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Figura fatimska 
w sanktuarium 

Chrystusa 
Odkupiciela

Z okazji Światowych Dni 
Młodzieży, które w tym roku 
odbywały się w Brazylii, młodzi 
Portugalczycy zabrali ze swojego 
kraju kopię oficjalnej figury 
Matki Boskiej Różańcowej, 
aby podarować ją sanktuarium 
Chrystusa Odkupiciela w Rio de 
Janeiro.

Na zakończenie Mszy św. w 
tym sanktuarium figura została 
poświęcona, a następnie – przy 
dźwięku pieśni fatimskich – 
przeniesiona procesyjnie przez 
młodych Portugalczyków i 
Brazylijczyków do wnętrza 
kaplicy. 

Figurę fatimską umieszczono 
obok figurki Matki Boskiej z 
Aparecida. Zaraz po intronizacji 
setki osób pragnęło modlić się u 
jej stóp.

Hugo Martins

Mottem Świa towych Dni 
Młodzieży, które odbywały się 
w tym roku w Rio de Janeiro w 
Brazylii, były słowa Jezusa „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody”  
(Mt 28,19). Można powiedzieć, 
że nie tylko Dni Młodzieży noszą 
swoiste „maryjne piętno”, ale także  
wspomniany w haśle misyjny  
mandat może być postrzegany przez 
przykład Matki Bożej. Podczas tego 
wielkiego święta wiary młodzież 
i wszyscy chrześcijanie zostali 
zaproszeni, aby być głosicielami 
Jezusa Chrystusa, aby nauczać z 
Maryją i jak Maryja – pierwsza 
ewangelizatorka.

Matka Boska jest wzorem ca-
łej działalności ewangelizacyjnej 
Kościoła, zarówno jako pierwsza 
uczennica, jak i nasza nauczycielka. 
Podobnie jak Ona, tak i my wszyscy 
jesteśmy wezwani do bycia ewan-
gelizatorami; od Niej uczymy się, 
jak prowadzić ludzi do Jezusa.

Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody

Jan Paweł II, chcąc ukazać Maryję 
jako pierwszą ewangelizatorkę, 
przywołał scenę nawiedzenia 
św. Elżbiety. Uwidacznia ona 
pierwszeństwo Maryi w relacji do 
uczniów: zaraz po zwiastowaniu 
Maria stała się ewangelizatorką, która 
niesie ludziom Chrystusa. Jednak 
najbardziej klasycznym tekstem 
pokazującym misję ewangelizacyjną 
Maryi jest opis Zesłania Ducha 
Świę tego  podkreś la j ący,  że 
„przewodniczyła Ona, modląc się, 
początkom ewangelizacji, za sprawą 
Ducha Świętego” (Paweł VI).

Maryjo, prowadź nas do Jezusa 
Chrystusa, ucz nas być Jego ucznia-
mi i przynaglaj do głoszenia Do-
brej Nowiny. Z Nią i tak jak Ona, 
wsłuchajmy się w wezwanie, które 
prowadziło młodzież podczas te-
gorocznych Światowych Dni Mło-
dzieży: „Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody”.

ks. Carlos Cabecinhas
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Dziewico Przenajświętsza !
My, biskupi portugalscy oraz licznie 

zgromadzeni tu pielgrzymi, stajemy u 
Twoich stóp, w 96. rocznicę Twego obja-
wienia się pastuszkom w Cova da Iria, by 
spełnić jasno wyrażone życzenie Papieża 
Franciszka: aby Tobie – Pani Fatimska – 
poświęcić jego posługę Biskupa Rzymu 
i Pasterza Kościoła powszechnego. To-
bie Pani, Matko Kościoła, poświęcamy 
posługę nowego Papieża: napełnij jego 
serce czułością Boga, której Ty sama 
doświadczyłaś bardziej nikt ktokolwiek 
inny, aby mógł wszystkich ludzi naszych 
czasów otoczyć miłością, która pochodzi 
od Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziś 
ludzie muszą poczuć, że są kochani przez 
Boga i przez Kościół. Tylko doświad-
czając miłości przezwyciężą pokusę sto-
sowania przemocy, ulegania materializ- 
mowi, zapominania o Bogu, zbaczania z 
drogi, prowadzącej do nowego świata, w 
którym królować będzie miłość. Obdarz 
Ojca Świętego darem przenikliwości, aby 
umiał rozpoznać drogi odnowy Kościoła; 
obdarz go odwagą, aby nie zawahał się 
podążać ścieżkami wskazywanymi przez 
Ducha Świętego; wspieraj go w trudnych 
godzinach cierpienia, aby zwyciężał z mi-
łością próby, które postawi przed nim mi-
sja odnowy Kościoła. Bądź zawsze przy 
nim i wraz z nim wypowiadaj tak dobrze 
znane Ci słowa: „Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!”.

