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Uniwersalny wymiar Fatimy wyni-
ka z m¹droœci, z jak¹ orêdzie fatimskie 
og³osi³o zwyciêstwo boskiej mi³oœci 
nad szaleñstwem nienawiœci, kiedy 
przyrzeka³o pokój w czasie, w którym 
ca³y œwiat uczestniczy³ w wojnie. Tak 
mówi³a druga czêœæ tajemnicy fatimskiej: 
„przez pewien czas zapanuje pokój na 
œwiecie”.

Koñczy siê ten „pewien czas”, któ-
ry trwa ju¿ szeœædziesi¹t lat bez wojny 
„gor¹cej” i prawie dwadzieœcia bez „zim-
nej” wojny.

Na horyzoncie wspó³czesnej historii 
k³êbi siê czarna chmura konfliktu miêdzy 
œwiatem bogatym, który nie odstêpuje 
od swojej broni „absolutnej”, a œwiatem 
biednym, który nie przestaje krzyczeæ 
przeciwko uciœnieniu. Z jednej strony 
strach przed zagro¿eniem atomowym; 
z drugiej desperacka rozpacz terrorys-
tycznych samobójstw. Z jednej strony 
wszechogarniaj¹ca fala liberalnej globa-
lizacji, która chce zniszczyæ odwieczne 
bastiony ideologii, religii i polityki; z 
drugiej – strach ogromnych mas ludzi, 
¿e wielowiekowa samotnoœæ, wykrysta-
lizowana we w³adzy monarchii, bêdzie 
utrzymywa³a tyraniê wewnêtrznego 
zacofania pod pretekstem zewnêtrznej 
obrony.

Jedni i drudzy nieustannie siê 
oskar¿aj¹ i wpl¹tuj¹ w codzienne po-
tyczki, jak to ma miejsce zawsze przed 
wybuchem otwartej wojny. Obie strony 
przywo³uj¹ jako jedynego swojego 
w³asnego Boga. Tak jakby jedyny Bóg 

Kochajcie waszych nieprzyjació³ 
Program na 90-t¹ rocznicê objawieñ

bogatych nie by³ jedynym 
Bogiem biednych!

Czy¿ ta wielka czarna 
chmura nad horyzontem 
wspó³czesnoœci to nie ów 
brutalny mur dóbr i kon-
sumpcji, ciê¿kiej broni, 
bunkrów i murów ze zbro-
jonego betonu, nienawiœci 
i ambicji, które ka¿dego 
dnia bardziej oddzielaj¹ 
bogatych od ich braci naj-
biedniejszych? Coraz bli¿si 
sobie, stworzeni, aby ¿yæ 
jako bracia, albo kochamy 
dla ¿ycia, albo nienawidzi-
my na œmieræ.

Jakie jest pos³annictwo 
orêdzia fatimskiego 
na pocz¹tku trzeciego 
tysi¹clecia? Prosz¹c abyœmy 
wiêcej nie obra¿ali Boga, 
naszego Pana, nalegaj¹c 
abyœmy odmawiali ró¿aniec 
za pokój, zachêcaj¹c swoi-
ch ma³ych widz¹cych, 
aby ofiarowali Bogu za 
grzeszników cierpienia, 
jakie On zechce im zes³aæ, 
niebiañska Pos³anniczka z 
Fatimy i Anio³, który J¹ po-
przedza³, prosili o trudny, lecz zbawczy 
powrót do Krzy¿a Jezusa Chrystusa i o 
ufne poszukiwanie mi³oœci w jej jedynym 
Ÿródle, jakim jest Trójca Œwiêta.

90-ta rocznica Objawieñ Fatimskich 
chce splataæ siê z bo¿ym mi³osierdziem. 

Na audiencji w dniu 10 czerwca, 
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI prze-
dstawi³ list, jaki skierowa³ do Niego 
nowy biskup diecezji Leiria – Fatima. 
W liœcie tym, Jego Ekscelencja bp. An-
tonio Marto „z radoœci¹ i szacunkiem” 
przyjmowa³ nominacjê i prosi³ o 
b³ogos³awieñstwo apostolskie dla swej 
pos³ugi w nowej diecezji.

Ojciec Œwiêty mówi o znaczeniu Sanktuarium Fatimskiego dla œwiata
W dniu 12 czerwca, Kongrega-

cja ds. Biskupów poinformowa³a, w 
przes³aniu skierowanym do bp. An-
tonio Marto, ¿e Papie¿ zapewnia „o 
swojej p³yn¹cej z serca bliskoœci, prosi 
o pomoc Boga i o opiekê Dziewicy 
Maryi dla jego pasterskiej pos³ugi” w 
diecezji Leirii – Fatimy. Ojciec Œwi-
êty podkreœli³ szczególne znaczenia 

Sanktuarium Fatimskiego le¿¹cego 
na terenie diecezji Leirii – Fatimy, dla 
tej diecezji, dla Europy i dla ca³ego 
œwiata..

Podczas audiencji, Jego Œwi¹to-
bliwoœæ udzieli³ te¿ specjalnego 
b³ogos³awieñstwa apostolskiego bisku-
powi Antonio Marto oraz klerowi i 
ludowi wiernemu diecezji.

Abyœmy zrozumieli, ¿e nie ma pokoju bez 
mi³oœci, ani mi³oœci bez równoœci, ani 
równoœci bez przebaczenia: „I odpuœæ 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom!”

ks. Luciano Guerra
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Ekscelencja Antonio Marto, biskup Leirii – Fatimy
Kochaæ wspó³czesny œwiat

25 czerwca mia³ miejsce uroczysty ingres 
Jego Ekscelencji Antonio Marto jako biskupa 
diecezji Leirii – Fatimy, na terenie której 
znajduje siê Sanktuarium Fatimskie.

Przyjêty serdecznie w katedrze w Leirii, 
bp. Antonio Marto zaprezentowa³ w homilii 
swoj¹ wizjê wspó³czesnego œwiata oraz 
spo³eczeñstwa i zaprosi³ do pod¹¿ania za 
Jezusem, który jest centrum ¿ycia Koœcio³a. 
Poni¿ej przedstawiamy koñcowy fragment 
wyst¹pienia, które bp. Antonio zatytu³owa³ 
„Piêkno i radoœæ wiary”.

„W Ewangelii Jezus zachêca uczniów do 
«przejœcia na drugi brzeg», do wyruszenia z 
misj¹ na spotkanie ludzi i œwiata. ¯ycie jest 
prawdziwe i piêkne, kiedy jest darem dla 
innych. Ten œwiat nie potrzebuje Koœcio³a, 
który zajmuje siê sam sob¹, ale Koœcio³a, który 
z Chrystusem zwraca siê ku ¿yciu, ku œwiatu, 
ku s³u¿bie mi³oœci.

Jako chrzeœcijanie jesteœmy powo³ani 
do g³oszenia z pe³nym zaanga¿owaniem 
wartoœci ¿ycia ludzkiego, pamiêtaj¹c, ¿e nie 
ma prawdziwie wartoœciowego ¿ycia bez 
wartoœciowego ¿ycia duchowego. Jesteœmy 
powo³ani, aby byæ g³osem tych, którzy s¹ poz-
bawieni g³osu; powo³ani do przyjêcia z pokor¹ 
i odwag¹ wyzwañ jakie stawia poszukiwanie 
sensu ¿ycia, ale tak¿e pustka duchowa i mo-

13 maja, podczas obchodów 25-tej rocznicy zamachu na Jana Paw³a 
II figura Matki Bo¿ej Pielgrzymuj¹cej z Fatimy zosta³a zaproszona do Rzy-
mu przez Wikariusza Generalnego Diecezji Rzymskiej kardyna³a Camilo 
Ruiniego.

„L’Osservatore Romano” (wydanie cotygodniowe z 20 maja) podaje, ¿e 
oko³o 20 tysiêcy osób uczestniczy³o w uroczystoœciach, którym przewodniczy³ 
kardyna³ Camilo Ruini. Odby³a siê procesja z figur¹ Dziewicy Fatimskiej 
do miejsca, w którym 25 lat wczeœniej Jan Pawe³ II pad³ ofiar¹ zamachu 
dokonanego przez Ali Agcê.

