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13 wrzeœnia 2006 Kongregacja
Apostolska ds. Duchowieñstwa 
zatwierdzi³a Statuty Sanktuarium 
Matki Bo¿ej w Fatimie, w Portugalii,
które „wol¹ wyra¿on¹ przez Stolicê
Apostolsk¹”, po zaaprobowaniu 
przez Konferencjê Episkopatu
Portugalii, zosta³o uznane za
„sanktuarium narodowe”.

Utrzymano „Radê Narodow¹ Sank-
tuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w 
Fatimie”, powo³an¹ przez papie¿a
Piusa XI Dekretem Kongregacji
Soborowej z 21 lipca 1958. Cz³onkami 
„Rady Narodowej” s¹: trzej metro-
polici archidiecezji portugalskich 

Zatwierdzono statuty Sanktuarium Fatimskiego
(patriarcha Lizbony, arcybiskup
Bragi – prymas Portugalii i
arcybiskup Évory), biskup diecezji 
Leiria-Fatima i Rektor Sanktuarium w 
Fatimie.

Dokument stwierdza: „Najwa¿-
niejsz¹ misj¹ Sanktuarium Fatimskie-
go jest przyjmowanie pielgrzymów 
i zapoznawanie ich z Orêdziem Fa-
timskim. Jest to zachêta do nawróce-
nia przez S³owo i przez Sakramenty, 
przede wszystkim przez Sakramenty 
Pokuty i Eucharystii, tak aby prowa-
dziæ wiernych do poznania i adoracji 
Boga Œwiêtego, w Trójcy Œwiêtej Je-
dynego”.

„Przyjmowanie i s³u¿ba pielgrzy-
mom - katolikom stanowi¹ zasadniczy 
cel Sanktuarium. Pielgrzymka jest 
wa¿nym momentem w ewangelizacji 
i pog³êbianiu wiary”, zapisano w Sta-
tutach; ponadto stwierdza siê w nich, 
¿e poniewa¿ wierni innych wyznañ 
chrzeœcijañskich, coraz bardziej inte-
resuj¹ siê Fatim¹ „Sanktuarium staje 
siê miejscem spotkañ ekumenicz-
nych”, a w zwi¹zku z tym powinno 
poszukiwaæ „w³aœciwego sposobu 
do przedstawiania tym pielgrzymom 
istoty Orêdzia, pocz¹wszy od miejsca 
Matki Bo¿ej w Historii Zbawienia”.

13 paŸdziernika rozpoczêliœmy 
obchody dziewiêædziesiêciolecia 
Objawieñ Matki Bo¿ej w Cova da 
Iria. Tematem przewodnim bêdzie 
rozwa¿anie mi³osierdzia Bo¿ego.

Z mi³osierdzia, jakim Bóg 
nas obdarza, bêdziemy czerpaæ 
odwagê, abyœmy sami obdarza-
li mi³osierdziem naszych braci. 
Osi¹gniemy to tylko poprzez
ofiarê, czasami wrêcz heroiczn¹!

Najwa¿niejsza pokuta, o jak¹ 
prosz¹ nas Anio³owie i Matka Bo¿a, 
to ból tego, którego Bóg wzywa 
nas, byœmy zrozumieli, wybaczyli,
zabliŸnili rany; ból buntu, nie-
wdziêcznoœci i nienawiœci.

Czytaj¹c wielokrotnie trzeci¹ 
czêœæ Tajemnicy Fatimskiej, zadajê 
sobie pytanie, dlaczego Bóg poz-
woli³ na ujawnienie tego objawie-
nia dopiero na pocz¹tku trzeciego 
tysi¹clecia? I dlaczego Anio³ ma w 
rêku ognisty miecz? Dlaczego to 
potrójne, pe³ne grozy wezwanie: 
Pokuty! Pokuty! Pokuty!

Oczywiœcie okrzyk Anio³a skie-
rowany jest przede wszystkim do 
chrzeœcijan. Do chrzeœcijan XXI 
wieku. Abyœmy podjêli odkupieñ-
cze wezwanie do pokuty! Abyœmy 
przyjêli pokutê, któr¹ Bóg nam 
zsy³a, pokutê s³u¿¹c¹ przykazaniu 
mi³oœci. Tylko mi³oœæ usprawiedli-

Pokuty! Pokuty! Pokuty!
wia pokutê, bo tylko ona mo¿e na-
daæ sens ludzkiemu cierpieniu.

Podczas pierwszego Objawie-
nia Matka Bo¿a zapyta³a troje 
widz¹cych: „Czy chcecie ofiarowaæ 
siê Bogu i znosiæ wszystkie cierpie-
nia, jakie zechce na was zes³aæ?”

Mi³osierdzie dla braci, którzy 
przysparzaj¹ nam cierpieñ bêdzie 
najlepszym sposobem na zjedno-
czenie naszego ¿ycia z Krzy¿em Je-
zusa. Abyœmy, zgodnie z wezwaniem
œw. Paw³a, dope³nili w naszym ciele 
udrêk Chrystusa (Kol 1, 24).

Jeœli Bóg chcia³, aby trzecia czêœæ 
Tajemnicy Fatimskiej zosta³a ujaw-
niona dopiero teraz to dlatego, ¿e 
nasze czasy daj¹ mo¿liwoœæ lepsze-
go jej zrozumienia. Wróæmy, wiêc 
do lektury trzeciej czêœci Tajemni-
cy. I módlmy siê, aby dana nam by³a 
³aska jej zrozumienia.

Pokuta, któr¹ podejmujemy, w 
duchu mi³osierdzia i przebaczenia, 
jest jak krew mêczenników, która 
sp³ywa z Krzy¿a Zbawiciela. W ob-
liczu materializmu – nad którym 
tak ubolewali ostatni Papie¿e – oraz 
samotnoœci i nienawiœci, które siê z 
niego rodz¹, nasza pokuta jest tak 
niezbêdna jak krew mêczenników. 
Aby „ni¹ skrapiaæ dusze zbli¿aj¹ce 
siê do Boga”.

Ks. Luciano Guerra
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W dniach od 10 do 14 paŸdziernika 
odby³o siê w Fatimie VII Spotkanie 
Przewodnicz¹cych Konferencji Episko-
patów Krajów Jêzyka Portugalskiego.

Uczestniczy³o w nim czternastu dostoj-
ników z: Angoli, Brazylii, Wysp Zielonego 
Przyl¹dka, Gwinei Bissau, Mozambiku, 
Portugalii, Wysp œw. Tomasza i Ksi¹¿êcej, 
Makau i Timoru Wschodniego (przedsta-
wiciele dwóch ostatnich z wymienionych 
Koœcio³ów byli po raz pierwszy reprezen-
towani na spotkaniu).