Drogi odnowy Kościoła prowadzą nas 
do ponownego odkrycia aktualności orę-
dzia fatimskiego, które przekazałaś pa-
stuszkom: oto wezwanie do nawrócenia, 
powrotu do znieważanego, bo zapomnia-
nego Boga. Nawrócenie jest zawsze po-
wrotem do miłości Boga. Bóg przebacza, 
ponieważ nas kocha. To dlatego Jego mi-
łość nazywa się miłosierdziem. Kościół, 
otaczany Twoją macierzyńską troską i 
prowadzony przez nowego Pasterza, musi 

Poświęcenie papieża Franciszka

wciąż i coraz bardziej urzeczywistniać się,  
jako miejsce nawrócenia i przebaczenia, 
bo w nim prawda wyraża się zawsze w 
miłości. 

Ty wskazałaś modlitwę jako najważ-
niejszą drogę nawrócenia. Nauczaj Ko-
ściół, którego jesteś częścią i wzorem, aby 
był coraz bardziej rozmodlony; aby lud 
modlący się pozostawał w łączności z Oj-
cem Świętym – pierwszym orantem ludu 
Bożego, a także w cichej komunii z po-
przednim papieżem Jego Świątobliwością 
Benedyktem XVI, który wybrał  posługę 
cichego oranta i postawił przed Kościołem 
wyzwanie podążania drogami modlitwy.

W Twoim orędziu skierowanym do 
pastuszków tu w Cova da Iria zwróci-
łaś uwagę na posługę papieża, „biskupa 
odzianego w biel”. Trzech ostatnich pa-
pieży pielgrzymowało do Twojego Sank-
tuarium. O Pani, tylko Ty, ze swą macie-

rzyńską miłością do Kościoła, możesz 
zaszczepić w sercu papieża Franciszka 
pragnienie stania się pielgrzymem do tego 
Sanktuarium. Nie można go o to prosić z 
innych powodów; tylko ciche porozumie-
nie między Tobą a nim sprawi, że poczuje 
potrzebę odbycia tej pielgrzymki, a wtedy 
z pewnością towarzyszyć mu będą tysią-
ce wiernych, gotowych wsłuchać się na 
nowo w Twoje orędzie.

Tu, na Ołtarzu Świata, papież będzie 
mógł pobłogosławić ludzkość, pozwolić 
poczuć współczesnemu światu, że Bóg 
kocha wszystkich mężczyzn i wszystkie 
kobiety naszych czasów; że Kościół ich 
kocha, a Ty, Matko Odkupiciela, popro-
wadzisz ich z czułością drogami zbawie-
nia.

Fatima, 13 maja 2013 r.

† JOSÉ, Kardynał Patriarcha

Maryjo, powierzamy Ci papieża Franciszka
Podczas międzynarodowej pielgrzym-

ki rocznicowej  w dniach 12 i 13 maja b.r. 
nastąpiło poświęcenie papieża Franciszka  
i Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) 
Matce Boskiej Fatimskiej.

Poświęcenie ŚDM miało miejsce pod-
czas Eucharystii odprawionej w nocy z 
12 na 13 maja. Dokonał go na zakończe-
nie homilii przewodniczący pielgrzymce 
rocznicowej arcybiskup São Sebastião do 
Rio  de Janeiro (Brazylia), Jego Eksce-
lencja Orani João Tempesta.

Podczas wspomnianej Eucharystii od-
prawionej w wigilię rocznicy objawień, 
abp Orani Tempesta modlił się słowami: 

„Błagamy, o Królowo, aby Światowe 
Dni Młodzieży były nadzwyczajnym do-
świadczeniem spotkania młodych ludzi z 
Twoim ukochanym Synem i aby wzmoc-
niły miłość każdego z nich do Chrystusa, 
który jako jedyny może nadać właściwy 
sens naszemu życiu, czyniąc z młodych 
ludzi uczniów i misjonarzy w zmieniają-
cym się społeczeństwie”. 

Najważniejszym momentem piel-
grzymki rocznicowej było poświęce-
nie Matce Boskiej Fatimskiej papieża  
Franciszka i jego posługi, które nastąpi-
ło na zakończenie Mszy św. międzyna-
rodowej w dniu 13 maja. Poświęcenia 

dokonał ówczesny kardynał patriarcha 
Lizbony Jego Eminencja José Policarpo 
(obecnie kardynał-emeryt).

Dokładnie dwa miesiące po wyborze 
papieża Franciszka (który miał miejsce 
13 marca), u stóp figury Matki Boskiej 
ustawionej na ołtarzu na Placu Modlitwy, 
kardynał D. José Policarpo, w obecności 
biskupów portugalskich i jako wyraziciel 
tysięcy zgromadzonych w Sanktuarium 
pielgrzymów, wypełnił prośbę papieża, 
aby jego pontyfikat został poświęcony 
Matce Boskiej Fatimskiej.

LeopolDina Simões
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W październiku w Watykanie papież Franciszek poświęci świat Niepokalanemu Sercu Maryi

Figura Matki Boskiej Fatimskiej zostanie zawieziona na Dzień Maryjny
Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego 

Franciszka w dniach 12 i 13 październi-
ka, podczas obchodów Dnia Maryjnego 
organizowanych przez Papieską Radę 
do spraw Nowej Ewangelizacji, figura 
Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy 
czczona w Kaplicy Objawień, będzie 
przebywała w Rzymie. 13 października 
papież Franciszek dokona poświęcenia 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi 
przed figurą Matki Boskiej.

