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13 marca kardynał Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup 
Buenos Aires (Argentyna), został wybrany na papieża i 
przyjął imię Franciszek. Wybór ten był niespodzianką ze 
względu na pochodzenie papieża: po raz pierwszy wy-
brano kardynała wywodzącego się z Ameryki Łacińskiej. 
Niespodzianką było też imię przyjęte przez Ojca Świę-

Matko, Tobie powierzamy
papieża Franciszka

ujawnił tę prośbę papieża 8 kwietnia, podczas wystą-
pienia otwierającego plenarne posiedzenie Konferencji 
Episkopatu Portugalii: „Papież Franciszek dwukrotnie 
prosił o poświęcenie jego posługi piotrowej Matce Boskiej 
Fatimskiej”. Już w przemówieniu do kardynałów wygło-
szonym po wyborze Ojciec Święty powiedział, że zawie-

tego: to pierwszy papież, który wybrał imię Franciszek. 
Chociaż papież wybrał je ze względu na św. Franciszka 
z Asyżu, to jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jest to także 
imię widzącego pastuszka z Fatimy. Przypomnijmy w tym 
miejscu, że pastuszkowie bardzo kochali Ojca Świętego i 
często się za niego modlili.

Już w pierwszych dniach pontyfikatu papież Franciszek 
wyraźnie pokazał swoją maryjną pobożność, przede 
wszystkim poprzez odwiedzenie wkrótce po wyborze 
rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie modlił 
się „u stóp Matki Boskiej”. Nabożeństwo do  Najświętszej 
Maryi Panny sprawiło również, że papież poprosił patriarchę 
Lizbony kardynała José Policarpo, aby poświęcił jego 
pontyfikat Matce Boskiej Fatimskiej. Kardynał José Policarpo 

rzył swoją posługę następcy Piotra „wszechmocnemu 
wstawiennictwu Maryi, Naszej Matki, Matki Kościoła”. 

Odpowiadając na tę prośbę portugalski Episkopat po-
stanowił poświęcić pontyfikat papieża Franciszka Matce 
Boskiej Fatimskiej podczas pielgrzymki międzynarodo-
wej w dniu 13 maja. Biskupi portugalscy zapraszają cały 
lud Boży, aby przyłączył się do aktu poświęcenia. Przyję-
cie tego zaproszenia to naśladowanie pastuszków fatim-
skich, który po objawieniach zawsze modlili się za Ojca 
Świętego. Jedność z papieżem, wyrażona przede wszyst-
kim w modlitwie, to jeden z zasadniczych elementów orę-
dzia fatimskiego.

ks. Carlos Cabecinhas
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Sanktuarium Fatimskie z radością 
wspomina serdeczne przyjęcie figu-
ry pielgrzymującej Matki Boskiej z 
Fatimy przez arcybiskupa Buenos Aires 
Jorge Mario Bergoglio (obecnego pa-
pieża Franciszka) podczas jej peregry-
nacji do Argentyny. 

W archiwach Wydziału ds. Stu-
diów i Rozpowszechniania Orędzia 
(SESDI) Sanktuarium Fatimskiego 
znajduje się relacja opisująca to wy-
darzenie. Czytamy w niej, że 
19 kwietnia 1998 roku 
ok. godz. 16.00 arcybi-
skup Buenos Aires Jorge 
Mario Bergoglio powi-
tał figurę pielgrzymującą 
Matki Boskiej z Fatimy, po-
chodzącą z Sanktuarium 
Fatimskiego w Portugalii.

Figura przybyła do argen-
tyńskiej stolicy z prowin-
cji S. Luis. Obecny papież 
Franciszek, któremu przy-
padło przyjąć „Białą Piel-
grzymującą Panią” w 
Buenos Aires, oczekiwał jej 
„na skrzyżowaniu ulic” tego 
miasta. Arcybiskupowi Jorge 
Mario Bergoglio towarzyszyli 
reprezentanci duchowieństwa 
archidiecezji Buenos Aires 
i diecezji Avellaneda oraz 
„liczne rzesze wiernych w 
różnym wieku”; obecny był 
również ordynariusz diecezji 
Avellaneda bp Ruben H. di 
Monte – założyciel „Misyjnej 
Rodziny Fatimskiej” i orę-
downik pielgrzymki figury 
fatimskiej w Argentynie.

Po powitaniu, figura piel-
grzymująca przemierzyła uli-
ce Buenos Aires w procesji, 
której towarzyszyła modlitwa i śpiew. 
Procesja zakończyła się w Kolegium 
Matki Boskiej Fatimskiej; celebro-
wanej tam Eucharystii przewodniczył 
obecny papież.

W homilii (opisanej w dokumentacji 
przekazanej Sanktuarium Fatimskiemu 
jako „krótka, znacząca i emocjonalna”) 
abp Jorge Mario Bergoglio zawarł sło-
wa powitania: „Witaj w domu, Matko!”.

Końcowy fragment wspomnianej 
homilii był przede wszystkim mo-

Buenos Aires, 1998
„Witaj w domu, Matko!”

dlitwą skierowaną do Matki Boskiej. 
Abp Bergoglio zwrócił się do Maryi 
jako matki, która opiekuje się wszystki-
mi swoimi dziećmi, pociesza je, zna ich 
prośby, lęki i radości.