Na zakoñczenie uroczystej Eucharystii, kardyna³ Ruini odczyta³ wier-
nym przes³anie wystosowane przez Jego Œwi¹tobliwoœæ Benedykta XVI, w 
którym Papie¿ zawierzy³ wstawiennictwu Matki Bo¿ej najwa¿niejsze intencje 
Koœcio³a i œwiata. Oto s³owa przes³ania Jego Œwi¹tobliwoœci Papie¿a:

„Do Umi³owanego Brata kardyna³a Camilo Ruiniego, Wikariusza Gene-
ralnego Diecezji Rzymskiej.

£¹czê siê z radoœci¹ z tymi, którzy zgromadzili siê dziœ na Placu œw. Piotra 

13 maja figura Matki Bo¿ej Pielgrzymuj¹cej z Fatimy przebywa³a w Rzymie

Niech Matka Chrystusa chroni Koœció³ i ca³y œwiat
wokó³ figury Matki Bo¿ej Fatimskiej, aby zawierzyæ wstawiennictwu Maryi wie-
lkie intencje Koœcio³a i œwiata. Dwadzieœcia piêæ lat temu, na tym Placu, zosta³ 
ciê¿ko raniony s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II. Tablica z bia³ego marmuru, umieszczona 
w miejscu zamachu, bêdzie przypomina³a od dziœ na zawsze to dramatyczne 
wydarzenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie,  przede wszystkim obecnych 
na uroczystoœciach umi³owanych Braci kardyna³ów i biskupów. Dziêkujê z 
serca tym, którzy urzeczywistnili inicjatywê, ukazuj¹c¹ jak silnie odczuwalna 
jest obecnoœæ Maryi i jak ¿ywe wspomnienie umi³owanego Jana Paw³a II w 
Koœciele, szczególnie w chrzeœcijañskiej wspólnocie Rzymu.

Maryja czuwa nas pasterzami i nad chrzeœcijañskim ludem; prowadzi 
Narody do pe³nego wype³nienia woli Pana i zapewnia wszystkim pokój: pokój 
w sercach, w rodzinach i miêdzy narodami. Niech orêdzie fatimskie bêdzie 
przyjmowane, zrozumiane i prze¿ywane we wszystkich wspólnotach.

Przepe³niony najlepszymi uczuciami, przekazuje Waszej Eminencji, 
umi³owany Bracie, i wszystkim obecnym, moje serdeczne B³ogos³awieñstwo. 
Niech Matka Chrystusa chroni miasto Rzym, Koœció³ i ca³y œwiat!”.

18 czerwca Jego Ekscelencja bp. Serafim po 
raz ostatni przewodniczy³ Eucharystii w Sanktu-
arium Fatimskim jako urzêduj¹cy biskup diecezji 
Leirii – Fatimy.

Po zakoñczeniu Mszy Œwiêtej, bp. Serafim 
zosta³ pozdrowiony przez pielgrzymów zgroma-
dzonych w Kaplicy Objawieñ. Wyg³osi³ do nich 
nastêpuj¹ce s³owa:

„Najdro¿si Pielgrzymi Fatimscy!:
Zanim przeka¿ê obowi¹zki biskupa diecezji 

Leiria – Fatima, obecnie jako Administrator 
Apostolski, chcia³bym raz jeszcze wyraziæ, wie-
lki szacunek i podziw jaki ¿ywiê dla Objawieñ 
Fatimskich, przede wszystkim zaœ dla p³yn¹cego 
z nich proroczego Orêdzia.

Dziêkujê za œwiadectwo Pielgrzymów i 
poœwiêcenie tych wszystkich, którzy s³u¿¹ temu 
Maryjnemu Sanktuarium.

Orêdzie Jego Ekscelencji biskupa Serafima Ferreira e Silva do pielgrzymów w Fatimie
Podsumowuj¹c, móg³bym powiedzieæ, ¿e 

„abecad³o” wszystkich s³u¿b tego Sanktuarium to:
- Goœcinnoœæ, jako z³ota zasada w stosunku 

do Orêdowniczki i do wszystkich tych, którzy 
poszukuj¹ tu Kogoœ i sensu ¿ycia;

- Dobroæ, która jak latarnia morska oœwietla 
i zapewnia jakoœæ uroczystoœci oraz infras-
truktury;

- Jasnoœæ, jako imperatyw, który sprawia, 
ze wszystkie projekty i rozliczenia, dokumenty 
i historiê, widzimy w perspektywie Prawdy i 
Wspólnoty...

Nie ¿egnam siê, bo przecie¿ nadal bêdê ¿y³ w 
Fatimie. Obiecujê, ¿e bêdê siê za was modli³ w 
Kaplicy Objawieñ, zawsze kiedy bêdê móg³.

13 czerwca 1917 roku Pani jaœniejsza ni¿ 
s³oñce mówi³a o Mi³oœci do Jej Niepokalanego 
Serca, które zatriumfuje, jeœli zechcemy. Bóg 
chce. Maryja i pastuszkowie te¿ chc¹.”

sami i bied¹; o wspólnocie, która ze œwiat³em 
wiary, z ¿arliw¹ nadziej¹ i gor¹c¹ mi³oœci¹ 
daje œwiatu to „uzupe³nienie duszy”, które 
staje siê Ÿród³em nowej kultury spo³ecznej, 
promuj¹cym godnoœæ osoby ludzkiej, dialogu, 
pojednania i pokoju.

IdŸ do przodu!
Pod¹¿aj do przodu, mój Koœciele! Wyp³yñ 

na szerokie wody! «Pod¹¿ajmy naprzód 
z nadziej¹! Przed Koœcio³em otwiera siê 
nowe tysi¹clecie jak rozleg³y ocean, na który 
wyp³ywa On z pomoc¹ Chrystusa” (Novo 
Milenio Ineunte 58).

W tej drodze towarzyszy nam Maryja, Gwia-
zda morska i Patronka ¿eglarzy wzburzonych 
wód. Ona nauczy nas podziwiaæ piêkno obli-
cza Chrystusa, prze¿ywaæ ducha wspólnoty, 
nieœæ œwiatu nieskoñczone Bo¿e mi³osierdzie 
jako si³ê i jako bosk¹ granicê dla niszcz¹cej 
potêgi z³a na œwiecie; tak jak pokaza³a nam 
to w Fatimie. Maria, Matka Koœcio³a, podtr-
zymuje Jego wiarê w momentach trudnych, 
w chwilach próby. Proszê J¹, aby prowadzi³a 
mnie w misji utwierdzania braci w wierze. 
W  Sanktuarium w Cova da Iria, w g³êbokiej 
³¹cznoœci z Jej Niepokalanym Sercem, przy-
pomnijmy sobie s³owa Jezusa: „Nie lêkajcie 
siê! Miejcie nadziejê! A oto ja jestem z Wami, 
przez wszystkie wieki do skoñczenia œwiata”. 
(por Mt 28,20)

ralna, sprawiedliwoœæ spo³eczna i napiêcia 
miêdzynarodowe.

Jeœli Jezus jest centrum ¿ycia Koœcio³a, to 
Koœció³ nie mo¿e odwróciæ siê od historii, 
w której On postawi³ swój krzy¿. Od wiary 
chrzeœcijan oczekuje siê odwagi myœli, prze-
jawów bliskoœci, w stosunku do cierpi¹cych 
i naœladowania Chrystusa w d¹¿eniu do 
pojednania.