Dzień Maryjny to jedna z ważnych 
uroczystości przewidzianych w pa-
pieskim kalendarzu obchodów Roku 
Wiary, która zgromadzi w Rzymie set-
ki przedstawicieli ruchów i instytucji 
związanych w pobożnością maryjną.

Przewodniczący Papieskiej Rady 
do spraw Nowej Ewangelizacji arcy-
biskup Rino Fisichella w liście skie-
rowanym do ordynariusza diecezji 
Leiria-Fatima biskupa António Marto 
informuje, że do uczestnictwa w Dniu 
Maryjnym zaproszone są „wszystkie 
instytucje i organizacje kościelne zwią-
zane z duchowością maryjną”. W pro-
gramie spotkania na dzień 12 paździer-
nika przewidziano pielgrzymkę do 
grobu apostoła św. Piotra oraz czas na 
modlitwę i refleksję; 13 października 
odbędzie się uroczysta Eucharystia na 
Placu św. Piotra, której przewodniczyć 
będzie papież Franciszek.

Kardynał Tarcisio Bertone będzie przewodniczył pielgrzymce w październiku

„Gorącym pragnieniem Ojca Świę-
tego jest, aby podczas Dnia Maryjne-
go obecny był – jako szczególny znak 
 – jeden z najważniejszych dla chrze-
ścijan na całym świecie wizerunków 
maryjnych. Dlatego pomyśleliśmy o 
umiłowanej, oryginalnej figurze Matce 
Boskiej z Fatimy” napisał we wspo-
mnianym liście abp Rino Fisichella.

Figura Matki Boskiej opuści Sank-

Sanktuarium Fatimskie z wielką radością oznajmia, że 
watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone bę-
dzie przewodniczył międzynarodowej pielgrzymce rocz-
nicowej w Fatimie w dniach 12 i 13 października b.r.

W liście, który 12 lipca wystosował do biskupów por-
tugalskich ordynariusz diecezji Leiria-Fatima bp António  
Marto, informuje on o wizycie kardynała Bertone w  
Fatimie oraz podkreśla, że „obecność kardynała sekretarza  
stanu nada szczególny wyraz tak charakterystycznej dla 
orędzia fatimskiego łączności z Ojcem Świętym”.

Przypomnijmy, że Jego Eminencja kardynał Tarcisio 
Bertone, będąc sekretarzem stanu Watykanu i wysłanni-
kiem Ojca Świętego Benedykta XVI, przewodniczył mię-
dzynarodowej pielgrzymce rocznicowej i uczestniczył 
w uroczystościach zamknięcia obchodów 90. rocznicy 
objawień fatimskich w październiku 2007 roku.12 paź-
dziernika tego roku poświęcił on i zainaugurował kościół 
Trójcy Przenajświętszej, obecnie wyniesiony do godności 
bazyliki.

L.S.

tuarium w Fatimie (Portugalia) 12 paź-
dziernika rano i powróci 13 paździer-
nika po południu. Na jej miejscu w ka-
plicy Objawień zostanie umieszczona 
pierwsza figura Dziewicy Pielgrzymu-
jącej z Fatimy, przebywająca stale (od 
8 grudnia 2003 roku) w Bazylice Matki 
Boskiej Różańcowej.

LeopolDina Simões
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Fatima modli się w odpowiedzi  na zaproszenie papieża Franciszka

„Zostań z nami, Panie”
Pomiędzy pewnością 

śmierci i nadzieją zmar-
twychwstania jest Kościół 
i Eucharystia, którą on się 
karmi... To chleb życia 
wiecznego, który jest chle-
bem miłości… a ta miłość 
jest wieczna.

W uroczystość Bożego 
Ciała, w obliczu tajemni-
cy Eucharystii – realnej 
obecności Jezusa, papież  
Franciszek powierzył 
wszystkim chrześcijanom zadanie zjednoczenia się w modli-
twie.

W odpowiedzi na to zaproszenie, Sanktuarium Fatimskie 
skierowało do swych pielgrzymów apel, by w dniu obchodów 
Bożego Ciała – 2 czerwca (w większości krajów Europy m.in. 
w Portugalii obchodzi się je w najbliższą niedzielę przypa-
dająca po tym święcie – przyp. tłum.)  zebrali się w Kaplicy 
Objawień na modlitwę i adorację eucharystyczną w jedności 
z Ojcem Świętym i całym Kościołem. Wierni zgromadzili się 
przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym na ołtarzu 
w Kaplicy Objawień, aby modlić się za Kościół na całym 
świecie oraz żyjących w różnych miejscach na ziemi ludzi 
cierpiących (ofiary nowych form niewolnictwa, wojen, handlu 
ludźmi, handlu narkotykami i niewolniczej pracy oraz kobiety 
i dzieci, które doznają różnych formy przemocy).