„Dlatego otwieramy Jej (Matce, Ma-
ryi) drzwi do naszego serca i do nasze-
go domu. Otwieramy jej drzwi do na-
szego miasta. Ona wie, dokąd ma iść. 
Ona wie, gdzie powinna działać, kto 
potrzebuje Jej czułości, jaką ranę trzeba 

uleczyć. Ona zna nasze, głęboko skry-
wane w sercu modlitwy; wie, czego 
pragniemy nawet wtedy, gdy nie mamy 
odwagi Jej tego powiedzieć” powie-
dział arcybiskup.

I modlił się: „Ukochana Matko: witaj 
w domu! Naucz nas, że Jezus jest wciąż 
żywy, abyśmy umieli poczuć Jego 
obecność wśród nas. Naucz nas języka 
czułości. Witaj w domu, Matko! Spoj-
rzyj na moją rodzinę – wiesz, czego 
potrzebuje. Spojrzyj na naszą dzielnicę 

– dobrze wiesz, dokąd musisz się udać. 
Zajrzyj do mojego serca – znasz je le-
piej niż ja sam. Witaj w domu! Naucz 
mnie, że Jezus jest wciąż żywy, abym 
nigdy nie pomyślał, że jest inaczej. 
Matko, dodaj mi siły. Napełnij mnie 
czułością, abym umiał pomagać innym 
ludziom. Wlej pokój w moje serce. Wi-
taj w domu!”.

Wieczorem, po zakończeniu uroczy-
stości w Kolegium, figurę przeniesiono 

do pierwszego w Argentynie 
sanktuarium poświęconego 
Matce Boskiej Fatimskiej. 
Przebywała tam do 23 maja 
1998 roku.

Sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej w Buenos Aires 
powstało bardzo biednej dziel-
nicy, zwanej niegdyś Bajo 
Flores, a obecnie Villa Soldati. 
Mieszkają tam „robotnicy i lu-
dzie skrajnie ubodzy”.

W 1950 roku grupa miesz-
kańców tej dzielnicy Buenos 
Aires otrzymała figurę Matki 
Boskiej Fatimskiej. Wier-
ni modlili się do niej przede 
wszystkim o to, aby proces 
wywłaszczenia (który miał 
tam zostać wówczas przepro-
wadzony) nie dotknął ich do-
mów.

W tym samym roku arcybi-
skup Buenos Aires powierzył 
ten obszar opiece duszpaster-
skiej Misjonarzy Najświęt-
szego Serca Jezusowego. 
Pierwszym kapłanem odpo-
wiedzialnym za tę parafię był 
ksiądz Celso Mejido Díaz. 
Arcybiskup polecił również, 
aby w nowej parafii czczo-
na była figura Matki Boskiej 

Fatimskiej, przywieziona z Portugalii i 
poświęcona przez ówczesnego patriar-
chę Lizbony kardynała Cerejeira.

Dekret erygowania parafii wydano 
25 lipca 1950 roku. Obecną świąty-
nię zainaugurowano 12 października 
1957 roku, rok później konsekrowano 
ołtarz. W 1992 roku ówczesny arcybi-
skup Buenos Aires Antonio Quarracino 
ustanowił parafię sanktuarium archidie-
cezjalnym.

LeopolDina Simões
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Papież Franciszek wspomina
Matkę Boską Fatimską

17 marca (w pierwszą niedzielę po 
wyborze na papieża) Ojciec Święty 
Franciszek przypomniał wizytę figury 
pielgrzymującej Matki Boskiej Fatim-
skiej w Argentynie.

Podczas modlitwy Anioł Pański, w 
refleksji poświęconej miłosierdziu i 
Bożemu przebaczeniu, papież wspomi-
nał Mszę św., którą przy okazji tej wi-
zyty odprawiał w Buenos Aires. Przy-
pomniał rozmowę o Bożym miłosier-
dziu i ludzkich grzechach, jaką odbył 
wówczas ze starszą, ponad 80.letnią 
kobietą („babcią”, jak to się mówi w 
Argentynie). Kobieta ta, mimo że – jak 
zażartował papież – „nie studiowała 
na Uniwersytecie Gregoriańskim”, po-
wiedziała: „gdyby Pan nie wybaczał 
wszystkiego, świat by nie istniał”.

Ojciec Święty Franciszek nawiązy-
wał do pielgrzymki figury Matki Bo-
skiej Fatimskiej, która między majem 
1982 roku a lutym 1993 roku nawie-
dziła Argentynę i Urugwaj. Jak podaje 
Wydział Studiów i Rozpowszechnia-
nia Orędzia Sanktuarium Fatimskiego, 
kolejna wizyta figury pielgrzymującej 
w tych dwóch krajach miała miejsce 
w 1998 roku; wówczas również była 
przyjmowana przez arcybiskupa Jorge 
Marię Bergoglio – obecnego papieża 
Franciszka.