Ojciec Œwiêty Benedykt XVI wysto-
sowa³ do uczestników spotkania orê-
dzie pe³ne mi³oœci i duchowej bliskoœci; 
zosta³o ono odczytane przez Nuncjusza 
Apostolskiego, który przewodniczy³ sesji 
inauguracyjnej.

W spotkaniu w Fatimie uczestniczy-
li tak¿e Przewodnicz¹cy Rady Admini-
stracyjnej Fundacji Ewangelizacji i Kul-
tur (Portugalia) i Wikariusz Apostolski 
odpowiedzialny za duszpasterstwo w 
spo³ecznoœci jêzyka portugalskiego w 
Makau.

„Z najwy¿sz¹ trosk¹ musimy uœwiado-
miæ sobie, ¿e trzeba ponownie ewangeli-
zowaæ wierz¹cych, sk³adaj¹c na rodzinê 
g³ówny ciê¿ar nowych wyzwañ duszpas-

Po zakoñczeniu spotkania biskupi pozostali w 
Fatimie. 14 paŸdziernika po po³udniu, w towa-

rzystwie Rektora Sanktuarium, zwiedzili budowê 
koœcio³a Trójcy Œwiêtej.

Biskupi krajów jêzyka portugalskiego spotykaj¹ siê w Fatimie
terskich  i stawiaj¹c 
na formacjê rodzin 
katechizuj¹cych  dla 
wspólnot chrzeœci-
jañskich.  W wielu 
krajach przybra³ na 
sile dialog miêdzy 
religiami, który wpi-
suje siê w strategiê 
dzia³añ duszpaster-
skich i spo³ecznych, 
pozwalaj¹cych po-
konaæ ró¿nice oraz 
obudziæ w obywate-
lach wiêksz¹ œwiado-
moœæ i zdolnoœæ do 
walki o swoje prawa 
ludzkie, spo³eczne 
i religijne”, stwier-
dzaj¹ biskupi w
komunikacie wydanym na zakoñczenie 
spotkania.

Rano 12 paŸdziernika delegaci udali 
siê do Lizbony na spotkanie z Prezyden-
tem Republiki Portugalskiej. „Spotkanie 
(z Prezydentem Republiki) przebieg³o w 
bardzo serdecznej atmosferze; w dniach 
12 i 13 paŸdziernika delegaci uczestnic-
zyli w tradycyjnych uroczystoœciach rocz-

nicy objawieñ w Sanktuarium Fatimskim. 
W³aœnie dlatego, w minionym roku na 
spotkaniu w Mozambiku, wybrano tê 
datê dla odbycia w Portugalii VII Spotka-
nia Koœcio³ów Krajów Jêzyka Portugal-
skiego”, stwierdzaj¹ biskupi.

VIII Spotkanie odbêdzie siê w Makau 
w dniach 10 – 14 paŸdziernika 2008 
roku.

Kurs formacyjny poœwiêcony 
aktualnoœci Orêdzia Fatimskiego

W paŸdzierniku rozpocz¹³ siê w Sanktuarium Fatimskim kurs formacyjny 
poœwiêcony „Aktualnoœci Orêdzia Fatimskiego”, prowadzony przez Rektora Sank-
tuarium, ks. Luciano Guerra. Uczestniczy w nim ponad 260 osób.

Orêdzie Fatimskie wci¹¿ przyci¹ga uwagê wielu osób, przedstawicieli ró¿nych 
zawodów, w tym ludzi o zdolnoœciach literackich.

Wœród „uczniów” Rektora s¹: zakonnice, robotnicy fabryk, handlowcy i przed-
siêbiorcy, fryzjerki i wiza¿ystki, dziennikarze, kierowcy, stolarze, recepcjoniœci, apli-
kanci adwokaccy, bankowcy, studenci i emeryci, 
in¿ynierowie, drukarze, pielêgniarze, naukowcy 
ró¿nych specjalnoœci, krawcowe i ludzie wielu 
innych zawodów. Wiêkszoœæ z nich pochodzi z 
centralnej Portugalii, z okolic Fatimy, ale czte-
rech uczestników przyje¿d¿a - co tydzieñ, spec-
jalnie na wyk³ady ks. Luciano Guerra - z Galisji 
w Hiszpanii.

Sprawuj¹cy funkcjê Rektora Sanktuarium 
w Fatimie od 13 lutego 1973 roku, ks. Luciano 
Guerra stwierdza, ¿e najwiêksz¹ przyjemnoœæ 
sprawia mu „studiowanie i myœlenie”; uwa¿a, i¿ 
uczestnictwo w kursie formacyjnym „mo¿e do-
prowadziæ nas do wiêkszego umi³owania Fati-
my”.

W wyk³adach, które odbêd¹ siê do 4 stycznia
2007 (w czwartki od 21.00 do 23.00) Rektor za-
mierza zg³êbiaæ i rozwa¿aæ tematy najistotniej-
sze dla Fatimy: objawienia, znaki, losy Widz¹cych 
i ich rodzin, postawê w³adz religijnych i œwiec-
kich w czasie objawieñ i wspó³czeœnie.

Inne tematy, które zas³uguj¹ na analizê to: 
fenomen pielgrzymek, miejsca objawieñ i wize-
runki Matki Bo¿ej, Anio³a i Pastuszków.

W spotkaniach zatytu³owanych „Upowszech-
nienie Fatimy na œwiecie” i „Aktualnoœæ Orêdzia 
Fatimskiego”, Rektor ma równie¿ zamiar porus-
zyæ tematy kontrowersyjne i polemiczne.

Od 4 do 7 paŸdziernika 2007 roku 
Fatima bêdzie miejscem spotkania 
Rady Konferencji Episkopatów Euro-
py, która skupia hierarchiê Koœcio³a 
katolickiego z 34 krajów. Wiadomoœæ 
tê og³osi³ 14 paŸdziernika b.r. w Fa-
timie przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Portugalii, bp. Jorge
Ortiga, na zakoñczenie VII Spotkania 
Koœcio³ów Krajów Jêzyka Portugal-
skiego. Zebranie Konferencji Episko-
patów Europy odbêdzie siê na kilka 
dni przed zakoñczeniem uroczys-
tych obchodów 90-tej rocznicy Obja-
wieñ i inauguracj¹ nowego koœcio³a 
Trójcy Œwiêtej.

Rada Konferencji
Episkopatów Europy
spotka siê w Fatimie
w paŸdzierniku 2007
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Rano 19 paŸdziernika w Kaplicy Ob-
jawieñ w Sanktuarium w Fatimie kato-
licy wêgierscy poœwiêcili Wêgry Matce 
Bo¿ej. Modlili siê za Wêgry, za œwiat i za 
pokój.