Modlitwa rozpoczęła się wystawienia Najświętszego Sa-
kramentu. Jezus Przenajświętszy w monstrancji ustawionej na 
ołtarzu i w osobistych historiach życia, jak w małych mon-
strancjach… On wciąż się nam daje, trwa i podąża z ludźmi 
drogą ich życia. Daje się nam i pozwala zobaczyć w miłości, 

przebaczeniu, przyjęciu,  
zdrowieniu… jak to  
zawsze czynił.

Na przemian słuchano 
Ewangelii, a potem trwano 
w ciszy i refleksji, odczyty-
wano wezwania i śpiewano  
pieśni, modlono się i  
adorowano, a wreszcie  
odmówiono różaniec .  
P a p i e ż  J a n  P a w e ł  I I 
m a w i a ł ,  ż e  r ó ż a n i e c  
ma głęboki sens biblijny  

i  chrys tocent ryczny,  przez  co  jes t  szczególn ie  
odpowiedni do refleksji eucharystycznej prowadzonej w 
szkole Maryi, Matki z Nieba. Podczas różańca zgromadzeni 
na modlitwie wierni zostali zaproszeni do spojrzenia na Jezusa 
oczami Matki z Nieba (która jest Matką Jezusa, a także naszą 
Matką); Ona zawsze zbliża nas do samego Jezusa; Ona pozwa-
la nam lepiej zrozumieć Jego życie; Ona uosabia tajemnicę mi-
łości i umiejętność kochania. Matka z Nieba zawsze proponuje 
rozważanie tajemnic życia swego Syna jako źródło modlitwy. 

Podczas różańca pielgrzymi zostali również zachęceni do 
naśladowania miłości błogosławionych Franciszka i Hiacynty 
do Eucharystii – do „Jezusa ukrytego”.

Po zakończeniu modlitwy różańcowej uformowała się pro-
cesja eucharystyczna, która przeszła przez cały plac i zakoń-
czyła przed głównym ołtarzem, gdzie wierni zostali pobłogo-
sławieni Najświętszym Sakramentem.

Było to popołudnie wypełnione modlitwą. Adoracja Eu-
charystii to uwielbienie Jezusa, które pozwala nam ponownie 
odczytać Jego naukę, ponownie nauczyć się Jego miłości. Na 
zakończenie modlitwy wszyscy to czuli.

Międzynarodowej pielgrzymce 
rocznicowej w Sanktuarium Fatimskim 
w dniach 12 i 13 lipca przewodniczył 
biskup Luis Quinteiro Fiuza z hiszpań-
skiej diecezji Tuy-Vigo. Podczas uro-
czystości wezwał on chrześcijan, aby 
w odpowiedzi na przeżywany przez 
obecne społeczeństwa „kryzys warto-

Biskup Tuy-Vigo przewodniczył pielgrzymce w lipcu

Wśród wielu grup przebywają-
cych w Fatimie w dniach od 10 do 
14 lipca, Sanktuarium Fatimskie 
gościło 43 pielgrzymów z Gabonu. 
Grupie towarzyszył ksiądz Patrick 
Nguema Edou, który 12 lipca ob-
chodził dziesiątą rocznicę święceń  
kapłańskich (które przyjął w  
Libreville w Gabonie w 2003 roku). 
Pielgrzymi uczestniczyli w oficjal-
nych uroczystościach pielgrzymki 
lipcowej oraz w nabożeństwach 
prywatnych odprawianych dla tej 
grupy w Sanktuarium. Na zdjęciu 
– grupa w towarzystwie biskupa z 
hiszpańskiej diecezji Tuy-Vigo.

Grupa z Gabonu w Fatimie

ści, sensu życia, pracy i zatrudnienia” 
zacieśniali współpracę i rozwijali życie 
we wspólnotach. Za najważniejsze dla 
wspólnot chrześcijańskich wartości bi-
skup uznał „konieczność zbliżenia do 
sakramentów” i „odnowienie rodziny”.

Podczas Eucharystii w dniu wigilii 
objawień (12 lipca) biskup Tuy-Vigo 
mówił o aktualności orędzia fatimskie-
go. Przypomniał, że 96. lat temu Eu-
ropa potrzebowała orędzia modlitwy i 
nawrócenia, które Maryja przekazała w 
Fatimie. Dziś świat znowu potrzebuje 
świadectwa miłości do Boga: „Dzisiej-
szy świat, drodzy bracia i siostry, po-
trzebuje oddanych czcicieli Dziewicy, 
którzy doświadczają w swoim życiu ła-
ski, miłosierdzia i czułości Boga, prze-
kazują je i niosą światu; którzy będą 
jak balsam leczący rany, tak liczne rany 
naszego świata”.

 
L.S.

ks. Emanuel Silva
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10 lipca podczas Mszy św. odprawianej po włosku w Ka-
plicy Objawień Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii, sio-
stra Ângela Coelho – postulatorka procesu kanonizacyjnego 
Franciszka i Hiacynty Marto, przekazała proboszczowi para-
fii z miejscowości Trani (Włochy) relikwie błogosławionych 
pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto.