Tego samego 17 marca w Fatimie, 
podczas Eucharystii kończącej 

82. pielgrzymkę diecezji Leiria-Fatima 
do Sanktuarium Fatimskiego, ordy-
nariusz tej diecezji bp António Marto 
przekazał pielgrzymom słowa papieża 
Franciszka odnoszące się do peregry-
nacji Matki Boskiej Fatimskiej, wy-
powiedziane podczas modlitwy Anioł 
Pański. Po tej wiadomości na Placu 
Modlitwy Sanktuarium Fatimskiego, 
gdzie odbywała się Msza św., rozległa 
się burza oklasków.

Na początku Eucharystii, w której 
uczestniczyło około 18.000 osób (w 
większości uczestników pielgrzymki 
diecezji Leiria-Fatima), bp António 
Marto w imieniu wszystkich zgroma-
dzonych pozdrowił Ojca Świętego i 
zapowiedział, że wkrótce prześle ofi-
cjalny list gratulacyjny.

Wiadomość ta dotarła do papieża 
Franciszka trzy dni później tj. 20 marca. 
Oto jej treść: „Biskup i pielgrzymi z 
diecezji Leiria-Fatima pragną zapew-
nić Ojca Świętego o głębokiej komu-
nii eklezjalnej i o swych serdecznych 
uczuciach. W Fatimie powierzamy 
osobę papieża i jego posługę opiece 
Pani Fatimskiej. Sanktuarium z rado-
ścią oczekuje sposobności goszczenia 
tu kiedyś papieża jako pielgrzyma. Już 
teraz serdecznie witamy: Witaj Ojcze 
Święty Franciszku!”

LeopolDina Simões

25. lecie erygowania parafii M.B. Fatimskiej w Araras
Utworzona w 1987 

roku parafia p.w. Mat-
ki Boskiej Fatimskiej 
w mieście Araras, 
w stanie São Paulo  
w Brazylii, obchodzi-
ła w 2012 roku swój 
„srebrny jubileusz”.

Kościół parafialny 
mieści się przy placu 
José Félixa, w dzielni-
cy zwanej „Ogrodem 
Matki Boskiej Fatim-
skiej”. Historia wspól-

noty sięga 1973 roku, kiedy to pewna rodzina ofiarowała ten 
teren prefekturze Araras; następnie został on przekazany die-
cezji Limeira, aby powstał tam kościół parafialny p.w. Matki 
Boskiej Fatimskiej oraz tzw. „Ogród Fatimski”. Jeszcze w 

czasie budowy kościoła wspólnota zaczęła organizować ka-
techezy, które rozwijały się wraz z powstawaniem nowych 
osiedli na przedmieściach Araras.

W 1984 roku zakończono budowę kościoła parafialnego.
W grudniu 1987 roku, dekretem ordynariusza diecezji 

Limeira biskupa Fernando Legal, z części terenu parafii 
Matki Boskiej Opiekunki utworzono parafię Matki Bo-
skiej Fatimskiej. Jej pierwszym proboszczem został ksiądz 
Priscilio Jeronymo.

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Araras prowadzi róż-
norodną działalność, której celem jest wypełnianie i konty-
nuowanie misji Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Parafialne 
duszpasterstwa, ruchy i wydziały odgrywają znaczącą rolę w 
ewangelizacji wspólnoty. W naszej pracy – przez służbę, dia-
log, głoszenie i świadectwo – staramy się przekazywać my-
śli, wartości i ideały oraz głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa.

www.igrejafatima.com.br
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Sanktuarium
upamiętnia objawienia Anioła

21 marca (w kolejną bardzo deszczową 
noc, jakich wiele było w ostatnich tygo-
dniach) Sanktuarium Fatimskie upamiętni-
ło objawienia Anioła. Program obchodów 
obejmował nawiedzenie miejsc objawień 
w Valinhos i Aljustrel.

Modlitwy i refleksja nad słowami 
Bożego posłańca rozpoczęły się 
o godz. 21.00 w Kaplicy Objawień, a za-
kończyły w miejscu trzeciego objawienia 
– Loca do Cabeço.

W procesji uczestniczyło około stu osób. 
W modlitwie wspominano ludzi umie-
rających, cierpiących na ciele lub duszy 
oraz niewinne ofiary niesprawiedliwości i 
przemocy. Szczególnie modlono się także 
za osoby powołane przez Boga na służbę 
Jego ludowi, „aby – jak aniołowie – nie 
ustawali w głoszeniu Słowa i sprawowaniu 
sakramentów” oraz za ewangelizatorów i 
katechetów, „aby z radością głosili Dobrą 
Nowinę, jak to czynią aniołowie Boży”. 
Uczestnicy uroczystości prosili Boga, aby 
ich samych obdarzył darem żywej wiary, 
niezłomną nadzieją, żarliwą miłością oraz 
łaską uwielbiania Boga w Trójcy Jedynego 
i miłowania Go ponad wszystko. 

Ani we Wspomnieniach siostry Łucji, 
ani w zapisach z oficjalnych przesłuchań 
widzących pastuszków i członków ich ro-
dzin, nie zostały podane konkretnie daty 
trzech objawień Anioła, które miały miej-
sce w 1916 roku. Sanktuarium Fatimskie 

postanowiło upamiętniać te objawienia w 
terminie zbliżonym do daty pierwszego 
objawienia. Wybrano dzień 21 marca – po-
czątek wiosny.