Przed koñcowym b³ogos³awieñ-
stwem Eucharystii odprawianej w jêzyku
wêgierskim,  Przewodnicz¹cy Konfe-
rencji Episkopatu Wêgier kard. Peter 
Erdö, zwróci³ siê po w³osku do tych 
uczestników mszy, którzy nie rozumieli
po wêgiersku: „Dziêkujê wszyskim oso-
bom tu obecnym, które nie s¹ z Wêgier.
Odby³a siê tu wielka uroczystoœæ dla wszys-
tkich katolików wêgiers-
kich, dla ca³ego narodu wê-
gierskiego. Wszyscy biskupi 
z Wêgier koncelebrowali 
odnowienie poœwiêcenia 
ludu wêgierskiego Œwiêtemu 
Ser-cu Maryi. Œwiêtowaliœmy 
w ten sposób 50-t¹ rocznicê 
rewolucji 1956 roku. Naród 
wêgierski zbudowa³ Drogê 
Krzy¿ow¹ (zainaugurowan¹ 
w Valinhos, w Fatimie, w 
1964 roku), gdzie modl¹ 
siê ka¿dego dnia pielgrzy-
mi przybywaj¹cy z ró¿nych
krajów. Módlmy siê wszyscy 
za naród Wêgier, za œwiat i za 
pokój, prosz¹c o wstawien-
nictwo Dziewicê Maryjê z 
Fatimy”.

Wêgrzy byli reprezento-
wani podczas tej uroczys-
toœci przez dwóch kardyna³ów, w tym 
kardyna³a Peter’a Erdö, arcybiskupa-
prymasa diecezji Esztergom-Budapeszt 
i Przewodnicz¹cego Konferencji Epis-
kopatu, piêtnastu biskupów, osiem-
dziesiêciu ksiê¿y oraz setki œwieckich 
przyby³ych z Wêgier. Grupa przebywa³a 
w Fatimie od 17 paŸdziernika i towa-
rzyszyli jej dziennikarze reprezentuj¹cy 
osiem wêgierskich wa¿nych mediów 
komunikacji spo³ecznej.

Do koncelebry tego ranka przy³¹czyli 
siê dostojnicy portugalscy bp. Antonio 

Wêgrzy odnowili w Fatimie poœwiêcenie Matce Bo¿ej
Marto i bp. Serafim Ferreira e Silva, od-
powiednio biskup ordynariusz i emeryt 
diecezji Leiria-Fatima.

Na zakoñczenie Eucharystii bp. 
Antonio Marto powiedzia³: „By³o to wzru-
szaj¹ce doœwiadczenie. Chocia¿ nie ro-
zumiem jêzyka wêgierskiego, poj¹³em 
g³êbok¹ wiarê tego narodu, który czu-
je siê prowadzony przez Maryjê na 
drodze do wyzwolenia kraju. To moje 
pierwsze takie doœwiadczenie, w któ-
rym uczestniczy³em wraz z narodem ze 
Wschodu Europy, do którego skierowa-
ne by³o orêdzie Matki Bo¿ej z Fatimy”.

Po przybyciu do Portugalii pielgrzy-
mi zostali przyjêci przez Sekretarza 
Nuncjusza Apostolskiego i ambasadora 
Wêgier w Portugalii. Podczas powitania 
w Lizbonie obecny by³ tak¿e przedstawi-
ciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Aby powitaæ grupê z Wêgier z Fatimy
do Lizbony przyby³ tak¿e ks. Luis
Kondor. „Matka Bo¿a jest nasz¹ nadziej¹.
Matka Bo¿a jest nadziej¹ Wêgier. Mamy 
nadziejê na prawdziwe nawrócenie
kraju, po 45 latach ateistycznego
komunizmu. Mamy nadziejê na odno-

wienie wiary na Wêgrzech”, powiedzia³ 
ks. Kondor, Wice-postulator do spraw 
Kanonizacji Franciszka i Hiacynty 
Marto, kap³an urodzony na Wêgrzech, 
posiadaj¹cy obywatelstwo wêgierskie, 
austriackie i portugalskie, który od 52 
lat  mieszka w Fatimie.

Ks. Kondor przypomnia³, ¿e trzy lata 
temu bp. Peter Erdö, przybywa³ w Fa-
timie, gdzie powierzy³ swoj¹ diecezjê 
opiece Matki Bo¿ej.

„Teraz jako przewodnicz¹cy Konfe-
rencji Episkopatu postanowi³ rozsze-
rzyæ poœwiêcenie Niepokalanemu Sercu

Maryi na wszystkie diecezje 
kraju; poœwiêcenie to zosta³o 
poprzedzone - trwaj¹cym od 
stycznia 2006 - rokiem mod-
litwy i refleksji, dla odnowie-
nia Wêgier i dla przygotowa-
nia tego zawierzenia kraju 
Matce Bo¿ej”.

Wêgry to „maryjne 
królestwo”, Matka Bo¿a 
jest patronk¹ kraju. „Trzeba 
podkreœliæ, ¿e œwiêty Stefan 
by³ pierwszym królem na 
œwiecie, który w 1038 roku, 
ofiarowa³ swoj¹ koronê
Matce Bo¿ej”, wyjaœni³ 
ks. Kondor. Przypomnia³
równie¿, ¿e ta pielgrzymka 
ma taki sam program jak 
poprzednia, odbyta 12 i 13 
sierpnia 1971 roku, kiedy 
650 katolików wêgierskich

rozrzuconych po ca³ym œwiecie, 
reprezentuj¹c swój kraj, œwiêtowa³o w 
Fatimie rocznicê urodzin œw. Stefana.

Inny wa¿ny moment, który po³¹czy³ 
Fatimê i Wêgry, to rok 1972, kiedy 
kardyna³ Mindszenty, licz¹cy wów-
czas 80 lat Prymas Wêgier, przewod-
niczy³ pielgrzymce rocznicowej 12 i 
13 paŸdziernika. Przy tej okazji odbyto 
równie¿ Drogê Krzy¿ow¹ do Kalwarii 
Wêgierskiej – Kaplicy Œwiêtego Stefana, 
które zosta³y zbudowane w Valinhos z 
ofiar narodu wêgierskiego.

Pañstwo Lorenzo i Assunta Foglia, z 
Montoro Inferiore we W³oszech, po pow-
rocie z pielgrzymki do Fatimy jako wotum 
dziêkczynne dla Maryi, kupili i podarowali 
parafii Maria SS. del Carmine figurê Matki 
Bo¿ej Ró¿añcowej z Fatimy.

19 kwietnia figura zosta³a przyniesiona
na Audiencjê Generaln¹ na Placu œw.
Piotra w Rzymie, w której uczestniczy³a 
pielgrzymka parafialna, prowadzona przez 
proboszcza. Na zakoñczenie Audiencji,
Ojciec Œwiêty Benedykt XVI pob³ogos³awi³ 
i ukoronowa³ figurê Dziewicy Fatimskiej.