Koœciele diecezji Leirii – Fatimy! Marzê o 
Tobie, mój Koœciele, jako o wspólnocie, która 
kocha wspó³czesny œwiat z ca³ym jego piêk-
nem i potencja³em, ze wszystkimi jego kryzy-
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13 maja 2006, wierni uczestnicz¹cy w Mi-
êdzynarodowej Pielgrzymce Rocznicowej do 
Sanktuarium w Fatimie, po raz kolejny okazali 
wielk¹ mi³oœæ i podziw dla Papie¿a Jana Paw³a 
II. Uczyniono to w ³¹cznoœci z Ojcem Œwiêtym 
Benedyktem XVI, do którego zosta³ wys³any 
list z pozdrowieniami od pielgrzymów. 

Poczucie wiêzi z osob¹ zmar³ego Papie¿a 
wzmocni³o przybycie do Fatimy osobis-
tego sekretarza Ojca Œwiêtego - kardyna³a 
Stanis³awa Dziwisza, obecnie Arcybiskupa 
Krakowa.  Jego obecnoœæ przyci¹gnê³a do 
Fatimy ogromn¹ rzeszê wiernych. Warto 
podkreœliæ, ¿e wielu pielgrzymów (oko³o 
35 tysiêcy) przyby³o do Sanktuarium na 
piechotê.

Dwadzieœcia piêæ lat po zamachu na Jana 

Jego Ekscelencja Josef Clemens, sekretarz Rady ds. Œwieckich, przewodnicz¹cy uroczystoœciom rocznicy 
Objawieñ 13 czerwca, przekaza³ pielgrzymom s³owa powitania od Papie¿a Benedykta XVI.

„Ojciec Œwiêty powiedzia³ mi: «Kiedy przybêdziesz do Fatimy, pozdrów w moim imieniu wszystkich 
pielgrzymów ze wszystkich krajów. Proœ ich o modlitwê za Papie¿a, aby (Papie¿) móg³ wype³niaæ swoj¹ misjê 
kierowania Koœcio³em. Proœ ich, aby byli przy Papie¿u.»” powiedzia³ Josef Clemens, który przez dziewiêtnaœcie 
lat by³ osobistym sekretarzem kardyna³a Józefa Ratzingera, obecnego Papie¿a Benedykta XVI.

Podczas po¿egnania i koñcowego b³ogos³awieñstwa bp. Josef Clemens prosi³ pielgrzymów, aby „powracaj¹c 
do swoich krajów, do swoich zajêæ, do swoich domów, pozostali zjednoczeni w modlitwie i wierze, która ³¹czy 
nas ze Zmartwychwsta³ym Chrystusem”.

W homilii mówca podkreœli³, ¿e orêdzie fatimskie „wprowadza nas w pe³niê czasu” i „podsumowuje naukê 
pochodz¹c¹ od Jezusa, jako wezwanie do podejmowanego wci¹¿ na nowo nawrócenia”.

„W Fatimie ³¹cz¹ siê trzy aspekty: pamiêæ o Maryi, pamiêæ o Wcieleniu, jako pe³ni dziejów i wezwanie do 
nawrócenia, jako realizacji i osobistego wype³nienia czasu, jaki zosta³ nam dany” powiedzia³ Josef Clemens. Doda³ 
jeszcze, ¿e „historycznie rzecz bior¹c, rok 1917 mo¿e byæ odczytywany jaki czas kryzysu, jeden z najgorszych 
momentów w historii ludzkoœci, który mimo to sta³ siê czasem pomyœlnym, punktem kulminacyjnym dziejów, 
a¿ do naszych czasów.”

Wg Sekretarza Rady ds. Œwieckich „rozmyœlaæ o Maryi w tym miejscu pe³nym ³aski, odmawiaæ dla Niej 
Ró¿aniec i b³agaæ o Jej macierzyñskie wstawiennictwo, to nie ucieczka od rzeczywistoœci, ale otwarcie siê na 
nowy, wspania³y wymiar rzeczywistoœci, która jednoczy nasze skomplikowane czasy i podporz¹dkowuje nas, w 
naszym codziennym ¿yciu, najwy¿szej w³adzy Boga i wymaganiom wynikaj¹cym z Jego przykazañ”.

13 lipca, na zakoñczenie Mszy Miêdzynarodowej, kardyna³ James Francis Stafford, który przewod-
niczy³ uroczystoœciom, udzieli³ pielgrzymom w Fatimie b³ogos³awieñstwa apostolskiego z odpustem 
zupe³nym, pod okreœlonymi warunkami: ca³kowita wolnoœæ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu,  
spowiedŸ, komunia œwiêta i modlitwa w intencjach Ojca Œwiêtego.

W homilii wyg³oszonej podczas Eucharystii kardyna³ Stafford, Penitencjarz Wiêkszy Penitencjarii 
Apostolskiej, odniós³ siê do tematu zaproponowanego na bie¿¹cy rok przez Sanktuarium w Fatimie: 
„Zachowaæ Czystoœæ”, opartego na Szóstym Przykazaniu Bo¿ym. „Dla mê¿czyzny i kobiety, którzy ³¹cz¹ siê 
w chrzeœcijañskim ma³¿eñstwie, wskazania s¹ jasne. Oboje powinni zaanga¿owaæ siê w przekszta³canie 
tego, co pocz¹tkowo jest mi³oœci¹ i przywi¹zaniem fizycznym, erosem, w Bosk¹ mi³oœæ agape; mi³oœæ, 
w która wyrzeka siê samej siebie, aby przyj¹æ tê drug¹ mi³oœæ”  powiedzia³ kardyna³. 

W wywiadzie udzielonym w Sali Prasowej Sanktuarium, kardyna³ wypowiedzia³ siê na temat Sanktu-
arium Fatimskiego: „Fatima jest jednym z wyj¹tkowych miejsc na ziemi, poniewa¿ mówi o cz³owieku 
i o odczuwanej przez niego potrzebie Bo¿ego mi³osierdzia. Fatima jest przede wszystkim miejscem 
duchowoœci, miejscem Boga, ale wierni wiedz¹, ¿e aby doœwiadczyæ Bo¿ego mi³osierdzia, powinni siê 
nawróciæ i odprawiæ pokutê. I to w³aœnie w tym” - stwierdzi³ amerykañski kardyna³ – „le¿y si³a orêdzia 
fatimskiego, w tym wezwaniu do nawrócenia”.

Pielgrzymka Rocznicowa 13 lipca

B³ogos³awieñstwo apostolskie z odpustem zupe³nym udzielone pielgrzymom

Pielgrzymka Rocznicowa 13 czerwca

Benedykt XVI prosi pielgrzymów w Fatimie o modlitwê za Papie¿a

13 maja 2006

Dziêkczynienie za ¿ycie i pontyfikat Jana Paw³a II

D. Josef Clemens

Paw³a II, dokonanym na Placu Œwiêtego 
Piotra 13 maja 1981, kardyna³ Stanis³aw 
Dziwisz wprost wyrazi³ przyczynê, jaka 

przywiod³a go do Portugalii: dziêkczynienie 
Matce Bo¿ej.

W s³owach powitania wyg³oszonych 12 
maja w Kaplicy Objawieñ kardyna³ Stanis³aw 
Dziwisz  przedstawi³ siê jako „pielgrzym” i 
przypomnia³ pierwsz¹ wizytê Jana Paw³a II 
w Fatimie - 13 maja 1982 roku.

„Nie przestajemy dziêkowaæ Panu i Jego 
Najœwiêtszej Matce za jego ¿ycie, poœwiê-
cone przez 24 lata wiernej s³u¿bie Bogu, 
Koœcio³owi i ca³ej ludzkoœci”, powiedzia³ arcy-
biskup Krakowa i doda³: „Po to tu przyby³em: 
aby podziêkowaæ. Aby wypowiedzieæ moje 
osobiste s³owa podziêkowania i wdziêcznoœæ 
ca³ego koœcio³a krakowskiego, teraz powier-
zonego mojej duszpasterskiej opiece przez 
Papie¿a Benedykta XVI”.



PaŸdziernikow¹ pielgrzymkê roczni-
cow¹, upamiêtniaj¹c¹ ostatnie Objawienie 
Matki Bo¿ej w Fatimie (13 paŸdziernika 
1917 roku) poprzedzi zorganizowany 
przez Sanktuarium, Miêdzynarodowy Kon-
gres Teologiczny w Fatimie poœwiêcony 
tematowi „Postaci Anio³ów – ponowne 
odczytanie”.