„Sanktuarium Fatimskie uroczyście i 
spektakularnie obchodzi rocznice objawień 
Matki Boskiej, ale do tej pory nie upamięt-
niano objawień Anioła. Teraz chcemy, aby 
także i one stały się ważną uroczystością 
w naszym kalendarzu” powiedział rektor 
Sanktuarium ksiądz Carlos Cabecinhas.

Przypomnijmy w tym miejscu fragment 

Wspomnień siostry Łucji, w którym wi-
dząca stara się  dokładniej wyjaśnić, kiedy 
miały miejsce objawienia Anioła: „Wydaje 
mi się jednak, że musiało to być wiosną 
1916 roku, kiedy Anioł pokazał się nam 
po raz pierwszy w Loca do Cabeço. (…) 
Następne zjawienie miało miejsce latem. 
W dniach największego upału (…) Trzecie 
zjawienie, wydaje mi się, miało miejsce w 
październiku albo w końcu września, w 
tym czasie przerwy obiadowej nie spędza-
liśmy już w domu”.

Kardynał Cleemis Thottunkal odwiedził Sanktuarium Fatimskie
16 marca prywatną wizytę w Sank-

tuarium Fatimskim złożył jeden z 
najmłodszych uczestników konklawe 
(podczas którego na papieża wybrano 
kardynała Jorge Mario Bergoglio) – 
kardynał Cleemis Thottunkal z Indii; 

towarzyszył mu biskup i trzech księży 
z tego kraju.

Kardynał Thottunkal odwiedził 
Sanktuarium Fatimskie po raz pierw-
szy, dlatego pragnął odprawić Mszę św. 
w Kaplicy Objawień, zwiedzić miejsca 
związane z życiem pastuszków oraz 
wystawę „Fatima Światło i Pokój”.

Historia objawień i orędzie fatim-
skie wzbudziły duże zainteresowanie 
hinduskiego dostojnika, przede wszyst-
kim za względu na ich aktualność i 
znaczenie dla współczesnych ludzi. 
Kardynał podziwiał wystawę „Fatima 
Światło i Pokój”, a jego szczególną 
uwagę zwróciła korona Matki Boskiej, 
w której umieszczono kulę wystrzelo-
ną do papieża Jana Pawła II podczas 
zamachu. Gościa poruszyło również 
świadectwo wielu łask otrzymanych za 
wstawiennictwem Matki Najświętszej, 
wyrażone przez niezliczone, pochodzą-
ce z całego świata wota prezentowane 
na wystawie.

Przedmioty ofiarowane przez bisku-
pów i papieży, które kardynał oglądał 
z uwagą, pokazują, że wydarzenia 
w Fatimie od samego początku zo-
stały dobrze przyjęte przez Kościół. 
Wystawa prezentuje także wizy-
ty papieży Pawła VI, Jana Pawła II i 
Benedykta XVI oraz ich rolę w uka-
zywaniu światu „macierzyńskiej roli” 
Przenajświętszej Maryi Panny, która 
towarzyszy ludziom i prowadzi ich do 
Boga.

18 marca kardynał Cleemis powró-
cił do Rzymu, aby uczestniczyć w in-
auguracji posługi piotrowej papieża 
Franciszka.

W księdze pamiątkowej wysta-
wy „Fatima Światło i Pokój” kardy-
nał napisał: „Dziękuję Matce Boskiej 
Fatimskiej, że pozwoliła mi odwiedzić 
to Sanktuarium”.

siostra Giustina 
Oblatki Dziewicy Maryi z Fatimy / 

Fatima

Reuteus
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7 kwietnia, w święto Bożego Miłosierdzia, w Sanktu-
arium w Fatimie przebywała kopia obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, która odbywa światową pielgrzymkę 
w obronie życia. Przebywszy 65.000 km i odwiedziwszy 
24 kraje, obraz dotarł do Portugalii 2 marca i przemierzał 
ten kraj z północy na południe; odwiedził wiele parafii, 
instytucji kościelnych i zgromadzeń zakonnych. 

Rano 7 kwietnia (przed przybyciem do Sanktuarium 

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Fatimie
Fatimskiego) obraz umieszczono w bizantyjskiej kaplicy 
„Domus Pacis”, w głównej siedzibie Światowego Aposto-
latu Fatimskiego. Modliły się tam przed nim przez setki 
osób, w większości pochodzących z Europy Wschodniej. 

Około godz. 14.00 ikona przybyła do Kaplicy Obja-
wień i została umieszczona obok figury Matki Boskiej 
Fatimskiej. Godzinie modlitwy wynagradzającej do Nie-
pokalanego Serca Maryi (w czasie której m.in. odmawia-
no różaniec) przewodniczył ordynariusz diecezji włocław-
skiej bp Wiesław Mering. Towarzyszyli mu inni kapłani: 
ks. Francisco Pereira – kapelan Sanktuarium Fatimskiego, 
ks. prałat Andrzej Steckiewicz – wikariusz generalny ar-
chidiecezji mińsko-mohylewskiej na Białorusi oraz paulin 
o. Włodzimierz Ogorzałek z Sanktuarium w Częstocho-
wie. 