Z inicjatywy parafii figura nawiedzi³a 
rodziny. Grupy z ró¿nych dzielnic parafii 

Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ figurê
Matki Bo¿ej dla w³oskiej parafii

spotyka³y siê, aby odmawiaæ Ró¿aniec i 
uczestniczyæ w Eucharystii. Na zakoñcze-
nie uroczystoœci, rodziny, które podjê³y 
zobowi¹zanie wype³niania, zgodnie z 
proœb¹ Dziewicy, nabo¿eñstwa Pierw-
szych Sobót miesi¹ca zosta³y poœwiêcone 
Najœwiêtszemu Sercu Maryi.

W przysz³ym roku planowana jest piel-
grzymka m³odych sportowców do Fatimy. 
M³odzie¿ zamierza zapaliæ œwiecê pokoju 
przed Kaplic¹ Objawieñ w Sanktuarium i 
przywieŸæ j¹ do parafii na œwiêto patronki 
Matki Bo¿ej z Góry Karmel.

Ks. Pra³at Donato De Mattia
Proboszcz w Montoro Inferiore, W³ochy
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W dniach 10 – 12 paŸdziernika Ko-
misja Obchodów 90-tej rocznicy Ob-
jawieñ Fatimskich, zorganizowa³a w 
Fatimie miêdzynarodowy kongres te-
ologiczny „Wizerunki Anio³a – ponowne
odczytanie”; wziê³o w nim udzia³ ok. 
300 osób.

Poni¿ej przedstawiamy wnioski 
opracowane przez przewodnicz¹cego 
Komisji Naukowej prof. dr João Duque 
z Wydzia³u Teologii Portugalskiego Uni-
wersytetu Katolickiego.

„Odwo³anie siê ludzi do anio³ów nie 
jest spraw¹ dnia dzisiejszego, ani zja-
wiskiem specyficznym wy³¹cznie dla 
chrzeœcijañstwa. W³aœciwie we wszyst-
kich kulturach, a szczególnie, religiach 
znajdujemy takie odniesienia. Judaizm 
i chrzeœcijañstwo otrzyma³y od innych 
kultur i religii inspiracjê do przyjêcia 
na swe ³ono wizerunku anio³ów, jako 
istot niebiañskich, które przebywaj¹ 
w pobli¿u Boga i które staj¹ siê Jego 
pos³añcami do ludzi; anio³y b¹dŸ to 
przekazuj¹ s³owa samego Boga, b¹dŸ s¹ 
po prostu obecne, jako byty duchowe, 
adoruj¹ce Boga lub jako istoty opie-
kuñcze wobec ludzi i narodów.

W historii zachodu spotykamy szcze-
gólny przypadek pr¹du umys³owego, 
nazywanego modernizmem, który 
stara³ siê ograniczyæ nasz œwiat do wy-
miarów tego, co widoczne i daj¹ce siê 
wyt³umaczyæ, staraj¹c siê w ten sposób 
skoñczyæ z odniesieniami do Boga i, co 
za tym idzie, do anio³ów. Paradoksal-
nie, w ostatnich latach stwierdzamy, 
¿e mimo istniej¹cych wci¹¿ wp³ywów 
modernizmu, zainteresowanie ludzi - 
przede wszystkim m³odych – anio³ami, 
stale wzrasta. Oczywiœcie, powrót do 
anio³ów w naszej wyobraŸni kulturo-
wej jest bardzo zró¿nicowany i wymaga 
starannej analizy, poniewa¿ mo¿e byæ 
po prostu nawrotem ku irracjonalno-

Kongres „Wizerunki Anio³a – ponowne odczytanie”
œci, która zawsze zawiera elementy prze-
mocy, czêsto przykrywane pozorami 
pacyfizmu.

Dlatego, zarówno teologia, jak i 
Koœció³, które w minionych dekadach, 
mog³y odsun¹æ ten temat na dalszy plan, 
poniewa¿ nie le¿a³ on w sferze zaintere-
sowania ludzi (jeœli nie braæ pod uwagê 
pewnych aspektów religijnoœci ludo-
wej), w tej chwili nie mog¹ go ignoro-
waæ. Co wiêcej, wobec z³o¿onoœci, a 
nawet pewnego zamieszania w obec-
nych praktykach odnosz¹cych siê do 
anio³ów – i do demonów – stoimy wo-
bec pal¹cego wyzwania, jeœli chodzi o 
wyjaœnienie tej kwestii.

Tak wiêc, 90 lat po objawieniach 
anio³a w Fatimie, temat anio³ów wydaje 
siê byæ bardziej ¿ywy ni¿ kiedykolwiek; 
i byæ mo¿e nie przede wszystkim w 
Fatimie. Poniewa¿ 
Fatima nie chce 
spogl¹daæ tylko na 
siebie, ale zwraca siê 
do wszystkich ludzi 
na œwiecie, do któ-
rych skierowane jest 
orêdzie tu przeka-
zane, Rektorat sank-
tuarium wezwa³ 
naukowców, myœli-
cieli, teologów i ar-
tystów, jak równie¿ 
wszystkich innych 
zainteresowanych, 
do uczestnictwa w 
przygodzie ponow-
nego przemyœlenia 
tematu anio³ów i 
ich tajemnic.

Kongres stara³ siê 
wypracowaæ bazê 
ideow¹ do podjêcia 
takich rozwa¿añ. W 
pracach nie ogra-

Od 9 do 12 maja 2007, w przededniu 
pielgrzymki rocznicowej upamiêtniaj¹cej 
90-t¹ rocznicê pierwszego objawienia 
Matki Bo¿ej w Fatimie, odbêdzie siê w 
Sanktuarium Fatimskim kolejny kongres 
teologiczny; ten – poœwiêcony bêdzie te-
matowi „Trójca Œwiêta, Ojciec, Syn, Duch  
Œwiêty...”

Komisji Naukowej przewodniczy
Noronha Galvão, w jej sk³ad wchodz¹ tak¿e 
ks. João Beato, José Rosa i ks. Armindo
Janeiro.

Podczas studiów na temat Trójcy 
Œwiêtej poruszone bêdê m.in. takie za-
gadnienia, jak: „Objawienie i Doksologia”, 
„ ród³o mi³oœci, œwiat³a i ¿ycia” i „Wierzyæ, 
aby zrozumieæ”.

Program jest dostêpny na stronie www.
santuario-fatima.pt lub w Sekretariacie Ob-
chodów 90-tej Rocznicy Objawieñ Fatim-
skich (kontakt w Sanktuarium Fatimskim).