W słowach skierowanych do grupy pielgrzymów z tej 
miejscowości siostra Ângela Coelho mówiła o odpowiedzial-
ności za posiadanie relikwii (pochodzących z oryginalnych 
trumien widzących) i wezwała do naśladowania życia pa-
stuszków. Zachęcała także do modlitwy o kanonizację dwoj-
ga małych widzących z Fatimy.

Trani to miejscowość położona w regionie Puglia, w 
prowincji Bari. Znajduje się tam jedna z pierwszych we  
Włoszech świątyń poświęconych Matce Boskiej Fatimskiej, 
która 16 lipca 1958 roku została wyniesiona do godności 
sanktuarium diecezjalnego.

Trani otrzymało relikwie Franciszka i Hiacynty

Sanktuarium Fatimskie świa-
dome konieczności troski o 
swoją spuściznę historyczną, ar-
tystyczną i kulturalną (począw-
szy od tego, co najcenniejsze i 
co od początku swego istnienia 
chroni w swym Muzeum) posta-
nowiło przeprowadzić naukowe 
badania figury Matki Boskiej 
Różańcowej z Fatimy, której au-
torem jest José Ferreira Thedim. 
Powstała ona w 1920 roku dla 
kultu w Kaplicy Objawień.

Wcześniejsze badania, pro-
wadzone w zakresie historii i 
historii sztuki, zostały obecnie 
uzupełnione o pracę badaczy 
specjalizujących się w konser-
wacji zabytków. W tym celu 
Sanktuarium podpisało protokół 
o współpracy z Instytutem Po-
litechnicznym w Tomar. Celem 

badań była ocena stanu zachowania rzeźby i uzupełnienie o 
nowe elementy wcześniej przeprowadzonych badań histo-
rycznych.

Ukoronowaniem projektu będzie publikacja, która podsu-
muje wiedzę o rzeźbie, będącej jednym z ważniejszych sym-
boli współczesnego świata katolickiego.

Celem Sanktuarium Fatimskiego jest nie tylko zbadanie 
tego konkretnego dzieła sztuki (co samo w sobie byłoby już 
wystarczająco uzasadnione); duże znaczenia ma także cześć 
i uwielbienie, jakimi tę figurę otaczają tysiące pielgrzymów, 
widząc w niej obraz Matki Boga. Emocje, które pielgrzymi 
odczuwają wobec tej figury, łączą się z tym, co możemy na-
zwać „emocją naukową”.

Zebranie dokładnych danych o stanie rzeźby pozwoli 
opracować najlepszy sposób zachowania jej dla przyszłych 
pokoleń. Sanktuarium Fatimskie myśli tu o pielgrzymach z 
całego świata: tych obecnych, ale także tych przyszłych; aby 
i oni mogli otaczać czcią figurę, która w kwietniu tego roku 
skończyła 93 lata.

Konkludując: przeprowadzane obecnie badania naukowe 
są przejawem troski nie tylko wobec tej rzeźby – jednej z naj-
ważniejszych rzeźb na świecie, ale także wobec tych, którzy 
poprzez swoją wiarę są silnie emocjonalnie związani z figurą 
Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.

Rzeźba przebywała w Instytucie Politechnicznym w  
Tomar (Portugalia) w dniach 3 i 4 czerwca, gdzie była bada-
na przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Pierwsze 
wyniki pozwalają ocenić, że figura znajduje się w dobrym 
stanie.

Marco Daniel Duarte, 
Muzeum Sanktuarium Fatimskiego

Badania figury Matki
Boskiej Fatimskiej

W lipcu Jego Ekscelencja  
Nicolas Brouwet, biskup francuskiej 
diecezji Tarbes i Lourdes (do której 
należy sanktuarium Matki Boskiej w 
Lourdes) przebywał z pielgrzymką 
w Fatimie. Towarzyszyła mu grupa 
młodzieży. 18 lipca podczas Mszy św.  
w Kaplicy Objawień, której prze-
wodniczył, bp Nicolas Brouwet mó-
wił o podobieństwach między tymi 
dwoma maryjnymi sanktuariami: 
„Tak jak w Lourdes, Maryja nawie-
dziła to miejsce [Fatimę], aby mówić 
do biednych, małych, do tych, którzy 
nie mają swojego miejsca na świe-
cie, którzy nie mają żadnej władzy; 
to za ich pośrednictwem Maryja zwraca się do ludzi”. 

W homilii wygłoszonej podczas tej samej Eucharystii 
francuski biskup podkreślił, że orędzie fatimskie to orędzie 
nawrócenia, w którym Maryja ukazuje swoją troskliwość, jest 
obecna i  towarzyszy ludziom.

Bp Brouwet powiedział: „Maryja przyszła do trojga pa-
stuszków w tym biednym regionie, tak jakby chciała pokazać, 
że wszyscy ludzie są ważni; aby pokazać, że nawet najbied-
niejsi mogą poznawać Ewangelię”. W odpowiedzi na wiele 
wątpliwości i pytań (często związanych z wielkimi, życiowy-
mi trudnościami), które towarzyszą pielgrzymom przybywa-
jącym z pielgrzymką do Fatimy, bp Nicolas Brouwet mówił o 
konieczności oddania się Bogu, o „łagodności”, która nawet w 
obliczu przemocy „rozbraja wszystko” oraz o postawie „pro-
stoty serca” na podobieństwo Jezusa.