Po różańcu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zo-
stał procesyjnie przeniesiony do bazyliki Trójcy Przenaj-
świętszej. W odprawionej tam Eucharystii uczestniczyło 
około 3.000 osób, w tym pielgrzymi przybyli z zagranicy. 
Po Mszy św. obraz przeniesiono do kaplicy Zmartwych-
wstania Jezusa, gdzie był wystawiony do adoracji do godz. 
21.30.

Nuno Prazeres
Światowy Apostolat Fatimski

Piszemy z Chorwacji, aby podziękować Sanktuarium Mat-
ki Boskiej Fatimskiej w Portugalii, za przesłanie biuletynu do 
kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej, w parafii św. Ivana Zabno 
w Brezovljani.

Cała nasza rodzina jest bardzo szczęśliwa, że Sanktuarium 
pomyślało o nas, mimo że Portugalia i Chorwacja są geogra-
ficznie tak bardzo od siebie odległe! Mamy nadzieję, że pew-
nego dnia – jeśli Bóg pozwoli – będziemy mogły odwiedzić 
Sanktuarium Fatimskie w Portugalii.

Chcemy się przedstawić i opowiedzieć, dlaczego napisa-
łyśmy tę wiadomość.

Mała wioska Brezovljani położona jest 60 km od stolicy 
Chorwacji – Zagrzebia. W wiosce znajduje się kaplica po-
święcona Matce Boskiej Fatimskiej. Kaplica została wyre-
montowana i raz w miesiącu odprawiana jest w niej Euchary-
stia. Nasza rodzina opiekuje się tą kaplicą już od 60 lat. Bab-
cia uderzała w dzwon trzy razy dziennie; musiała pociągać za 
sznur, bo dzwon nie ma automatycznego mechanizmu. Kiedy 
babcia, która nigdy nie przestała służyć Matce Boskiej, skoń-
czyła 88 lat, zadanie uderzania w dzwon i opiekowania się 
kaplicą przejęła jedna z jej córek, która kontynuuje rodzinną 
tradycję. Nasza rodzina składa się z siedmiu dzielnych ko-
biet; mamy tuż obok kaplicy piękne gospodarstwo, w którym 
uprawiamy owoce i warzywa oraz hodujemy owce.

Jak wspomniałam, moja babcia ma 88 lat i trudno od niej 
oczekiwać, że napisze wiadomość pocztą elektroniczną i do 
tego po angielsku. Tę wiadomość przetłumaczyły na angiel-
ski moja córka i jedna z kuzynek. Pragniemy zachęcić lokal-

Pozdrowienia z Chorwacji
ną społeczność do większej gorliwości w nabożeństwie do 
Matki Boskiej. Dlatego w tym roku chcemy po raz pierwszy 
zorganizować 13 maja uroczystości z Mszą św. w kaplicy.

W wyrazami szacunku i Bożym błogosławieństwem!
Siedem dzielnych kobiet

Zeljka Radnik, Chorwacja
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Podczas audiencji general-
nej w dniu 10 kwietnia 2013 
roku Ruch Orędzia Fatimskie-
go z włoskiej diecezji Livorno 
przeżywał wspaniałe i wzru-
szające chwile.

Na zakończenie audien-
cji grupa, której towarzyszył 
przewodniczący Ruchu we 
Włoszech bp Simone Giusti, 
ofiarowała Ojcu Świętemu 
Franciszkowi figurę Matki 
Boskiej, przywiezioną z 
Fatimy i poświęconą w Kapli-
cy Objawień.

Pomysł wręczenia figury 
Matki Boskiej Fatimskiej Ojcu 
Świętemu narodził się 13 marca, w dniu jego wyboru. Pomy-
słodawcy utwierdzili się w swojej decyzji, gdy w niedzielę 
po wyborze papież z sentymentem wspominał Peregrinatio 
Mariae figury fatimskiej w jego diecezji w Argentynie.

Ojciec Święty z radością przyjął figurę Matki Boskiej 
Fatimskiej i zapoznał się z historią powstania włoskiego 
Ruchu Orędzia Fatimskiego oraz pracą ewangelizacyjną i 
działaniami na rzecz upowszechniania orędzia „Pani ubra-
nej na biało”. Praca, którą zaprezentowano Ojcu Świętemu, 
prowadzona jest w łączności i harmonii z poczynaniami por-
tugalskiego Ruchu (z którego wywodzi się włoska organi-

Papież Franciszek
otrzymał figurę Matki Boskiej od Ruchu Orędzia 

Fatimskiego z Włoch
zacja) oraz Sanktuarium Matki 
Boskiej Różańcowej 
w Fatimie, w Portugalii.

Papież Franciszek z wielką 
uwagą wysłuchał historii po-
wstania Ruchu we Włoszech 
oraz relacji z prowadzonej 
obecnie pracy – misji niesienia 
do włoskich parafii idei Ruchu 
Orędzia Fatimskiego oraz figu-
ry Matki Boskiej.

