił o pełnej oddania miłości obecnej 
we Wcieleniu Słowa oraz wezwał 
pielgrzymów, aby przeżywali ten czas 
w duchu chrześcijańskiego braterstwa.
„Boże Narodzenie mówi nam, że jeste-
śmy mężczyznami i kobietami ukocha-
nymi przez Boga”, podkreślał kapłan. 
Przedstawiał też dwa sposoby, w jaki 
zwykle okazujemy miłość drugiemu 
człowiekowi: pierwszy to ofiarowywa-
nie prezentów i drugi – bardziej wyma-
gający – ofiarowywanie siebie.
„Prezenty, które ofiarowujemy są wy-
razem dobra, jakiego pragniemy dla lu-
dzi, których szanujemy, kochamy, dla 
przyjaciół. Wszak Bóg podczas stwo-
rzenia robi to samo: obdarowuje nas, 
daje nam to, co tworzy. W Bożym Na-
rodzeniu Bóg staje się darem dla same-
go siebie, wielkim darem, który także i 

nam jest dany. W Bożym Narodzeniu 
Bóg staje się jednym z nas; przyjmuje 
ludzką postać, ludzkie słabości, aby po-
kazać jak bardzo nas kocha”, wyjaśniał 
kapłan.
„Świętowanie Bożego Narodzenia zo-
bowiązuje nas do szczególnej do tro-
ski o osoby potrzebujące pomocy. W 
Jezusie Chrystusie Bóg przyjmuje ludz-
ką słabość. Dlatego my, przyjmując 
Jezusa, musimy wyzbyć się obojęt-
ności wobec cierpienia innych ludzi, 
musimy wspierać i wspomagać w sła-
bości, tych, którzy nas otaczają, po-
śród których żyjemy, z którymi mamy 
kontakt”, zakończył rektor Sanktu-
arium.  
Zwieńczeniem uroczystości był tra-
dycyjny w Portugalii obrzęd adoracji 
figurki Dzieciatka Jezus; w tym roku – 
ze względów sanitarnych – ucałowanie 
zastąpiono pokłonem.
Na Mszy św. w dniu 1 stycznia ks. Carlos 
Cabecinhas mówił: „Świętujemy dziś 
uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, 
która przez swoje «tak» dla planu Boga, 
uczyniła możliwym cud Bożego Naro-
dzenia. Za Jej pośrednictwem prosimy 
o Boże błogosławieństwo na nowy rok 
2021”.

Ks. Cabecinhas podkreślał: „Pokój jest 
kwintesencją wszystkich Bożych darów 
i błogosławieństw, i o ten dar prosimy 
w sposób szczególny w pierwszym dniu 
nowego roku. (…) Pokój jest naszym 
zadaniem, jest misją, która została nam 
powierzona przez Boga”. 
Kapłan przypomniał także orędzie pa-
pieża Franciszka na Światowy Dzień 
Pokoju 2021, zatytułowane „Kultura 
troskliwości jako droga do pokoju”.
Pandemia koronawirusa „postawiła pod 
znakiem zapytania bezpieczeństwo, 
które uważaliśmy za nienaruszalne 
i pozostawiła cierpienie, czy to z powodu 
utraty ukochanych osób, czy z powodu 
przymusowej izolacji, która dotyka 
przede wszystkim osób starszych, czy 
z powodu sytuacji ekonomicznej, która 
spycha wielu ludzi ku dramatycznemu 
niedostatkowi. Dlatego tak ważne 
jest, aby nie poddawać się pokusie 
obojętności!”.
„Kultura troskliwości najlepiej 
wyraża się w poszanowaniu 
godności każdego człowieka. Kultura 
troskliwości wyraża się w poszukiwaniu 
dobra wspólnego i w przejawach 
solidarności”, mówił kapłan. 
I dodał: „Orędzie fatimskie jest orę-
dziem pokoju i – zgodnie ze świadec-
twem życia widzących pastuszków, 
zawsze troszczących się o dobro innych 
– kieruje nas ku tej właśnie kulturze 
troskliwości. Jeśli za rok będziemy oce-
niali rok 2021, i ocenimy go jako «rok 
troski o bliźnich», będzie to znaczyło, 
że był to rok zwycięski, że było warto! 
Ale to zależy tylko od nas i od naszego 
zaangażowania”.
Kolektę z Mszy świętych w okresie Bo-
żego Narodzenia przeznaczono dla die-
cezji Pemba w Mozambiku, na potrze-
by przesiedleńców z prowincji Cabo 
Delgado, położonej na północy kraju. 
W tym regionie trwa poważny kry-
zys humanitarny spowodowany przez 
nieustające ataki fundamentalistycznej 
milicji islamskiej, w wyniku których 
zginęło już ponad 2000 ludzi, a około 
560 000 musiało opuścić swoje miejsce 
zamieszkania. 
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Sklep internetowy Sanktuarium Fatim-
skiego, który już od 2010 r. oferuje szero-
ki wybór towarów sprzedawanych online, 
w związku z pandemią i wynikającymi z niej 
ograniczeniami w przemieszczaniu się, od-
notował w zeszłym roku znaczący wzrost 
obrotów. W związku z rosnącym zainte-
resowaniem klientów, sklep stale poszerza 
ofertę i opisy produktów oraz ekipę obsłu-
gującą zamówienia.
Dynamiczny rozwój tego typu sprzedaży 
rozpoczął się w 2018 r., kiedy powstała nowa 
strona internetowa sklepu, co usprawniło 
procedury zamówień i zoptymalizowało wy-
syłkę. W roku 2020 sklep przeprowadził się 
do nowego miejsca, a do zespołu obsługu-
jącego klientów dołączył nowy pracownik. 
Obecnie pracujemy nadal nad usprawnie-
niem działania strony i jej synchronizacją 
z głównymi działami sklepu (dewocjonalia, 
księgarnia, paramenty liturgiczne). 
Obecnie najczęściej sprzedawanymi przez 