Maj 2007
Miêdzynarodowy Kongres 
poœwiêcony Trójcy Œwiêtej

niczono siê wy³¹cznie do tradycji myœli 
chrzeœcijañskiej dotycz¹cej anio³ów, ale 
starano siê wpisaæ ten temat w obraz 
kultury wspó³czesnej, przede wszyst-
kim poprzez analizy socjologiczne i 
analizy wielu aktualnych przedstawieñ 
artystycznych. Uczestnicy kongresu z 
entuzjazmem odnieœli siê do potencja³u 
intelektualnego i pragmatycznego za-
wartego w przedmiocie rozwa¿añ; uz-
nali, ¿e poprzez studia tu rozpoczête i 
kontynuowane w przysz³oœci, wnieœli 
swój skromny, lecz wa¿ny wk³ad do 
krytycznego opracowania aktualnej 
sytuacji spo³ecznej w Portugalii i na 
œwiecie. Materia³y, które zostan¹ opub-
likowane, mog¹ staæ siê punktem od-
niesienia dla tych, którzy bêd¹ w nich 
poszukiwaæ wyjaœnieñ dotycz¹cych 
tego tematu.”

Wœród inicjatyw podjêtych dla uczczenia 90-lecia Objawieñ Fatimskich, które 
zmierzaj¹ do zaproponowania pielgrzymom du¿ej dozy modlitwy oraz medytacji o 
mi³osierdziu i mi³oœci Boga Ojca, warto zauwa¿yæ szeœæ sesji rekolekcji, które odbêd¹ 
siê w Domu Matki Bo¿ej z Góry Karmel w Sanktuarium Fatimskim. Bêd¹ organizowane 
co miesi¹c, a¿ do kwietnia przysz³ego roku, zawsze w terminach zbli¿onych do dat 
pielgrzymek rocznicowych.

„Cova da Iria ma w sobie to coœ, co nas porusza, ujmuje i zaprasza do skupienia. 
Gdy siê tu przybywa, chce siê trwaæ w ciszy i rzec: «Mów, Panie. S³uga twój s³ucha»; 
lub zapytaæ Maryi: «Matko, czego ode mnie chcesz?». Ale w dzisiejszych czasach lu-
dzie s¹ rozproszeni, zabiegani. (…) Niektórzy wchodz¹ do Sanktuarium i mówi¹, jakby 
znaleŸli siê na pasa¿u spacerowym lub jakiejœ pla¿y, rozmawiaj¹ g³oœno przez telefony 
komórkowe, przechadzaj¹  siê w takim miejscu. Jest ich niewielu, ale to wystarczy, aby 
zak³óciæ skupienie i modlitwê tych, którzy przybywaj¹ tu, aby siê modliæ. I modlitwa, 
która jest najwiêkszym bogactwem tego miejsca, mo¿e zostaæ zagubiona. Jednym z 
najwa¿niejszych wyzwañ, przed jakim staj¹ osoby odpowiedzialne za Sanktuarium, 
jest uchronienie atmosfery sprzyjaj¹cej modlitwie i rozwa¿aniom. Trzeba to zrobiæ na-
tychmiast, zanim wedrze siê tu fala ha³asu!”, stwierdzi³ ks. Santos José z Fundacji „Mary-
ja, Matka Nadziei”, g³osz¹cy pierwsze rekolekcje, odbywaj¹ce siê od 9 do 12 listopada.

Sanktuarium przygotowa³o tak¿e szeœæ uroczystoœci wigilijnych, które bêd¹ siê 
rozpoczyna³y zawsze w Kaplicy Objawieñ, w nocy 12 dnia ka¿dego miesi¹ca od listo-
pada 2006 do kwietnia 2007.

„Bêdzie to czas, jak mówi³a nam Siostra £ucja, aby s³awiæ i smakowaæ sekrety mi³oœci 
Boga. Zapraszamy wszystkich chrzeœcijan do œwiêtowania ogromu mi³osierdzia Pañ-
skiego”, mówi¹ Rektor Sanktuarium i ks. Armindo Janeiro z Komisji ds. Organizacji 
obchodów 90-lecia Objawieñ.

Módlcie siê, módlcie siê wiele

W zwi¹zku z kongresem „Wizerunki Anio³a – ponowne odczyta-
nie”, w Fatimie zosta³y zainaugurowane dwie wystawy poœwiêco-
ne Anio³om. Na fotografii prezentujemy pracê, która zwyciê¿y³a 
w konkursie zorganizowanym przez Sanktuarium dla m³odzie¿y 
portugalskiej. Dzie³o jest prezentowane na wystawie „Delikatna 
i Wznios³a Obecnoœæ” w Centrum Pastoralnym Paw³a VI do 7

stycznia 2007. Jej autork¹ jest studentka Sandra Isabel Mota.
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PIELGRZYMKI  ROCZNICOWE  W  SIERPNIU,  WRZE NIU  I  PA DZIERNIKU  2006

Ryty ³aciñski i bizantyjski  z³¹czone w Fatimie podczas pielgrzymki sierpniowej
W Eucharystii z okazji obcho-

dów rocznicy objawieñ 13 sierpnia 
uczestniczy³o 120 tysiêcy wiernych. 
Uroczystoœciom przewodniczy³ bp. 
Dionizy Lachowicz, przedstawiciel 
Koœcio³a greko-katolickiego ds. duszpas-
terstwa Ukraiñców mieszkaj¹cych za 
granic¹,  przebywaj¹cy w Fatimie jako 
delegat kardyna³a Lubomyra Husara, 
patriarchy Koœcio³a greko-katolickiego 
Ukrainy, który nie móg³ przybyæ oso-
biœcie z powodu choroby. Msza œwiêta 
Miêdzynarodowa by³a odprawiana w 
obrz¹dkach ³aciñskim i wschodnim.

Podczas homilii bp Dionizy Lachowicz
poruszy³ temat emigracji i problemów, 
które staj¹ przed wspólnotami
emigrantów, szczególnie pochodz¹cych 
z krajów Europy Wschodniej. „Kiedy 
upad³y mury i opad³y ¿elazne kurtyny, 
ca³y œwiat zobaczy³ z³o, które ateistyczny
system sowiecki zdo³a³ wyrz¹dziæ lu-

dziom i spo³eczeñstwom, nie 
wspominaj¹c o totalnym upadku
gospodarki. W tych regionach nadal 
pojawiaj¹ siê g³owy wê¿a z³a... Upadek 
systemu sowieckiego wykreowa³ nowe 
struktury œmierci. (...) 
Jak rozwi¹zaæ wielkie 
problemy emigracji, 
która jest nastêpstwem
niesprawiedliwego
i zbrodniczego systemu?
Jak odzyskaæ sens ¿ycia, 
rodzinê, niewinnoœæ, 
czystoœæ w rzeczywis-
toœci tak przesyconej 
bólem, roz³¹k¹ i silny-
mi pokusami niewier-
noœci? Czy mo¿liwe 
jest o¿ywienie kultury 
¿ycia w kontekœcie kul-
tury œmierci? Z ludz-
kiego punktu widze-

nia wydaje siê to niemo¿liwe, mimo tak 
wielkich wysi³ków czynionych przez 
rz¹dy i spo³eczeñstwa, przez Koœció³ 
i jego organizacje charytatywne”, po-
wiedzia³ D. Lachowicz.