W imieniu wszystkich 
członków i współpracowników 
Ruchu Orędzia Fatimskiego 
jego narodowy przedsta-
wiciel Alessandra Bimbi i 
bp Simone Giusti wręczyli Ojcu 

Świętemu figurę. Aleksandra Bimba zasugerowała papieżowi 
Franciszkowi, aby umieścił ją w swych apartamentach. 
Papież przyjął tę sugestię z ojcowskim uśmiechem. Ojcu 
Świętemu wręczono także różaniec pochodzący z Fatimy i 
flagę, na której zaznaczono miejsca działania Ruch Orędzia 
Fatimskiego.

Matko Boska Fatimska dziękujemy Ci, że zaprowadziłaś 
nas do Ojca Świętego. To kolejny krok na drodze do triumfu 
Twego Niepokalanego Serca.

Alessandra Bimbi – Silvia Fiorini
(Ruch Orędzia Fatimskiego)

Miejsce: Huaraz, miejscowość w peruwiańskich górach; 
rok: 1947. Kronikarz zapisał: 

„Pani Fatimska, pielgrzymująca po świecie, przybyła także 
do Peru. My – misjonarze redemptoryści – towarzyszyliśmy 
jej przez rok.

Figura, poświęcona w Fatimie przez kardynała patriarchę 
Lizbony, podążała wśród wiwatów i serdeczności od miasta do 
miasta, od Chimbote do Casmart. W Huaraz – starym, założo-
nym przez hiszpańskich osadników górniczym mieście – mia-
ły miejsce niepisane cuda. Przybyliśmy do Huaraz w czasie 
ulewnego deszczu. Nieprzemakalny płaszcz z nylonu chronił 
figurę Dziewicy, którą wieziono samochodem ozdobionym 
kwiatami. Jakaś dziewczyna krzyknęła: «Chcemy ją zobaczyć! 
Zdejmijcie płaszcz!». Sprzeciwiliśmy się, ale ona krzyczała 
głośniej: «My tu dla niej mokniemy. Niech ona zmoknie dla 
nas». Weszła na samochód i zdjęła płaszcz. W tym momencie 
deszcz ustał – dokładnie tak samo, jak w Fatimie pamiętnego 
13 października 1917 roku. Szare chmury rozstąpiły się. Nie-
zwykły blask słońca oświetlił twarz Dziewicy.

Tłum szalał, krzyczał, rzucał kwiaty. Z jednego z balkonów 
sfrunęło sześć gołębi. Przeleciały nad tłumem i usiadły u stóp 
figury. Ani deszcz kwiatów, ani muzyka i śpiewy w kościele, 

Wspomnienie o Pani Fatimskiej w Peru
ani zapadające ciemności nocy nie sprawiły, że stamtąd od-
frunęły. Te sześć gołębi stało się na dwa miesiące nieodłącz-
nymi towarzyszami pielgrzymki figury; chętnie przyjmowały 
ziarna pszenicy i krople wody, które przynosili im wierni i 
trwały w cieniu tej, którą w Pieśni nad pieśniami nazwano 
«Niepokalaną Gołębicą».

Dalej w Huaraz… Popołudniowy różaniec gromadzi pięć 
tysięcy wiernych. W Mszy św. uczestniczy tak wiele osób, 
że biskup nie może przejść przez tłum. Widzę kobietę o znie-
kształconej twarzy, która unosi w kierunku figury Dziewicy 
swoje czteroletnie dziecko i woła z całych sił: «Uratuj mi go, 
o Matko ukochana!».

Przez tłum, jak prąd, przebiega okrzyk: «Cud, cud!». Co się 
stało? To dziecko wiele miesięcy spędziło w klinice Loayza 
w Limie; specjaliści walczyli, aby uratować jedyne oko, ja-
kie mu pozostało po wypadku. Ale dziecko oślepło. I w tym 
momencie Dziewica, pełna mocy i dobroci, zwróciła mu oczy. 
Widziałem je: błyszczące i czyste skierowane ku oczom Dzie-
wicy Fatimskiej”.

Noel Londoño, CSSR 
Nota biograficzna księdza Alfonso Zimmermanna,

misjonarza z Peru (wybór)
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Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Brazylia i Filipiny 
na trasie fatimskiej figury pielgrzymującej

Na rok 2013 zaplanowano już kilkanaście peregrynacji fi-
gur pielgrzymujących Matki Boskiej Fatimskiej zarówno w 
Portugalii, jak i w innych krajach.

Portugalska archidiecezja Evora ma długą – wywodzącą 
się z minionego stulecia – tradycję misji, podczas których 
obecna jest figura pielgrzymująca z Fatimy. Zwyczaj ten pod-
jął od początku sprawowania swej godności aktualny arcybi-
skup Evory Jego Ekscelencja José Francisco Sanches Alves. 
W tym roku misje odbywają się od 16 lutego do 8 czerwca w 
wikariacie rejonowym Arraiolos.

Od lutego do lipca ósma figura pielgrzymująca przebywa 
w diecezji Livorno, we Włoszech. Pielgrzymkę organizuje 
maryjny Ruch Orędzia Fatimskiego tej diecezji.