Internet artykułami są: różańce, książki, 
figurki (Matki Boskiej Fatimskiej, Niepoka-
lanego Serca Maryi i pastuszków) oraz wy-
roby ze srebra. Nowością, która cieszyła się 
w tym roku sporym zainteresowaniem, są 
paramenty liturgiczne.
Większość klientów robiących zakupy 
bezpośrednio na stronie sklepu to Por-
tugalczycy, ale mamy również zamówie-
nia z: Brazylii, Hiszpanii, Francji, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Polski, Włoch, 
Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zapytania o 
towary, których nie ma w bieżącej ofercie 
sklepu online, można też zgłaszać za po-
średnictwem poczty elektronicznej lub te-
lefonicznie. Zamówienia, przygotowywane 
przez pracowników sklepu internetowego, 
rozsyłane są potem na wszystkie kontynen-
ty: do Ameryki Łacińskiej (Chile, Meksyk), 
Europy (Hiszpania, Włochy, Polska), Azji 
(Chiny, Filipiny) i Afryki (Mozambik).
Klientami sklepu internetowego Sanktu-

arium są w 64% kobiety, a w 36% mężczyźni, 
w wieku od 25 do 65 lat.
Pod adresem www.store.fatima.pt piel-
grzymi mogą kupić: dewocjonalia, figurki 
i rzeźby, książki, paramenty liturgiczne oraz 
inne artykuły religijne, związane z wydarze-
niami i orędziem fatimskim. Katalog sklepu 
liczy ponad tysiąc artykułów i jest stele ak-
tualizowany. Aby dokonać zakupów należy 
zarejestrować się na stronie sklepu i utwo-
rzyć bezpłatne konto klienta. Umożliwi to 
w przyszłości: szybszy dostęp do zakupów, 
możliwość konsultowania złożonych zamó-
wień i aktualizację ich statusu. Informacje 
o procedurach są dostępne w siedmiu ofi-
cjalnych językach Sanktuarium.
Zakupów w oficjalnym sklepie Sanktuarium 
Fatimskiego można też dokonać poprzez 
stronę Sanktuarium www.fatima.pt lub 
wysyłając email (ze wskazówkami doty-
czącymi zamówienia i wysyłki) na adres 
store@fatima.pt oraz telefonicznie (+351 
249 539690). 

Sklep internetowy umożliwia pielgrzymom z odległych stron 
świata zakup oficjalnych artykułów Sanktuarium Fatimskiego
W czasie pandemii, podczas której pielgrzymi nie mogą przyjeżdżać do Sanktuarium, 
sprzedaż internetowa daje możliwość zamówienia do domu pamiątek z Fatimy / Cátia Filipe

Sklep internetowy, który działa od 2018 r., sprawił, że pielgrzymi z różnych stron świata mogą mieć „cząstkę 
Fatimy” w swoich domach

Sklep online sprzedaje wszystkie oficjalne artykuły 
Sanktuarium Fatimskiego 
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BEZPŁATNA PRENUMERATA ROCZNA = 4 NUMERY

Wyślij swoje zamówienie na subskrypcję na adres: assinaturas@fatima.pt
Zaznacz język, w jakim chcesz otrzymywać czasopismo: niemiecki, hiszpański, francuski, angielski, włoski, polski, portugalski.

Dla zainteresowanych darowizną na wsparcie publikacji: Przelew bankowy krajowy (Millenium BCP) NIB: 0033 0000 50032983248 05
Przelew bankowy międzynarodowy IBAN: PT50 0033 0000 5003 2983 2480 5 BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Czek lub przekaz pocztowy: Santuário de Nossa Senhora
de Fátima, Rua de Santa Isabel, 360 – 2495-424 FÁTIMA-PORTUGAL

Pomóż nam rozpowszechniać orędzie Matki Boskiej poprzez czasopismo „Fatima Światło i Pokój”!

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