12 paŸdziernika 2006, podczas uroczystoœci otwarcia Miêdzy-
narodowej Pielgrzymki Rocznicowej, bp. Antonio dos Santos
Marto, biskup diecezji Leiria-Fatima, który przewodniczy³ uroczy-
stoœciom, powiedzia³: „Pielgrzymowaæ do Fatimy to pielgrzy-
mowaæ do Ÿróde³ odnowy ¿ycia. ¯ycie duchowe podobne jest 
do ¿ycia muzyka: trzeba sprawiæ by nuty zainspirowa³y cia³o, 
trzeba uwolniæ ducha, s³uchaæ, fascynowaæ siê brzmieniem ci-
szy, bez której nie mo¿e istnieæ ¿aden dŸwiêk”.

W modlitwie bp. Antonio Marto prosi³ Matkê Bo¿¹, aby ³as-
kawie towarzyszy³a Ojcu Œwiêtemu w podró¿y apostolskiej do 
Turcji, która odbêdzie siê na zaproszenie prezydenta tego kraju 
od 28 listopada do 1 grudnia. „Pani, Matko Mi³osierdzia, Nasza 
Niebiañska Patronko, spojrzyj na nas pielgrzymów, w wielkiej 
walce z histori¹. I wspomagaj nas swoim wstawiennictwem. 
Towarzysz papie¿owi Benedyktowi XVI w jego pos³udze, a
szczególnie podczas podró¿y do Turcji. Spraw, abyœmy zawsze 
odczuwali mi³oœæ naszego Ojca Niebieskiego. Pokrzepiaj nasze 
serca wiar¹. I nape³niaj nas nadziej¹, która nigdy nie zawiedzie. 
Amen.”

W Eucharystii w dniu 13 paŸdziernika, której przewod-
niczy³ bp. Antonio Marto, a koncelebrowa³o 430 ksiê¿y, 51 
biskupów oraz kardyna³owie Geraldo Majella Agnelo i José 
Policarpo, uczestniczy³o sto czterdzieœci tysiêcy pielgrzymów. 
Trzydzieœci cztery tysi¹ce ludzi przyst¹pi³o do komunii œwiêtej 
podczas tej mszy, upamiêtniaj¹cej 89-lecie ostatniego objawie-
nia Matki Bo¿ej w Fatimie. Pielgrzymka tegoroczna odbywa³a 
siê pod has³em: „I Ja ciebie nie potêpiam. IdŸ, a od tej chwili ju¿ 
nie grzesz!”

Motywem przewodnim Miêdzynarodowej Pielgrzymki 
Rocznicowej we wrzeœniu by³o przykazanie „Nie cudzo³ó¿”. 
Uroczystoœciom w Fatimie przewodniczy³ biskup Ilídio
Leandro z Viseu (Portugalia), który otrzyma³ œwiêcenia
biskupie 23 lipca b.r.

13 wrzeœnia, zwracaj¹c siê do pielgrzymów, biskup
Viseu mówi³ o potrzebie mi³oœci, jak¹ odczuwa œwiat, piêknej 
mi³oœci pochodz¹cej od Maryi. „Jak¿e wszystko by³oby inne, 
gdyby œwiat odczyta³ i zrozumia³ historiê w œwietle Piêknej 
Mi³oœci, jakiej uczy nas Jego Matka... Nie przejmowano by siê 
a¿ tak strzykawkami i miejscami, gdzie bierze siê narkoty-
ki... ale ¿yciem i zdrowiem ludzi, a tak¿e rozwi¹zaniem ich 
konkretnych problemów... Nie przejmowano by siê a¿ tak 
œmierci¹ terrorystów, którzy kontynuuj¹ rozpoczête dzie³o, 
znacz¹c czarne karty historii, ale zajêto by siê milionami, mi-
lionami ofiar cierpi¹cych tego konsekwencje... Nie przejmo-
wano by siê tak prezerwatywami i bezpiecznym seksem, ale 
prawd¹, odpowiedzialnoœci¹ i kszta³towaniem œwiadomoœci 
ku przyjmowaniu piêkna mi³oœci i ¿ycia... Nie przejmowano 
by siê tak u³atwianiem rozwodów, ale stawiano na obronê 
ma³¿eñstwa i rodziny... Jeœliby œwiat odczyta³ i zrozumia³ histo-

riê, œrodki komuni-
kacji spo³ecznej nie 
wype³nia³yby stron 
czasopism i godzin 
audycji istniej¹cymi 
p r o b l e m a m i , 
ale stara³yby siê 
znaleŸæ, dostrzec, 
ukazaæ rozwi¹zania 
i osoby, które ich 
poszukuj¹, któ-
re ¿yj¹ kochaj¹c i 
oddaj¹c siê tej spra-
wie...”, powiedzia³ 
bp. Ilídio Leandro.

Œwiat musi byæ wierny 
mi³oœci Maryi

Matko Bo¿a Fatimska, towarzysz 
Ojcu Œwiêtemu w Turcji!
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W biuletynie „Fatima – Œwiat³o i Pokój” z 13 sierpnia 2006 roku przedstawiliœmy skrócony wykaz miejsc kultu, 
uznawanych za sanktuaria, na kontynencie azjatyckim. Dziœ prezentujemy listê 36 sanktuariów wpisanych do rejes-
tru Wydzia³u Studiów i Rozpowszechniania Orêdzia Sanktuarium Fatimskiego (port. SESDI) w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych i Meksyku.. 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 które-
go – za aprobat¹ ordynariusza miejscowego – pielgrzymuj¹ liczni wierni, z powodu szczególnej pobo¿noœci.”