8 marca b.r. piąta figura pielgrzymująca pojechała do wi-
kariatu rejonowego Mafra (w archidiecezji Lizbona). Piel-
grzymka ta potrwa do 7 lipca.

W dniach 2 do 16 kwietnia szósta figura pielgrzymująca 
nawiedziła parafię Quinta do Anjo (w diecezji Setúbal) z oka-
zji 25.lecia jej erygowania.

Od kwietnia do września we Włoszech będzie przebywać 
jedenasta figura pielgrzymująca. Będzie ona obecna podczas 
misji w różnych diecezjach. Prośbę o tę pielgrzymkę wy-
stosował do Sanktuarium Fatimskiego biskup Diego Bona 
– były prezydent włoskiej sekcji Światowego Apostolatu Fa-
timskiego; poparł ją biskup Mário Russotto – aktualnie 
stojący na czele stowarzyszenia w tym kraju.

13 maja b.r. mija 25 lat od chwili, gdy kardynał 
arcybiskup Lustiger wydał dekret ustanawiający 
bazylikę Maria-Médiatrice w Paryżu sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej. Sanktuarium 
to (podlegające formalnie archidiecezji pa-
ryskiej) powierzono opiece Portugalczyków. 
2 października 1988 roku odprawiono tam in-
auguracyjną Mszę św., której przewodniczył 
arcybiskup Paryża, a koncelebrował patriar-
cha Lizbony kardynał António Ribeiro. Od 
1 do 13 maja 2013 roku w paryskim 
sanktuarium obecna jest druga figu-
ra pielgrzymująca. W peregryna-
cji udział bierze kilku biskupów i 
kardynałów, związanych z tym 
sanktuarium oraz wydarzeniami, 
które ono upamiętnia. Obecny 
rektor sanktuarium ks. Nuno 
Aurélio mówi, że intencją 
pielgrzymki jest upamiętnie-
nie rocznicy istnienia sank-
tuarium oraz wzmocnienie 
nabożeństwa do Matki Bo-
skiej w tak miłowanych 
przez lud Boży – nawet 
w tym wielokulturowym 
kraju – wezwaniach „Pani 
Fatimskiej” i „Królowej 
Różańca”. 

W odpowiedzi na proś-
bę przedstawioną przez 

metropolitę Rio de Janeiro (Brazylia) arcybiskupa Orani João 
Tempesta, Sanktuarium przygotowało kolejną, dwunastą już 
figurę pielgrzymującą. Została ona poświęcona w Kaplicy 
Objawień i uda się do Brazylii, aby nawiedzić wiele diecezji 
tego kraju. Pielgrzymka ta rozpoczyna się 12 maja tego roku 
zakończy się 13 października 2017 roku. Organizatorem pe-
regrynacji jest Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Rio 
de Janeiro i stowarzyszenie Tarde com Maria tej archidiece-
zji. Biskupi – członkowie Konferencji Episkopatu Brazylii 
okazali ogromne zainteresowanie uczestniczeniem w tym 
wielkim ewangelizacyjnym wydarzeniu związanym ze stule-
ciem objawień fatimskich.

Na maj zaplanowano także inne pielgrzymki. Od 4 do 26 
maja szósta figura będzie przebywać w parafii Matki Boskiej 
Fatimskiej w Lizbonie z okazji 75. rocznicy jej erygowania. 
Od 19 do 26 maja dziesiąta figura nawiedzi bazylikę Santa 
Maria All’Impruneta – diecezjalne sanktuarium maryjne w 
archidiecezji Florencji. Od 24 do 26 maja druga figura będzie 
w parafii Matki Boskiej Światła w miejscowości Maceira, w 
diecezji Leiria-Fatima. Także od 24 do 26 maja trzecia figu-
ra pojedzie do diecezji Getafe w Hiszpanii na pielgrzymkę 
zorganizowaną przez Światowy Apostolat Fatimski. 30 maja 
dziesiąta figura uda się do Włoch do parafii i sanktuarium 
S. Maria a Pancole w diecezji Siena-Colle di Val 

d’Elsa-Montalcino (pielgrzymka ta będzie trwała do 
17 czerwca).

Od początku czerwca do końca września 
czwarta figura będzie pielgrzymowała po róż-
nych diecezjach Włoch. Pielgrzymkę, pod 
hasłem „Z Maryją, na drodze Eucharystii”, 
organizuje Ruch Orędzia Fatimskiego z die-
cezji suburbikarnej Sabina-Poggio-Mirteto. 
Organizatorzy pragną, aby był to czas wiary, 
który przybliży światu Chrystusa poprzez 
Niepokalane Serce Maryi. 

Od 1 lipca do 30 września szósta figu-
ra pielgrzymująca będzie przebywała na 

Filipinach, gdzie nawiedzi co najmniej 
25 diecezji. Według ordynariusza ar-
chidiecezji Jaro arcybiskupa Angela 
N. Lagdameo „celem tej maryj-
nej peregrynacji jest ożywienie i 
wzmocnienie nabożeństwa Rodzi-
ny Filipińskiej do naszej Matki 
Przenajświętszej”. Pielgrzymka 
jest organizowana przez Świa-
towy Apostolat Fatimski na 
Filipinach.