Kongres zorganizowany przez Ko-
misjê ds. Obchodów 90-tej Rocznicy Obja-
wieñ Fatimskich odbêdzie siê w Centrum 
Pastoralnym Paw³a VI w dniach od 10 do 
12 paŸdziernika.

Zorganizowany w celu uœwietnienia 
obchodów 90-tej rocznicy objawieñ Anio³a 
w Fatimie (w 1916 r.), Kongres zamierza 
przeanalizowaæ w kontekœcie nauki, sztuki 
i teologii, mo¿liwe wspó³czesne odczytania 
postaci anielskich. Wychodz¹c od dyskusji 
filozoficznej, socjologicznej i artystycznej 
o wspó³czesnych formach postrzegania anio³ów, zostanie podjêta debata o 
znaczeniu tych postaci w historii chrzeœcijañstwa oraz o aktualnym odczytaniu 
tej kwestii, otwieraj¹cym œcie¿ki do odzyskania obecnoœci anielskiej w ¿yciu 
osobistym i kulturalnym, jak równie¿ interpretacji postaci anio³a z Fatimy.

Program Kongresu jest ju¿ ustalony i przedstawia siê w 
sposób nastêpuj¹cy:

10 paŸdziernika: Wieœci o anio³ach
09.00 – Przyjêcie uczestników
09.30 – Otwarcie Kongresu
10.30 – Przerwa
Prowadz¹cy: ks. Antonio Ramos
10.45 – „O filozofii przedstawieñ anielskich” – Elio Franzini
11.35 – „Anio³y w spo³eczeñstwie post-sekularnym” – Roberto Cipriani
12.25 – Dyskusja
13.00 – Obiad
Prowadz¹cy: ks. Cipriano Pacheco
14.30 – Panel: Wyobra¿enia anio³ów w sztuce wspó³czesnej
14.40 – Literatura – Maria João Reynauld
15.00 – Kino – Paulo Viveiros
15.20 – Sztuki Plastyczne – Marta Wengorovius
15.40 – Muzyka – Virgilio Melo
16.00 – Dyskusja
16.40 – Przerwa

MIÊDZYNARODOWY KONGRES TEOLOGICZNY W FATIMIE

Wizerunki Anio³a – ponowne odczytanie
17.10 – Anio³y – postacie wspó³czesnego religijnego „bricolage” – Alfredo 

Teixeira
18.00 – Dyskusja
18.30 – Zakoñczenie prac
19.00 – Eucharystia
21.00 – Wieczór kulturalny

11 paŸdziernika: Œcie¿ki angelologii teologicznej
Prowadz¹cy: ks. Isidro Lamelas
09.30 – Modlitwa
09.45 – Wprowadzenie
09.50 – Postaci anio³ów w Pismach judeo-chrzeœcijañskich – ks. Tolentino 

Mendonça
10.40 – Dyskusja
11.10 – Przerwa
11.40 – Tematy angelologii w tradycji dawnego Koœcio³a – ks. Basil Stu-

der
12.30 – Dyskusja
13.00 – Obiad
Prowadz¹cy: ks. Silvestre Marques
15.00 – Wprowadzenie
15.10 – „Jakub i Anio³” lub inne spojrzenie na modernizm – João Duque
16.00 – Dyskusja
16.30 – Przerwa
17.00 –  Znaczenie anio³a – perspektywy angelologii dla nowej teologii 

historycznej – Eksc. Pierangelo Sequeri
17.50 – Dyskusja
18.20 – Zakoñczenie prac
19.00 – Eucharystia
21.00 – Wieczór kulturalny

12 paŸdziernika: Anio³ w rzeczywistoœci chrzescijañskiej
Prowadz¹cy: ks. João Teixeira
09.00 – Modlitwa
09.15 – Wprowadzenie
Drogi b³¹dz¹cego orêdownika – o wcieleniach anio³a
09.20 – Anio³ – miêdzy liturgi¹ a pobo¿noœci¹ ludow¹ – ks. J. Silva Lima
09.50 – Anio³ – miêdzy duchowoœci¹ a ezoteryzmem – ks. Vasco Pinto 

Magalhães
10.20 – Anio³ i mistyka codziennoœci – Manuela Silva
10.50 – Dyskusja
11.20 – Przerwa
11.40 – Anio³y w Fatimie – Eksc. Luciano Guerra
12.30 – Dyskusja
12.50 – Zamkniêcie Kongresu
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90 Rocznica Objawieñ. Fatima dla XXI wieku.

Sanktuarium podejmuje wiele inicjatyw dla 
upamiêtnienia niewyczerpanej Mi³oœci Boga, który 
do Fatimy przys³a³ najpierw Anio³a, a potem swoj¹ 
w³asn¹ Matkê, aby przekazaæ Jego orêdzie œwiatu. 
W lipcu mia³ miejsce Narodowy Tydzieñ Liturgi-
czny, w sierpniu odbêdzie siê Tydzieñ Biblijny, a 

w maju 2007 i kongres „Mater Misericordiae” w 
paŸdzierniku 2007.

Miêdzy 9 a 12 paŸdziernika 2007, Sanktuarium 
zamierza zgromadziæ reprezentantów wielu z 
tysiêcy stowarzyszeñ i ruchów fatimskich z ca³ego 
œwiata, którzy bêd¹ uczestniczyæ w kongresie 
zatytu³owanym „Fatima dla XXI wieku”. Rozes³ano 
ju¿ zaproszenia do wszystkich instytucji i ruchów 
maj¹cych w nazwie „Matka Bo¿a Fatimska”. 

Kongres „Fatima dla XXI wieku”, w którym 
udzia³ weŸmie wielu wybitnych znawców Orêdzia, 
bêdzie mia³ na celu wydobycie sedna prze¿yæ 
duchowych Widz¹cych z Fatimy. To w³aœnie te 
prze¿ycia czyni¹ z Sanktuarium Fatimskiego jeden 
z najwa¿niejszych oœrodków nadprzyrodzonej 
inspiracji œwiata katolickiego; ukierunkowuj¹ 
Sanktuarium ku przysz³oœci, jako zaczyn odnowy 
Koœcio³a i wspó³czesnego spo³eczeñstwa, poprzez 
prze¿ywanie Ewangelii, która znajduje swoj¹ synte-
zê w mistycyzmie i duchowoœci Fatimy.

Potwierdzone jest uczestnictwo nastêpuj¹cych 
osób: Jego Ekscelencja Jose Saraiva Martins. Jego 
Ekscelencja Stanis³aw Dziwisz, Jego Ekscelencja An-
gelo Amato, Rektor Sanktuarium ks. Luciano Guerra, 
ks. Jose Carlos Carvalho, ks. Augusto Pascoal, ks. 
Antonio Teixeira Fernandes, ks. Luciano Cristino, 
ks. M. Morujão, ks. Jacinto Farias, ks. Molinari, ks. 
Paulo Jorge Coelho i Günther Stolze.

we wrzeœniu Tydzieñ Spo³eczny. Inne wydarzenia 
jubileuszowe to m.in. konkursy, inscenizacje, wys-
tawy, prezentacje muzyczne, malarskie i teatralne.

Modlitwa i refleksja bêd¹ wype³nia³y szeœæ serii 
rekolekcji. Pierwsza odbêdzie siê w listopadzie tego 
roku, kolejne -  w dniach poprzedzaj¹cych i podczas 
najwa¿niejszych pielgrzymek w 2006 i 2007 roku.