Sanktuaria Matki Boskiej Fatimskiej
KANADA, STANY ZJEDNOCZONE, MEKSYK

 Kraj Diecezja Miejscowo  Wezwanie
Kanada Kamloops Cache Creek Immaculate Heart of Mary Shrine Centre
Kanada Nicolet Warwick Shrine of Our Lady of Fatima
Kanada Saint - Hyacinthe Girouard Ouest Sanctuaire de Fatima
Kanada Saint John’s Newfoundland St. John’s Shrine of Our Lady of Fatima
Kanada Sainte-anne La Pocatière Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
Kanada Victoria Victoria Our Lady of Fatima Shrine
USA Birmingham Cullman, AL Our Lady of Fatima Shrine
   (representação em miniatura do Santuário de Fátima)
USA Boston Brigton, MA Shrine Our Lady of Fatima
USA Boston Holliston, MA Our Lady of Fatima Shrine
USA Bufalo Lewiston, NY Our Lady of Fatima Shrine
USA Covington Brooksville, FL Shrine of Our Lady of The Rosary of Fatima
USA Evansville Ferdinand, IN Our Lady of Fatima Shrine
USA Fresno Laton, CA Shrine of Our Lady of Fatima
USA Honolulu Maui - Hawai Island Our Lady of Fatima Shrine
USA Kansas city Kansas City, MO Shrine of Our Lady of Fatima
USA Metuchen Washington, WA National Blue Army Shrine of The Immaculate Heart of Mary
USA Milwaukee Milwaukee, WI Shrine Our Lady of Fatima
USA New orleans Metairie, Jefferson, LA Shrine of Our Lady of The Holy Rosary of Fatima
USA New orleans New Orleans, LA Shrine Our Lady of Fatima
USA New york New York City, NY Shrine of Our Lady of Fatima
USA New york Yonkers, NY Shrine of Our Lady of Fatima
USA Oklahoma Bison, OK Our Lady of Fatima Shrine
USA Philadelphia Torresdale, PA Shrine Our Lady of Fatima
USA Providence West Providence, PA Shrine Our Lady of Fatima
USA Rochester Rochester, NY Shrine Our Lady of the Rosary
USA San bernardino Lake Arrowhead, CA Fatima Shrine
USA Sioux falls Alexandria, SD Fatima-Family Shrine
USA Sioux falls Redfi eld, SD Sorrow and Immaculate Heart of Mary Shrine
USA Springfi eld - Cape Girardeau Carthage, MO Shrine of Immaculate Heart of Mary
USA St. Paul Coon Rapids, MN Fatima Shrine of The Epiphany
USA Steubenville Ironton, OH Our Lady of Fatima Shrine
USA Toledo Lima, OH Our Lady of Fatima Shrine
USA Washington Barnesville, MD St. Mary Church and Shrine of Our Lady of Fatima
Meksyk Hermosillo Hermosilla Parroquia-Santuario N. S.ª de Fatima
Meksyk Monterrey Colonia del Valle Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Fatima
Meksyk Zacatecas Zacatecas Santuario-Parroquia  N. S. de Fátima

Wydzia³ Studiów i Rozpowszechniania (SESDI)  sesdi@santuario-fatima.pt

Najlepsze ¿yczenia z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t 
Narodzenia Dzieci¹tka Jezus,

sk³ada Redakcja biuletynu „Fatima Œwiat³o i Pokój”



2006/11/13 7

Fátima - Œwiat³o i pokój
Dyrektor: Ks. Luciano Guerra
Edycja, Redakcja: Santuário de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima
Contribuinte n.º 500 746 699
Adres: Santuário de Fátima – Apartado 31 
– 2496-908 FÁTIMA (Portugal) * Telef.: 
+351.249.539.600 * Fax: +351.249.539.668 * E.mail: 
ccs@santuario-fatima.pt– www.santuario-fatima.pt
Druk: Gráfica Almondina
Adres: Torres Novas
Depósito Legal: 210 650/04
Registo: ICS 124521
Assinatura Anual:
Portugal: 5  – Resto do mundo: 10 

Chor¹giew, któr¹ prezentujemy na zdjêciu, jest darem 
przekazanym Matce Bo¿ej w Jej Sanktuarium w Fatimie przez 
dzieci ze wspólnoty parafialnej Trójcy Przenajœwiêtszej, do 
której nale¿y kapliczka Matki Bo¿ej Fatimskiej w Villa Maria, 
w prowincji Cordoba (Argentyna).

Ch³opcy i dziewczêta, którzy uhonorowali Matkê Bo¿¹ 
w³asnorêcznie wykonan¹ chor¹gwi¹, mieszkaj¹ w peryferyj-
nej dzielnicy miasta Villa Maria i uczêszczaj¹ do kaplicy Matki 
Bo¿ej Fatimskiej. Parafia zapewnia im pomoc w nauce, kate-
chezê, a po zajêciach - tak¿e posi³ek.

„ P o l e c a m y 
naszych braci 
Naszej Matce 
z Fatimy, aby 
wstawia³a siê u 
Pana Jezusa za 
wszystkimi i za 
ka¿dym z nas”, 
czytamy w liœcie, 
który do³¹czono 
do chor¹gwi, 
o f i a r o w a n e j 
Sanktuarium Fa-
timskiemu we 
wrzeœniu.

Pozdrowienia z Argentyny
«Z radoœci¹ przesy-

³am do czasopisma 
„Fatima Œwiat³o i Po-
kój” zdjêcie szesnaœ-
ciorga dzieci, któ-
re przyst¹pi³y do 
Pierwszej Komunii w 
dniu 15 paŸdziernika 
2006 roku, w kaplicy 
Matki Bo¿ej Fatimskiej 
w Bocayuva, ma³ej 
miejscowoœci w dys-
trykcie Pellegrini, w 
Argentynie. Msza i 
procesja ku czci Dziewicy odby³y siê w piêkny, pogodny 
dzieñ. Po uroczystoœci dzieci pierwszokomunijne i ich ro-
dziny zosta³y tradycyjnie obdarowane s³odyczami.

Na zdjêciu dzieciom towarzysz¹: katechetka i adminis-
tratorka kaplicy pani Nélida i ksi¹dz, który jest autorem 
tej wiadomoœci. Bocayuva le¿y 12 kilometrów od miasta
Pellegrini, którego patronk¹ jest Matka Bo¿a z Góry
Karmel.»

Ks. Juan Carlos Maturana, proboszcz

«24 lutego w parafii œw. Donato, w Livizzano we W³oszech 
ofiarowano i ukoronowano 
figurê Matki Bo¿ej koron¹ 
z pere³ nabyt¹ w Fatimie 
w dniu przeniesienia cia³a 
Siostry £ucji do Bazyliki w 
Sanktuarium Fatimskim.

W piêknej i wzruszaj¹cej 
ceremonii uczestniczy³y se-
tki ludzi.

Z pewnoœci¹ Matka 
w Niebie bêdzie bardzo 
szczêœliwa z tego daru, a 
my, w San Donato, wraz z 
ksiêdzem Mario Boreti, dzi-
êkujemy Jej i pozdrawiamy 
J¹.»

Alexandra Bimbi,
San Donato, W³ochy

Dobre wiadomoœci z W³och
Przy wejœciu do 

kaplicy na najwiêk-
szym w³oskim statku 
pasa¿erskim  (290 m 
d³ugoœci, 52 m wysokoœ-
ci, 3700 pasa¿erów) 
znajduje siê figura Ma-
tki Bo¿ej Fatimskiej. 