LeopolDina Simões

Biskup diecezji Coria-Cácares w Fatimie
13 lipca do Fatimy przybył biskup hiszpańskiej diecezji Coria-Cácres, który towarzyszył pielgrzymce sióstr zakonnych ze 

zgromadzeń klarysek i hieronimitek. Tego samego dnia po południu przewodniczył on Mszy św. odprawianej po hiszpańsku w 
Kaplicy Objawień; wieczorem przewodniczył modlitwie różańcowej, po której – jak co dzień – odbyła się tradycyjna procesja 
ze świecami. Motywem przewodnim homilii biskupa Francisco Cerro  było zdanie: „Dziewico, troszcz się o nas… Chcę, żebyś 
wiedział, że jestem twoją matką”.

Biskup diecezji Tarbes i Lourdes 
z pielgrzymką w Fatimie
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Miłość młodych ludzi do Matki Boskiej nie ma granic! 
15 maja czcigodna figura pielgrzymująca z Fatimy została 
przyjęta z wielką radością w Zespole Szkół im Francesco 
Crispi w miejscowości Ragusa (Włochy); specjalnie na tę 
okazję przygotowano pieśni. Potem wszyscy uczniowie 
chcieli mieć zdjęcie z figurą. Do fotografii grupowej z trzystu 
pięćdziesięcioma uczniami trzeba było przenieść się do sali 
gimnastycznej. Na zdjęciu w pierwszym rzędzie znaleźli się 
dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Grazia Carfi oraz dyrek-
tor diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Służby Zdrowia 
ksiądz Georgio Occhipinti. To on mówił młodzieży o orę-
dziu fatimskim, a także o konieczności ponownego odkrycia 
przez najmłodszych pewnych wartości, w tym wartości bycia 
razem.

Ksiądz Occhipinti powiedział: „Każdy z nas używa no-
wych narzędzi multimedialnych takich jak Internet, facebook 

Orędzie fatimskie dla uczniów z „CRISPI”
czy inne podobne. Ale wszystko zależy od tego, jaki robimy 
z nich użytek. Przede wszystkim niezbędne jest, aby wycho-
dzić z izolacji, która jest dzisiaj bardzo częsta w młodym po-
koleniu”.

Ksiądz Occhipinti zwracał się szczególnie do uczniów 
gimnazjum i zachęcał, aby nie zamykali się w sobie, aby 
mówili o ewentualnych problemach egzystencjalnych, które 
ich dotykają; a przede wszystkim, aby rozmawiali z rówie-
śnikami, rodzicami lub nauczycielami o takich sprawach jak 
marginalizacja i zastraszanie.

Figura pielgrzymująca została następnie przekazana sio-
strom karmelitankom, które – wraz z uczniami szkoły podsta-
wowej – odmówiły modlitwę do Matki Boskiej z Pompejów.

ks. Giorgio Occhipinti
– dyrektor Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Żołnierze z Oddziału Współpracy Techniczno-Wojskowej 
(wchodzącego w skład Szkoły Podoficerskiej Sił Zbrojnych 
Mozambiku) major Paz Lopez i kapitan José Barradas odwie-
dzili sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Namaacha – 
miejscowości na południu Mozambiku, należącej do prowincji 
Maputo.

Sanktuarium i kościół w Namaacha, poświęcone Matce 
Boskiej Fatimskiej, zostały zbudowane w latach 1942-1944. 
29 sierpnia 1944 roku poświęcił je ów- 
czesny kardynał patriarcha Lizbony Manuel  
Gonçalves Cerejeira. Kościół ten był 
pierwszą świątynią poświęconą Matce Bo-
skiej Fatimskiej poza Portugalią.

Obecnie w parafii Matki Boskiej Fa-
timskiej obejmującej Namaacha i okolicz- 
ne wspólnoty pracuje: czterech księży ze 
Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill  
(2 Mozambikańczyków, 1 Szwajcar i  
1 Zambijczyk), jeden mozambikański  
diakon, dwóch mozambikańskich księży  
należących do archidiecezji Maputo  
(pracują oni w Centrum Najświętszego  
Serca Jezusa w Formacji Duszpasterskiej  
i Duchowości) oraz dwóch księży  
salezjanów ze zgromadzenia założonego 
przez św. Jana Bosco (jeden z Kongo, drugi  
z Brazylii; zajmują się oni formacją  
salezjańską oraz świecką i chrześci-
jańską formacją młodzieży z dystryktu  
Namaacha).