Nastêpna propozycja to dwa kursy formacyj-
ne. Pierwsza sesja, poœwiêcona „Aktualnoœci 
Orêdzia Fatimskiego” bêdzie koordynowana przez 
Rektora Sanktuarium Fatimskiego i potrwa od 19 
paŸdziernika 2006 do 4 stycznia 2007. Druga, o 
„Krytycznych opracowaniach na temat Fatimy”, 
odbêdzie od 11 stycznia do 29 marca 2007, a pro-
wadzi j¹ ks. dr Luciano Cristino, dyrektor Wydzia³u 
ds. Studiów i Rozpowszechniania Sanktuarium w 
Fatimie. Obie sesje (dostêpne bezp³atnie) bêd¹ 
siê odbywa³y w czwartki wieczorem; pierwsza w 
Sanktuarium Fatimskim, druga w Sali Parafialnej 
w Fatimie.

Kongresy miêdzynarodowe

Poœród wszystkich ceremonii, uroczystoœci i 
wydarzeñ na szczególne podkreœlenie zas³uguj¹ 
kongresy miêdzynarodowe. Bêd¹ to: „Postaci 
Anio³ów – ponowne odczytanie” w paŸdzierniku 
2006, kongres poœwiêcony Trójcy Przenajœwiêtszej 
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Oko³o trzydziestu tysiêcy dzieci ze wszystkich 
portugalskich diecezji przyby³o w dniach 9 i 
10 czerwca do Sanktuarium w Fatimie. Has³em 
spotkania by³o zdanie wypowiedziane przez 
Anio³a podczas pierwszego objawienia siê Trój-
ce Pastuszków z Fatimy: „Nie bójcie siê,  jestem 
Anio³em Pokoju!”. W uroczystej Mszy Œwiêtej w 
dniu 10 czerwca wziê³o udzia³ ponad sto tysiêcy 
pielgrzymów.

Podczas tego spotkania wiary i zabawy, dzieci 
by³y zachêcane do refleksji nad rzeczywistoœci¹ 
Anio³ów, orêdowników, stró¿ów ka¿dego 
cz³owieka i wszystkich narodów.

Najbardziej oczekiwan¹ przez najm³odszych 
chwil¹ by³a tzw. „niespodzianka”, któr¹ w tym 
roku by³ prezent - ksi¹¿ka zatytu³owana „Anio³ 
Fatimski”. Ksi¹¿ka, wydana w 30.000 egzemplar-
zy, zawiera teksty opracowane przez Komisjê 
Obchodów 90-tej rocznicy Objawieñ i Rektora 
Sanktuarium oraz fragmenty „Wspomnieñ Sios-
try £ucji”, dotycz¹ce objawieñ Anio³a.

We wspó³czesnym œwiecie obserwujemy stale 
rosn¹c¹ uwagê wobec osób obci¹¿onych ograni-
czeniami fizycznymi lub psychicznymi. W istocie, 
chodzi o ponowne odkrycie i nadanie wartoœci, 
upodobaniu dla tych najmniejszych, którego uczy 
nas Jezus w Ewangelii. S³owa Izajasza przytoczone 
przez Jezusa w Ewangelii wg œw. £ukasza (4,18-19) 
nakazuj¹ zwrócenie szczególnej uwagi na istotê lu-
dzk¹ ze wszystkimi jej ograniczeniami: niesienie do-
brej nowiny ubogim, g³oszenie wolnoœci wiêŸniom, 
ofiarowanie niewidomym wzroku, oswobodzenie 
dla uciœnionych, aby obwo³ywaæ rok ³aski od Pana.

Mo¿na to rozumieæ w sensie symbolicznym, jako 
nawi¹zanie do wewnêtrznych dramatów moralnych 
prze¿ywanych przez cz³owieka; ale mo¿na to rozu-
mieæ równie¿ w sposób bardziej dos³owny, jako 
odniesienie do choroby, niepe³nosprawnoœci czy in-
nego ograniczenia fizycznego. Jedno i drugie rozu-
mienie jest obecne w doœwiadczeniu ludzkim jako 
ograniczenie mo¿liwoœci uczestnictwa cz³owieka 
w pe³ni ¿ycia spo³ecznego i koœcielnego.

Pielgrzymka Niewidomych, która mia³a miejsce 
w sobotê 24 czerwca, stanowi³a bardzo wa¿ne 

9 marca w Lizbonie odby³a siê ceremonia 
objêcia w³adzy przez nowego Prezydenta 
Republiki Portugalii, Anibala Cavaco Silvê. 
Obecny z tej okazji w Portugalii, jako repre-
zentant Prezydenta Indii, Minister Stanu 
- Oscar Fernandes, odwiedzi³ nastêpnego dnia 
Sanktuarium w Fatimie. Kilka godzin póŸniej 
powróci³ do swojego kraju.

Podczas wizyty, Minister Stanu i jego ¿ona, 
Shanti Blossom Fernandes, uczestniczyli w 
Mszy Œwiêtej odprawionej w Kaplicy Obja-
wieñ w jêzyku angielskim. Po Mszy pañstwo 
Fernandes w towarzystwie Ambasadora Indii 
w Portugalii, pani Latha Reddy, Szafa Gabine-
tu Ministra Stanu Indii oraz przedstawiciela 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Portugalii, 
odwiedzili Bazylikê, gdzie zechcieli uczestni-
czyæ w Eucharystii odprawianej tam w tym 
czasie. Nastêpnie nawiedzili groby Widz¹cych 
z Fatimy: Franciszka, £ucji i Hiacynty.

Dzie³o zamyka niepublikowany wczeœniej 
wiersz portugalskiej autorki Rosy Lobato Faria 
pt. „Trzy objawienia Anio³a”. 

Ksi¹¿ka „Anio³ Fatimski” powsta³a jednak 
przede wszystkim dziêki wspó³pracy samych 
dzieci, które uczestniczy³y z ogólnonarodo-
wym konkursie „Anio³ Fatimski”, og³oszonym 
przez Sanktuarium dla uczniów klas nauczania 
pocz¹tkowego wszystkich szkó³ podstawowych 
w Portugalii. Do konkursu zg³oszono 1937 prac z 
56 szkó³. Trzydzieœci spoœród nich wybrano jako 
ilustracje do ksi¹¿ki, któr¹ obdarowano dzieci.

„Nasze wielkie wyrazy wdziêcznoœci dla 
wszystkich, którzy wspó³pracowali przy twor-
zeniu tej ksi¹¿ki: dla nauczycieli, dzieci z klas 
nauczania pocz¹tkowego (by³o ich prawie 
dwa tysi¹ce!), dla poetki Rosy Lobato Faria. (…) 
Anio³ Pokoju ustrze¿e nas przed ka¿d¹ wojn¹! 
Anio³ Portugalii ochroni przed ka¿dym z³em!”, 
napisa³ Rektor Sanktuarium w przes³aniu opu-
blikowanym w ksi¹¿ce.

Projekt „Dostêpna Fatima”

Ewangelia dostêpna dla wszystkich
wydarzenie dla wielu jej uczestników. Niektórzy ju¿ 
wczeœniej pielgrzymowali do Fatimy, inni przybyli 
tu po raz pierwszy. Audio-opis wnêtrza Bazyliki, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem grobów Pastuszków, 
a nastêpnie zwiedzanie z mo¿liwoœci¹ dotyka-
nia poszczególnych miejsc, da³y im mo¿liwoœæ 
doœwiadczenia rzeczywistoœci, do której nigdy 
wczeœniej nie mieli dostêpu. Modlitwa Ró¿añcowa 
w Kaplicy Objawieñ, z audio-opisem tego miejsca; 
zwiedzanie z mo¿liwoœci¹ dotykania (tak¿e Figury 
Matki Bo¿ej Fatimskiej), wykonanie pieœni przez 
grupê niewidomych kobiet, dostarczy³y emocji 
nigdy wczeœniej nie prze¿ywanych. Zwiedzanie 
domu £ucji, Studni Anio³a, Valinhos i Loca do Ca-
beço pomog³o w zrozumieniu Orêdzia, którego nie 
mogli doœwiadczyæ za pomoc¹ wzroku.