Uroczystoœæ inaugu-
racji i chrztu statku 
„Costa Concordia” mia³a 
miejsce na pocz¹tku 
lipca tego roku w
Civitavechia (Rzym). 
Obecny by³ kardyna³ 
Stephen Fumio Hamao,
p r z e w o d n i c z ¹ c y
Papieskiej Rady ds. 
Duszpasterstwa Migran-
tów i Podró¿uj¹cych.

„Urodzi³em siê na wyspie, która nazy-
wa siê Santa Maria (w Portugalii). I jestem 
z tego dumny. Kiedy pytaj¹ mnie sk¹d 
pochodzê, mówiê, ¿e jestem z Azorów i za-
raz dodajê «z wyspy Santa Maria». Uwa¿am, 
¿e to piêkna nazwa i wielki zaszczyt pocho-
dziæ z Santa Maria. S¹dzê, ¿e ta nazwa nie 
tylko okreœla, wskazuje pochodzenie, ale 
tak¿e opisuje przynale¿noœæ i wyra¿a odda-
nie: byæ z Santa Maria, to nale¿eæ do Matki 
Bo¿ej.

Wychowa³em siê w atmosferze g³êbo-
kiego kultu maryjnego. (…) W mojej rodzi-
nie ka¿dego wieczoru – nawet, gdy morzy³ 
nas sen - wspólnie odmawialiœmy ró¿a-
niec. By³y trudnoœci i problemy, ale Msza 

Powo³anie zawdziêczam Matce Bo¿ej Fatimskiej
Niedzielna i ró¿aniec by³y œwiête. (…)

Uwa¿am, ze powo³anie zawdziêczam 
Matce Bo¿ej Fatimskiej; mia³em 6 lat, kiedy 
w 1948 roku (5 lipca), Jej Pielgrzymuj¹ca 
Figura nawiedzi³a moj¹ wyspê.

Bardzo znacz¹cym dla mnie faktem jest 
to, ¿e pierwsz¹ Mszê, w której uczestniczy³a 
matka i rodzina, odprawi³em 5 lipca 1970 
roku, dok³adnie 22 lata po tym znacz¹cym 
5 lipca 1948 roku. Pewnego 5 lipca moja 
ziemska matka przedstawi³a mnie - swoje 
dziecko - mojej Matce z Nieba; innego 5 lip-
ca moja Matka z Nieba przedstawi³a mnie 
jako kap³ana mojej matce na ziemi!”.

ks. João Chaves, Rzym
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PóŸnym popo³udniem 12 
sierpnia, w Kaplicy Objawieñ, 
podczas oficjalnego otwarcia 
pielgrzymki 13 sierpnia, poœwiê-
conej emigrantom i uchodŸcom, 
biskup diecezji Leiria-Fatima, po-
prosi³ chrzeœcijan o modlitwê o 
pokój na Bliskim Wschodzie.

„Œwiat ¿yje w cieniu œmier-
telnej wojny; wojny, która – jak 
powiedzia³a tu Matka Bo¿a Fati-
mska – podobna jest do piek³a. 
Ile piekie³ s¹ w stanie podpaliæ 
ludzie? (...) Fali wojny musimy 
przeciwstawiæ falê mi³osierdzia 
i dlatego chcemy odbyæ tê piel-
grzymkê z tak¹ intencj¹ (pokoju)”,
powiedzia³ bp. Antonio Marto, 
który prosi³ wszystkich chrzeœci-
jan, aby modlili siê „o przerwanie 
ognia na ziemi, na której rozwija³a 

8 paŸdziernika Œwiatowe Apos-
tolstwo Fatimskie zorganizowa³o 
drugi raz z rzêdu Œwiatowy Dzieñ 
Modlitwy o ¯ycie Ludzkie.

W tym dniu katolicy i wyznaw-
cy innych religii modl¹ siê wspó-
lnie o szacunek dla ¿ycia ludzkiego, 
tworz¹c œwiatowy ³añcuch modlit-
wy. Tysi¹ce modlitw zosta³o zarejes-
trowanych na stronie internetowej 
Œwiatowego Apostolstwa Fatimskie-
go.

Z ca³ego œwiata, przede wszystkim 
z ró¿nych oœrodków Apostolstwa 
Fatimskiego, dociera³y wiadomoœci 
o niezwyk³ym odzewie na apel o 
modlitwê o ¿ycie i pokój na œwiecie. 
Tysi¹ce osób uczestnicz¹cych w Eu-
charystii w Sanktuarium Fatimskim 
zawierzy³o Matce Boskiej, Matce 
¯ycia, wszystkie intencje zwi¹zane z 
obron¹ ¿ycia, od poczêcia a¿ do na-
turalnej œmierci.

W ramach przygotowañ do tego 
dnia, od 4 do 8 paŸdziernika w Fa-
timie odbywa³ siê Miêdzynarodo-
wy Kongres Modlitwy o ¯ycie, w 

Z Fatimy, modlitwa o pokój na Bliskim Wschodzie
siê historia Zbawienia”.

„Nasza broñ jest inna od broni 
potêg tego œwiata, nasza broñ to 
modlitwa” - uniwersalna si³a, któ-
ra staje siê „wo³aniem o pokój”.

Tak¿e podczas konferencji 
prasowej, jaka mia³a miejsca 
tego popo³udnia w Sanktuarium, 
biskup Antonio Marto nawi¹za³ 
do tocz¹cej siê obecnie wojny.

Jednoczeœnie wyrazi³ on so-
lidarnoœæ ze wszystkimi, którzy 
cierpi¹ w zwi¹zku z konfliktem 
na Bliskim Wschodzie, wobec 
którego opinia œwiatowa, jak 
powiedzia³ „nie mo¿e pozostaæ 
obojêtna”.

„W jednoœci z Ojcem Œwiêtym 
i ca³ym œwiatem” bp. Antonio 
Marto poprosi³ „o natychmiasto-
we zawieszenie broni”.

Modlitwa o ¿ycie w Fatimie
którym uczestniczy³y wybitne oso-
bistoœci zwi¹zane z ruchem obrony 
¿ycia i z Fatim¹; warto tu podkreœliæ 
obecnoœæ bp. Karla Josefa Romera, 
sekretarza Papieskiej Rady ds. Ro-
dziny.

Kongres, w którym uczestniczy³o 
oko³o 500 osób z ponad 35 pañstw, 
podj¹³ g³êbok¹ refleksjê dotycz¹c¹ 

zamachów na ludzie ¿ycie i wysto-
sowa³ gor¹cy apel wzywaj¹cy do 
odwa¿nej promocji kultury ¿ycia, 
przy wykorzystaniu potêgi modlit-
wy i ofiary, jako drogi do nawróce-
nia i odkupienia.

Nuno Prazeres i Ana Reis, 
Sekretariat Œwiatowego

Apostolstwa Fatimskiego