Dzięki duszpasterskiej gorliwości ka-
płanów sanktuarium służy ponad dwudzie-
stu wspólnotom chrześcijańskim rozrzu-
conym na rozległym terytorium dystryktu 

Żołnierze odwiedzają sanktuarium fatimskie w Namaacha
Namaacha. Przybywają tu osoby indywidualne i grupy piel-
grzymów, aby w sanktuarium spotkać się z Matką – Świętą 
Dziewicą Maryją z Fatimy. Sanktuarium prowadzi także zwy-
czajną działalność parafialną, w tym w szczególności ewange-
lizację, katechezę, liturgię i sprawowanie sakramentów.

W sanktuarium mają miejsce różne wydarzenia religij-
ne, spośród których najważniejsza jest pielgrzymka w dniu  
13 maja poświęcona Matce Boskiej Fatimskiej. Co roku 

przybywają w niej tysiące pielgrzymów 
pochodzących z 42 parafii archidiecezji  
Maputo oraz z innych prowincji  
Mozambiku (przede wszystkim z prowin-
cji Gaza i Inhambane); można również 
spotkać pielgrzymów z sąsiednich krajów: 
Republiki Południowej Afryki i Suazi. 
Także w innych terminach do Namaacha  
przybywają pielgrzymki organizowane  
przez różne grupy katolickie czcicieli  
Matki Boskiej pochodzące z parafii  
archidiecezji Maputo.

Kościół katolicki w Mozambiku pra-
gnie odnowić sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej w Namaacha, aby poprawić 
warunki przyjmowania tysięcy wiernych, 
którzy prowadzeni przez wiarę przybywa-
ją tu co roku. Brak środków finansowych 
wstrzymuje konkretyzację tych planów.

Luís Lopes, 
Szkoła Podoficerska Sił Zbrojnych 

Mozambiku
(przy współpracy księdza Luiz’a

 Gonzaga Piccoli)



2013/08/13 7

Obrazki z pielgrzymki maryjnej we Włoszech
Kilka figur pielgrzymujących z Fatimy przebywa we Włoszech. Pokazujemy trzy  

„obrazki” z tych peregrynacji. Módlmy się, aby – dzięki obecności czcigodnych figur  
pielgrzymujących Swojej Matki – Jezus Chrystus był obecny na świecie.

Matka Boska Fatimska w Panteonie Narodowym
Kiedy tylko pojawił się wizerunek Pięknej Pani z Fatimy, 

niesiony przez dwóch współpracowników maryjnego Ruchu 
Orędzia Fatimskiego z diecezji suburbikarnej Sabina-Pog-
gio-Mirteto, z tłumu pielgrzymów wyrwał się potężny i długi 
aplauz. Przerwała go modlitwa powitalna Jego Ekscelencji 
Ernesto Mandara, biskupa tytularnego tej diecezji i narodo-
wego przewodniczącego maryjnego Ruchu „Messaggio di 
Fatima” (Orędzia Fatimskiego) we Włoszech.

Pośród ogólnego wzruszenia, procesja z figurą skierowa-
ła się do kościoła. Śpiewano pieśń „13 maja”. Przed wej-
ściem do kościoła figura Matki Boskiej została ukoronowa-
na; ludzie krzyczeli i machali białymi chusteczkami.

W kościele odmówiono nieszpory, a potem miała miejsce 
uroczysta Msza św. w której uczestniczyli kanonicy i biskup 
tytularny bazyliki Daniele Micheletti. Tak rozpoczął się ty-

dzień pełen uroczystych wydarzeń. Codziennie kościół był 
pełen wiernych i turystów.

Wizyta figury Matki Boskiej była bardzo potrzebna, aby 
rozbudzić wielką religijną żarliwość i skłonić wiele osób do 
odważniejszego okazywania swej wiary. Dziewica Pielgrzy- 
mująca z portugalskiego sanktuarium przebywała w  
Panteonie Narodowym do 19 maja.

Figura Pielgrzymująca w Rzymie
Na początku maja Dziewica Pielgrzymująca z Fatimy 

przebywała w rzymskim Panteonie. Potem wśród wiwatów 
wiernych, w unikatowej historycznej scenerii, przemierzała 
ulice starego Rzymu. Święta figura była oczekiwana przez 
przełożonych Zakonu Karmelitów Bosych, pracujących w 
parafii św. Pankracego wraz z jej proboszczem księdzem 
Ernestem Zielonką oraz reprezentację karabinierów (wło-

skiej policji) i wiele osób duchownych przybyłych z całej 
stolicy.

Po modlitwie powitalnej i koronacji figury dokonanej 
przez prowincjała zgromadzenia, swoje powitania odczytały 
dzieci pierwszokomunijne, przedstawiciele rodzin oraz osób 
starszych.

Figura, w towarzystwie karabinierów, wyruszyła następ-
nie w procesji w kierunku bazyliki św. Pankracego, gdzie za-
łożono na jej ręce cenny różaniec – dar  papieża Jana Pawła II.  
Po intronizacji figury w świątyni odprawiono Mszę św., w 
czasie której śpiewał chór komendy głównej karabinierów 
„Virgo Fidelis”.