W niedzielê 25 czerwca mia³a miejsce Piel-
grzymka Nies³ysz¹cych. Na placu Sanktuarium 
u¿yto ogromnego ekranu, na którym pokazywano 
przebieg uroczystoœci z t³umaczeniem na jêzyk 
migowy i opatrzony napisami, co pozwoli³o na 
bardziej aktywne uczestnictwo pielgrzymów 
nies³ysz¹cych. Wspólny wysi³ek wielu instytucji i 

osób, d³ugi czas przygotowañ, œrodki techniczne 
– kosztowne, lecz dostêpne, wszystko to przynios³o 
spodziewane owoce.

Te dwa przedsiêwziêcia pozwoli³y na wypró-
bowanie zasobu œrodków i innowacyjnych metod, 
które powinny byæ stosowane i rozwijane w Fatimie 
i koœciele w Portugalii. Wa¿ne jest przekonania, ¿e 
Ewangelia powinna byæ dostêpna dla wszystkich, 
a nowe technologie, które mo¿na wykorzystaæ 
na ró¿ne nietypowe sposoby, daj¹ mo¿liwoœci jej 
przekazywania ludziom obci¹¿onym okreœlonymi 
ograniczeniami.

Ks. Virgilio Antunes
Dyrektor Biura ds. Pielgrzymów w Sanktuarium 

Fatimskim

Minister Stanu Indii odwiedzi³ Sanktuarium w Fatimie.
W swych wypowiedziach Minister Stanu 

podkreœla³ nabo¿eñstwo jaki ¿ywi do Matki 
Bo¿ej Fatimskiej oraz zaprezentowa³ znajo-
moœæ historii objawieñ. Przypomnia³ te¿, 
¿e w œwieckim kraju jakim s¹ Indie ¿yje 25 
milionów chrzeœcijan. Wspomnia³ równie¿, ¿e 
ka¿da chrzeœcijañska rodzina w jego ojczyŸnie 
ma wizerunek Matki Bo¿ej Fatimskiej.

Minister pokaza³ drewniany ró¿aniec, 
który zawsze nosi przy sobie i podkreœli³, ¿e 
- tak jak wiele hinduskich rodzin - codziennie 
odmawia modlitwê ró¿añcow¹ z rodzin¹. 
Parafrazuj¹c s³owa Jana Paw³a II, Oscar Fer-
nandes powiedzia³: „rodzina, która  modli siê 
razem zawsze pozostanie razem”.

Narodowa Pielgrzymka Dzieci do Fatimy Dzieci uczci³y 90-t¹ rocznicê objawieñ Anio³a Portugalii

Prosimy o nadsy³anie Wiadomoœci!
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SANKTUARIA MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W AZJI
W biuletynie „Fatima – Œwiat³o i Pokój” z 13 maja 2006 roku, przedstawiliœmy skrócony wykaz miejsc kultu, 

uznawanych za sanktuaria, na kontynencie afrykañskim. Dziœ prezentujemy listê 36 sanktuariów wpisanych do 
rejestru Wydzia³u Studiów i Rozpowszechniania Orêdzia Sanktuarium Fatimskiego (port. nazwa SESDI) w Azji. Nie 
mamy pewnoœci czy lista ta jest kompletna i nie dysponujemy wszystkimi adresami pocztowymi. Prosimy, osoby 
odpowiedzialne za te sanktuaria i czytelników naszego biuletynu o uzupe³nienie tych danych. 

Wed³ug Kodeksu Prawa Kanonicznego, kanon 1230, sanktuarium to „koœció³ lub inne miejsce œwiête, do 
którego – za aprobat¹ ordynariusza miejscowego – pielgrzymuj¹ liczni wierni, z powodu szczególnej pobo¿noœci.”

 Kraj Diecezja Miejscowoœæ Wezwanie

China Fuzhou (Foochow) Fukien Santuário Nª Sª de Fátima

Filipinas Daet Vinzons - Luzon Shrine of Our Lady of Fatima

Filipinas Malolos Valenzuela National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima

Hong Kong Hong Kong Cheung-Chau Fatima Shrine

Hong Kong Hong-Kong Peng Chau Shrine Our Lady of Fatima

Índia Eluru Andhra Pradesh Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bangalore Marikuppan Kgf Shrine Our Lady of Fatima

Índia Belgaum Belgaum Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Bandra Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Karjat Shrine Our Lady of Fatima

Índia Calcutá Calcutá Fatima Shrine

Índia Coimbatore Kanjikode Shrine of Our Lady of Fatima

Índia Hyderabad Fatimapur Shrine of Our Lady of Fátima

Índia Kumbakonam Jayankondam Shrine Our Lady of Fatima

Índia Mananthavady Kallody Shrine Our Lady of Fatima

Índia Tiruchirapalli Mettupatti Shrine Our Lady of Fatima

Indonésia Bandung Cisantana Our Lady of Fatima Shrine

Indonésia Ende Lela Shrine of Our Lady of Fatima

Indonésia Padang Bukittinggi Shrine of Our Lady of Fatima

Malásia Melaka-Johor Melaka Santuário Nª Sª de Fátima (Comunidade Portuguesa )

Malásia Sibu Sibu Shrine  Our Lady of Fatima

Síria Damas Dei Siri Damas Shrine of Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Battaramulla Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Kalamulla Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Maradana Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Sri-Jayawardene Pura Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Talahena Negombo Shrine Our Lady of Fatima (Immaculate Heart of Mary)

Sri-Lanka Colombo Welihena Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Kochchikade-Negombo Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Jaffna Pandateruppu Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Kandy Padiwatte Fatima Shrine

Tailândia Ratchaburi Ba Seng Arun Fatima Shrine

Taiwan Kaohsiung Kaohsiung Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Kiayi Tounan Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Taipei Tanshui Our Lady’s Sanctuary

Vietname Thành-Phô Hô Chí Minh Bing Trieu Centre Fatima

Sanktuaria w Afryce

Serviço de Estudos e Difusão (SESDI) do Santuário de Fátima                                            sesdi@santuario-fatima.pt

Po opublikowaniu w ostatnim wyda-
niu wykazu sanktuariów Matki Bo¿ej Fa-
timskiej znajduj¹cych siê na kontynencie 

afrykañskim, otrzymaliœmy od ks. Jean 
Damascene Ndagijimana, informacjê o 
jeszcze jednym miejscu poœwiêconym 

Matce Bo¿ej z Fatimy. Chodzi o „Sanctu-
aire Notre Dame de Fatima” w Rwandzie, 
w diecezji Ruhengeri.
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Miasto Mirassol d’Oeste, w stanie Mato 
Grosso w Brazylii, liczy 24.000 mieszkañców. 
W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci s¹ to katolicy, 
skupieni w licznych wspólnotach wiernych 
nale¿¹cych do dwóch parafii. Orêdzie Fati-
mskie jest tu znane i ¿ywe.

Jako datê za³o¿enia miasta przyjmuje 
siê dzieñ 28 paŸdziernika 1964 roku, kiedy  
osadnicy, przybyli z innych regionów Brazylii, 
zebrali siê, aby uczestniczyæ w pierwszej Mszy 
Œwiêtej odprawionej na pustkowiach stanu 
Mato Grosso.

Sanktuarium Matki Bo¿ej Fatimskiej 
po³o¿one jest w lesie, w pobli¿u parafii œw. 
Paw³a. Zosta³o wybudowane w 1992 roku, 
dla upamiêtnienia 75-tej rocznicy objawieñ 
w Fatimie.

Wielu wiernych z naszego regionu 

Mato Grosso w Brazylii

Kolejne miejsce pielgrzymowania i nawrócenia w Brazylii

uczestniczy³o w odbytej w 1982 roku pere-
grynacji Figury Matki Bo¿ej Pielgrzymuj¹cej, 
przyby³ej z Fatimy, z Portugalii. 

W 1987 roku, we wszystkich wspólnotach 
chrzeœcijañskich wchodz¹cych w sk³ad parafii 
œw. Paw³a, odby³y siê Œwiête Misje. Wziê³o w 
nich udzia³ wielu wiernych, zaowocowa³y 
licznymi nawróceniami. Aby pog³êbiæ znajo-
moœæ orêdzia fatimskiego, misjonarze - wierni 
czciciele Matki Bo¿ej - zanieœli figurê do 
wszystkich wspólnot. 