Wreszcie od 13 do 20 paź-
dziernika druga figura uda się 
w pielgrzymkę do portugal-
skiej miejscowości Cascais. 
Pragnieniem tamtejszego wi-
kariatu rejonowego jest za-
kończenie Roku Wiary pod 
macierzyńską opieką Maryi.

António Valinho 
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Serce Maryi, ucieczka i droga
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Temat obecnego roku duszpaster-
skiego, zaproponowany pielgrzymom 
w ramach przygotowania do obcho-
dów stulecia objawień, związany jest 
z orędziem drugiego objawienia Mat-
ki Boskiej w Fatimie (13 czerwca 
1917 roku). Także podczas tegorocznej 
Pielgrzymki Dzieci, która odbędzie się 
9 i 10 czerwca, najmłodsi dowiedzą się 
o tym wydarzeniu i przesłaniu pozo-
stawionym wówczas w Fatimie przez 
Maryję.

„W przesłaniu płynącym z drugiego 
objawienia chcemy szczególny pod-

„Nie bójcie się. Ufność – Nadzieja – 
Styl bycia człowieka wierzącego” to ty-
tuł sympozjum teologiczno-pastoralnego, 
które odbędzie się w Sanktuarium Fatim-
skim w Portugalii od 21 do 23 czerwca.

W programie, oprócz innych wystą-
pień, przewidziano osiem konferencji, 
które wygłoszą portugalscy i zagraniczni 
prelegenci: „Fatima – miejsce i orędzie 
nadziei dla świata” (bp Virgílio Antunes, 
ordynariusz diecezji Coimbra), „Fatima 
– przedstawienia, wartości i praktyka” 
(Alfredo Teixeira, Portugalski Uniwer-
sytet Katolicki) i „Doświadczenie wiary 
jako rekonfiguracja ludzkiego zaufania” 
(José Frazão Correia, Portugalski Uniwer-
sytet Katolicki), „«Czas uleczenia – a tu 
przerażenie» (Jr 14, 19). Strach i zbawie-
nie” (Marta García Fernandez, Uniwersy-
tet Papieski Comillas, Hiszpania), „Ludz-
kie doświadczenie strachu” (Giovanni 
Cesare Pagazzi, Wydział Teologii Uni-
wersytetu Północnych Włoch, Włochy), 
„Styl bycia człowieka wierzącego i jego 
funkcjonowanie w świecie. Czym w tym 
względzie odróżnia się chrześcijaństwo?” 
(Stella Morra, Papieski Uniwersytet Gre-
goriański, Włochy), „Maryja w życiu 
Kościoła w świetle Soboru Watykańskie-
go II i jego odbioru” (Salvatore Perrella, 
Papieski Wydział Teologiczny Marianum, 
Włochy) oraz „Kościół – niosący nadzie-
ję we współczesnym świecie” (Magnus 
Striet, Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy). 

W programie sympozjum znajdzie się 
również wieczornica kulturalna „Bez stra-
chu, u bram Tajemnicy: nawiedzenie ba-
zyliki Trójcy Przenajświętszej”, którą po-
prowadzi dyrektor Muzeum Sanktuarium 
Fatimskiego – Marco Daniel Duarte.

Program sympozjum można znaleźć 
na oficjalnej stronie internetowej Sanktu-
arium: www.fatima.pt.

Sympozjum teologiczno-
-pastoralne w Sanktuarium 

Fatimskim 
kreślić uspokajające słowa 
Matki Boskiej skierowane do 
pastuszki Łucji, cierpiącej na 
wieść o tym, że pozostanie na 
ziemi sama, bez swoich kuzy-
nów: «Nie trać odwagi. Nigdy 
cię nie opuszczę, moje Nie-
pokalane Serce będzie twoją 
ucieczką i drogą, która cię za-
prowadzi do Boga». Słowa te 
posłużyły do stworzenia hasła 
tegorocznej pielgrzymki: «Ser-
ce Maryi, ucieczka i droga»” 
informuje komisja organiza-
cyjna. 

Celem pielgrzymki jest 
ukazanie dzieciom, że „Serce 
Matki Boga prawdziwie jest 
ucieczką i drogą, nie tylko dla 
dzieci żyjących w różnych 
czasach, ale także wszystkich 
ludzi, którzy się oddają pod Jej 
macierzyńską opiekę”.

Dla dzieci – bardziej jesz-
cze niż dla dorosłych – bez-
pieczeństwo i opieka, którą 
serce Matki Boga obiecuje i 
może zapewnić, to dobra wia-

domość; ważne jest, aby wytworzyć 
„aktywną i pielęgnowaną w sercu dzie-
ci wewnętrzną postawę zaufania i po-
koju”.

Przygotowując dzieci do pielgrzym-
ki trzeba więc rozwijać w nich posta-
wę otwarcia na Boga poprzez Maryję. 
„Właśnie takie jest zadanie chrześci-
jańskich wychowawców” podkreślają 
organizatorzy Pielgrzymki Dzieci, któ-
ra przybywa do Sanktuarium Fatim-
skiego już od ponad trzydziestu lat.

L. S.