W historycznym centrum Neapolu
Wi z e r u n e k 

figury pielgrzy-
mującej z portu-
galskiego Sank-
tuarium przybył 
do historycznego 
centrum Neapolu 
na Plac Plebiscy- 
tu do bazyliki  
św. Franciszka z  
P a o l i ,  g d z i e  
odmówiono mo-
dlitwę różańcową  
i  o d p r a w i o n o  
Eucharystię. Od 
16 do 23 czerwca 
figurę gościła wspólnota z parafii San Marco di Palazzo –  
w bazylice Matki Boskiej od Aniołów w Pizzofalcone w  
Neapolu. Proboszczem tej parafii jest ks. Mario D’Orlando z 
archidiecezji Neapol, której biskupem jest Jego Ekscelencja 
Lucio Lemmo.

przy współpracy M. Marroni, Włochy
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Sanktuarium z Zakopanem powsta-
wało w latach 1987–1994. 7 czerwca 
1997 roku (w pierwszą sobotę miesią-
ca i w dniu liturgicznego wspomnienia 
Niepokalanego Serca Maryi), podczas 
jednej ze swoich podróży 
apostolskich do Polski, bło-
gosławiony Jan Paweł II po-
święcił to sanktuarium.

Serdecznie zaproszony do 
Zakopanego rektor Sanktu-
arium w Fatimie przewod-
niczył uroczystości upa-
miętniającej to poświęcenie, 
która odbyła się w dniu  
16 czerwca b.r. Po procesji, 
w czasie której odmawiano  
różaniec, odbyła się uroczysta  
Msza św. o Matce Boskiej 
Fatimskiej. Zwracając się do 
wiernych w homilii ks. Cabe-
cinhas powiedział:

„Gromadzimy się w tym Sanktu-
arium poświęconym Matce Boskiej Fa-
timskiej, aby chwalić Boga przez Mat-
kę Jego Syna, która nieustannie wylewa 
na nas swoje łaski. To przez Maryję Bóg 
prowadzi nas przez historię i doświad-
cza nas swoją miłością i miłosierdziem. 

Rektor Sanktuarium w Fatimie przewodniczył świętu upamiętniającemu poświęcenie

Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem
Objawienia fatimskie są świadectwem 
niezmiernej dobroci Bożej. Objawienia 
te pozostawiły nam przesłanie nadziei 
w świecie pozbawionym nadziei oraz 
wyraźne wezwanie do ufnej modlitwy, 

do pokuty i nawrócenia, co pomoże 
nam umieścić Boga w centrum nasze-
go życia. Osoba błogosławionego Jana 
Pawła II (…) łączący sanktuaria w  
Zakopanem i w Fatimie. Dlatego bardzo  
się cieszę, że mogę przeżywać z wami 
tę pielgrzymkę; ja także jestem piel-

Od 17 do 19 czerwca w Sanktuarium 
Fatimskim przebywał z pielgrzymką 
Jego Eksceclencja Adair José Guimarães 
– biskup brazylijskiej diecezji Rubiataba-
-Mozarlândia ze stanu Goiás. Towarzy-
szył on grupie 30 pielgrzymów ze sto-
warzyszenia „Obra de Maria” („Dzieło 
Maryi”).

18 czerwca bp Adair Guimarães prze-
wodniczył Mszy św. w Kaplicy Obja-
wień. Podczas tej Eucharystii mówił o 

grzymem – tak jak wy. (…) W czasie 
objawienia w czerwcu Matka Boska 
wypowiedziała do widzącej Łucji zda-
nie, które zainspirowało temat bieżą-
cego roku duszpasterskiego w Sanktu-

arium Fatimskim: «Nie 
trać odwagi. Nigdy cię 
nie opuszczę, moje Nie-
pokalane Serce będzie 
twoją ucieczką i drogą, 
która cię zaprowadzi do 
Boga». Stąd wezwanie 
do zaufania: „Nie bójcie 
się”. (…) Nie wystarczy, 
aby nasza duchowość 
maryjna była naznaczo-
na ufnością: trzeba, aby-
śmy przyjęli Jej przykład 
jako ciągłe wyzwanie. 
Polećmy Matce Boskiej 
nasze troski, trudności, 
smutki i radości; poleć-

my Jej tych, których kochamy i których 
nosimy w sercu; oddajmy w Jej macie-
rzyńskie ręce tych, którzy prosili nas o 
modlitwę. Ale ponad wszystko pamię-
tajmy, aby patrzeć na Maryję i widzieć 
w Niej wzór do naśladowania”.

ks. Luciano Cristino

Biskup diecezji Rubiataba-Mozarlândia – pielgrzym fatimski
intencjach swojej pielgrzymki do Fatimy: 
„Módlmy się za Brazylię, za pokój, za 
Światowe Dni Młodzieży, za wszystkich 
brazylijskich pielgrzymów, którzy się tu 
znaleźli; módlmy się za naszą ojczyznę, 
aby wyzwoliła się od plagi aborcji i tak 
wielu innych niemoralnych zjawisk, któ-
re są rezultatem ogromu autorytaryzmu; 
módlmy się, aby w naszej ojczyźnie – 
która narodziła się u stóp krzyża – mogły 
wzrastać wartości chroniące rodzinę ”.
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