To po³o¿one w lesie Sanktuarium, jest 
wa¿nym oœrodkiem kultu fatimskiego i 
miejscem rozpowszechniania orêdzia Matki 
Bo¿ej.

Dziœ jest cel pielgrzymek indywidualnych, 
rodzinnych i ma³ych grup p¹tników, którzy 
spotykaj¹ siê tu aby rozmyœlaæ i modliæ siê. 
Czêsto odprawiane s¹ tu Msze Œwiête.

Ks. Anselmo Mandrile, proboszcz

Holenderska parafia obchodzi 50-lecie istnienia
Nasza parafia p.w. Niepokalanego Serca Maryi, w 

Reuver-Offenbeek, w Holandii, obchodzi piêædziesi¹t¹ 
rocznicê istnienia. W zwi¹zku z tym zosta³a powo³ana 
specjalna komisja, która zorganizowa³a cykl piêciu 
przedsiêwziêæ dla upamiêtnienia tego wydarzenia.

Rok jubileuszowy zainaugurowano 12 listopada 
2005 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹, której przewodniczy³ 
nasz biskup Franciszek Wiertz. Zaprosiliœmy równie¿ 
Prowincja³a Zgromadzenia Synów Niepokalanego 
Serca B³ogos³awionej Maryi Dziewicy (Klaretynów), 
którzy w 1955 roku z³o¿yli tê parafiê. (W Bazylice 
w Fatimie znajduje siê pos¹g  œw. Antoniego Marii 
Clareta). Jubileusz powstania chóru obchodziliœmy  
22 stycznia 2006 roku. Chór uœwietni³ swym œpiewem 
uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ celebrowan¹ z tej okazji. W spo-
sób szczególny uhonorowano czterech zas³u¿onych 
cz³onków chóru.

W ramach obchodów rocznicowych grupa 44 para-
fian odby³a w dniach od 8 do 19 maja, pielgrzymkê do 
Fatimy, nawiedzaj¹c równie¿ Santiago de Compostela 
i Lourdes. Od 12 do 14 maja przebywaliœmy w pobli¿u 
Fatimy (30 km) i uczestniczyliœmy we wszystkich 
uroczystoœciach w Sanktuarium. W dniach 12 i 13 
sierpnia zorganizowaliœmy kolejne uroczystoœci w 

parafii; dzieñ 12 sierpnia poœwiêciliœmy szczególnie 
ludziom chorym. Najwa¿niejszym momentem tych 
dni by³a codzienna Msza Œwiêta.

Uroczystoœci zakoñcz¹ siê w sobotê 14 paŸdziernika 
(niestety nie mo¿emy tego zrobiæ 13-tego). Spodziewa-
ne jest przybycie biskupa pomocniczego Everarda de 
Jong’a, który odprawi Mszê Œwiêt¹. Nastêpnie odbêdzie 
siê procesja ze œwiecami wokó³ koœcio³a. 

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie te inicjatywy i uroczys-
toœci bêd¹ dla naszych parafian nowym impulsem,  ¿e 
dziêki wstawiennictwu Matki Bo¿ej Fatimskiej wielu 
z nich odnajdzie ponownie drogê do Boga. Od 29 
kwietnia do 7 kwietnia odprawiliœmy nowennê za 
pomyœlny przebieg uroczystoœci. Przygotowa³am z tej 
okazji specjaln¹ ksi¹¿eczkê poœwiêcon¹ Matce Bo¿ej 
z Fatimy.

Mia³am zaszczyt osobiœcie uczestniczyæ w naszej 
pielgrzymce. Po raz pierwszy by³am w Fatimie 13 maja 
1967 roku. Nigdy potem nie mia³am okazji, aby tam 
wróciæ, dlatego teraz by³a to dla mnie wielka radoœæ. 

Za³¹czam fotografiê figury, która znajduje siê 
w kaplicy, w której odprawiane s¹ Msze w dni po-
wszednie.

Mw. M. Sniekers, Holanda

W 90-t¹ rocznicê objawieñ Anio³a Pokoju, 
cz³onkowie Ruchu Orêdzia Fatimskiego (na-
zwa portugalska Movimento da Mensagem 

Pielgrzymka Ruchu Orêdzia Fatimskiego

„Przyst¹pmy do wiary i Ewangelii”
de Fatima – MMF) odbyli w dniach 15 i 16 
lipca doroczn¹ pielgrzymkê do Sanktuarium 
w Fatimie (Portugalia). Uczestniczy³o w niej 
oko³o 12 tysiêcy cz³onków Ruchu. „Chcemy 
byæ Orêdownikami Nawrócenia i Mi³oœci. 
Przyrzekamy s³u¿yæ, z zapa³em i nadziej¹, 
ludziom najbardziej opuszczonym. Bêdziemy 
dobitnie dowodziæ, s³owami i czynami, ¿e 
Pokój jest owocem Prawdy i Sprawiedliwoœci. 
Prosimy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ o szczególne 
b³ogos³awieñstwo dla naszej pracy i Wiary. 
Wierzymy, ¿e jej Niepokalane Serce zatriumfu-
je. Amen!” napisano w tekœcie poœwiêcenia, 
odczytanym na zakoñczenie Eucharystii w 
dniu 16 lipca.

W krótkiej (z powodu wielkiego upa³u, jaki 
panowa³ w Fatimie) homilii, Jego Ekscelencja 
João Alves, emerytowany biskup Coimbry, 
zachêca³ wszystkich pielgrzymów, a szczegó-
lnie cz³onków Ruchu Orêdzia Fatimskiego, 
do „g³oszenia Dobrej Nowiny o Zbawieniu”  

œwiatu, tak jak to czyni³ i prosi³ Jezus Chrystus, a 
tak¿e Matka Bo¿a w Fatimie. „Maryja zosta³a wy-
brana przez Boga, jako matka, aby powiedzieæ 
ludziom, ¿e nie ¿yj¹ tak jak powinni. Potrzebna 
im by³a wiara”, potrzebne jest nawrócenie i 
wiara w Ewangeliê. „Przyst¹pmy do wiary i 
Ewangelii” mówi³ biskup.

Ruch Orêdzia Fatimskiego jest stowarzysze-
niem kanonicznym, powo³anym przez Konfe-
rencjê Episkopatu Portugalii. Liczy oko³o 116 
tysiêcy cz³onków i tysi¹ce grup parafialnych 
w 17 portugalskich diecezjach. Oprócz tysi-
êcy cz³onków ma te¿ miliony zwolenników 
i sympatyków. MMF stara siê „odpowiedzieæ 
w mo¿liwie najlepszy sposób na proœby jakie 
Matka Bo¿a przedstawi³a ca³ej ludzkoœci w 
Fatimie oraz sprostaæ nowym wyzwaniom 
ewangelizacji; oœwiecany przez nauczanie 
Koœcio³a w ramach którego dzia³a, przyjmuje 
jako wartoœciowe doœwiadczenie ca³e dobro, 
jakie uczynili nasi poprzednicy”.
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Poœwiêcony w roku 1999 koœció³ Niepokalanego Serca 
NMP w ¯orach-Rowniu oczekiwa³ na wystrój wnêtrza. W 
roku 2003, podczas pobytu w Fatimie, uœwiadomi³em sobie, 
¿e je¿eli w centralnym miejscu naszego koœcio³a umieszczona 
jest figura Niepokalanego Serca NMP, to przednia œciana nawy 
bocznej niejako oczekuje na wizerunki b³ogos³awionych 
Hiacynty i F ranciszka. Jak wykonanie wszystkich wizerunków 
naszego wnêtrza koœcielnego zlecono artyœcie Zygmuntowi 
Brachmañskiemu z Katowic, tak te¿ powierzono mu wykona-
nie podobizn b³ogos³awionych Dzieci Fatimskich. 

Wizerunki wykonane w masie ¿ywicznej zajêly w 
koœciele swoje miejsce 28 stycznia 2004 roku. U stóp 
Dzieci umieszczono logo Roku Jubileuszowego, by zawsze 
przypomina³o rok beatyfikacji Fatimskich Pastuszków. Pod 
postaciami umieszczono napis: “Obecnie jesteœmy dzieæmi 
Bo¿ymi” /1U 3,2. 

P³askorzeŸby wraz z innymi elementami wystroju wnêtrza 
koœcielnego poœwiêcil ks. bp Gerard Bemacki 9 marca 2004 
roku. 

Z kolei zrodzi³a siê myœl, aby pod wizerunkami umieœcié 
relikwie B³ogos³awionych. Proœbê o sprowadzanie relikwii 
popar³ pisemnie ks. abp Damian Zimoñ. Proœbê w Fatimie 
przedstawi³a i relikwie od ks. Ludwika Condora otrzyma³a 
Jolanta Potempa — Dyrektor Archidiecezjalnego Duszpas-
terstwa Pielgrzymkowego w Katowicach.  W dniu 13 maja 
(!) 2004 r. przekaza³a je na rêce naszych Parafian, obecnych 
na pielgrzymce w Fatimie. Przywiezione do Rownia relikwie 
spoczê³y na probostwie, gdy¿ w koœciele przygotowywano 
dIa nich specjalny relikwiarz. 

Wspólnota parafialna przygotowywa³a siê do wprowadze-

Cz¹stka Fatimy w Rowniu 
nia relikwii do koœcio³a przez prze¿ycie misji parafialnych a 
tak¿e przez wyuczenie siê stosownych œpiewów. “Hymn ku 
czci b³ogos³awionych Hiacynty i Franciszka”, to swobodne 
t³umaczenie portugalskiego tekstu Heitora Morasa dokonane 
przez Jolantê Potempa. Jego adaptacji jak adaptacji muzyki 
A. Cartageno dokonal  pisz¹cy te slowa. Drugim œpiewem 
jest ,,Pieœñ ku czci b³ogos³awionych Hiacynty i Franciszka”, 
której tekst jest adaptacj¹ tekstu modlitwy S. £ucji, dokonan¹ 
tak¿e przez pisz¹cego te s³owa i przez niego opatrzona mu-
zyk¹. 7 Iutego 2005 roku ks. bp Gerard Bemacki uroczyœcie 
z³o¿y³ do przygotowanego w koœciele reIikwiarza relikwie 
B³ogos³awionych. Odt¹d s¹ one dostêpne dIa uczczenia i 
wyznaczaj¹ w koœciele now¹ przestrzeñ modlitwy. 

ReIikwiarz ma postaæ dwóch p³omieni wykonanych tech-
nik¹ witra¿u, umocowanych na granitowym cokole. Pomys³ 
owych p³omieni zrodzi³ siê ze s³ów Ojca Œw. Jana Paw³a lI, 
który w homiIii podczas mszy beatyfikacyjnej powiedzia³: 
“Koœció³ chce (...) postawiæ na œwiecznikach te dwa p³omyki, 
które Bóg zapali³, aby przyœwieca³y ludzkoœci w jej ciemnych 
i niespokojnych godzinach“.

Parafia w Rowniu posiadanie reIikwii rozumie trojako: 
jako bliskoœæ fizyczn¹ z B³ogos³awionymi, wzywaj¹c¹ do 
strze¿enia reIikwii; jako bIiskoœæ duchow¹ wzywaj¹ca do 
modlitwy przez wstawiennictwo B³ogos³awionych; jako 
bIiskoœæ moraln¹ wzywaj¹ca do naœladowania pobo¿noœci 
Dzieci Fatimskich. B³ogos³awieni Hiacynta i Franciszek 
dostarczaj¹ szczegó³owego programu formacyjnego ca³ej 
wspóInocie parafiaInej a zw³aszcza zawi¹zanej ju¿ w parafii 
grupie Dzieci Fatimskich. 

 ks. Jan WaIiczek Zory - Rowietí 

„Wielu z tych, którzy pozostaj¹ pod 
wp³ywem XIX-wiecznych teorii mecha-
nicznych, uwa¿a, ¿e nauczanie Koœcio³a 
w odniesieniu do cnoty jest niew³aœciwe 
i w sposób szczególny odrzucaj¹ naukê 
dotycz¹c¹ cnót niewinnoœci i czystoœci. Kpi¹ 
sobie z przestrzegania Szóstego Przykazania, 
uwa¿aj¹c je za przyczynê zaburzeñ emo-
cjonalnych; s¹dz¹, ¿e jest ono odra¿aj¹ce 
i przeciwne naturze. W swojej ¿arliwej 
obronie cnoty czystoœci, Flannery O’Connor 
(pisarka katolicka pochodz¹ca z po³udnia 
Stanów Zjednoczonych), ujawnia swoje 
g³êbokie zrozumienie wiary; pod¹¿a œladami 

Szóste Przykazanie Bo¿e

Nie cudzo³ó¿

Paw³a z Tarsu, który z kolei wzoruje siê na 
Jezusie Chrystusie (1 Tes 4,1 i dalej). Autorka 
broni zdecydowanie pogl¹du, ¿e sednem 
¿ycia chrzeœcijañskiego jest ¿ycie zgodne 
z ewangelicznym rozumieniem cnoty. W 
liœcie, napisanym w 1955 roku, ujawnia ona 
g³êbiê swej fundamentalnej wiary. Odwa¿na 
i b³yskotliwa, dostrzega Ÿród³a cnoty czys-
toœci w zmartwychwstaniu cia³a: «Dla mnie 
narodzenie Dziewicy, Wcielenie i Zmar-
twychwstanie, to rzeczywiste prawa cielesne 
i fizyczne. Œmieræ, rozk³ad i zniszczenie ozna-
czaj¹ przerwanie tych praw. Wci¹¿ zadziwia 
mnie znaczenie, jakie Koœció³ przywi¹zuje 

do cia³a. To nie dusza...» mówi pisarka «...
ma zmartwychwstaæ, ale w³aœnie – znów 
gloryfikowane – cia³o. Zawsze myœla³am, ¿e 
czystoœæ to najbardziej tajemnicza z cnót.  Ale 
s¹dzê, ¿e nigdy nie przysz³o cz³owiekowi do 
g³owy, przyj¹æ czystoœæ, jeœli nie pragnêli-
byœmy zmartwychwstania cia³a, jako cia³o 
i duszê zjednoczone w pokoju, w taki sam 
sposób jak to mia³o miejsce w Chrystusie. 
Zmartwychwstanie Chrystusa wydaje siê byæ 
szczytem Prawa Naturalnego...»

Pani O’Connor mówi nam, ¿e to przede 
wszystkim pamiêæ o Tajemnicy Paschalnej 
Chrystusa i o chrzcie ka¿dego cz³owieka, 
dostarcza podstaw i motywacji do praktyko-
wania cnoty czystoœci i wszystkich innych 
cnót. Œwiêty Pawe³ naucza³ dok³adnie tego 
samego, pisz¹c: „A na koniec, bracia, prosimy 
i zaklinamy was w Panu Jezusie: wed³ug tego, 
coœcie od nas przejêli w sprawie sposobu 
postêpowania i podobania siê Bogu – jak ju¿ 
postêpujecie – stawajcie siê coraz doskonal-
szymi! Wiecie przecie¿, jakie nakazy daliœmy 
wam przez Pana Jezusa. Albowiem wol¹ Bo¿¹ 
jest wasze uœwiêcenie: powstrzymywanie siê 
od rozpusty” (1 Tes. 4, 1-3). W ca³ym Nowym 
Testamencie praktyka cnoty oparta by³a 
na nadziei eschatologicznej, to znaczy, na 
dziele zbawienia Jezusa przez Jego Œmieræ 
i Zmartwychwstanie”.

kardyna³ James Francis Stafford

Z homilii na Eucharystii, w nocy 12 lipca, w Fatimie


