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Zanurzeni w miłości Boga
do świata
W ramach prowadzonych przez Sanktuarium przygotowań do obchodów stulecia objawień, bieżący rok duszpasterski –
poświęcony objawieniu w lipcu 1917 roku
– przebiega pod hasłem Zanurzeni w miłości Boga do świata. Z przesłania tego
wyjątkowo bogatego w treści objawienia,
jako aspekt scalający i pozwalający najlepiej ukazać różnorodne treści zawarte
w orędziu fatimskim (przekazanym w
tym objawieniu), wybrano zagadnienie
miłość Boga do świata.
Inspiracją do takiego sformułowania tematu była modlitwa, której Matka
Boska nauczyła pastuszków w lipcu:
„O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie…”. Modlitwa ta wyjaśnia motywację
ofiar ponoszonych przez pastuszków: „to
z miłości dla Ciebie”. Oto w odpowiedzi na miłość Boga, której dzieci mocno
doświadczyły, były one gotowe ponosić ofiary za grzeszników i dla zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi. Ta miłość ich motywowała: miłość
Boga, którą Matka Boska pozwoliła im
poznać i doświadczyć, i na którą starali się
odpowiedzieć.
Podczas objawienia w lipcu Matka
Boska nauczyła pastuszków jeszcze jed-

nej modlitwy: „O mój Jezu, przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Po raz kolejny modlitwa za grzeszników
czyniona jest z miłości – miłości Boga,
który pragnie zbawienia dla wszystkich
ludzi.
W objawieniu lipcowym Matka Boska
powierza pastuszkom słynną tajemnicę,
która ukazuje nam Boga nieskończenie miłującego świat; Boga, który –
ponieważ kocha nas ogromnie – nie
pozwala, aby nasza historia zmierzała do
katastrofy.
Temat tego roku duszpasterskiego, poprzez orędzie fatimskie, prowadzi nas ponownie do sedna wiary chrześcijańskiej:
objawienia Boga jako Miłości – „Bóg
jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w
Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4,16). Jest
to zaproszenie do uświadomienia sobie
ogromnej miłości Boga do nas; ale jest
to także wezwanie, aby – na podobieństwo pastuszków – w sposób konkretny
realizować w życiu miłość do Boga i do
bliźnich.
ks. Carlos Cabecinhas, rektor

Bożonarodzeniowa zbiórka
funduszy przeznaczona dla Filipin

Sanktuarium dziekuje
za szczodrosc
pielgrzymów

Sanktuarium Fatimskie informuje,
że z ofiar zbieranych w okresie Bożego
Narodzenia 2013 uzyskano kwotę
19.539,93 euro. Zgodnie z zapowiedzią,
ogłoszoną na początku grudnia minionego roku, środki te zostaną (za pośrednictwem portugalskiego Caritasu) w całości
przekazane na Filipiny, aby pomóc najbardziej poszkodowanym ofiarom tajfunu
Haiyan, który zniszczył ten kraj w listopadzie 2013 roku.
Wdzięczny i wzruszony rektor Sanktuarium ksiądz Carlos Cabecinhas dziękuje
pielgrzymom i osobom odwiedzających
Fatimę za hojne uczestnictwo w kampanii solidarności, którą prowadzono podczas oficjalnych Mszy świętych w dniach
Bożego Narodzenia, Nowego Roku i
Epifanii oraz w czasie adoracji figury
Dzieciątka Jezus. Rektor wyraził także
nadzieję, że zebrane w ten sposób ofiary pomogą rozwiązać najbardziej palące
problemy ludzi dotkniętych kataklizmem.
Przypominamy, że już w grudniu
Sanktuarium Fatimskie przekazało (także za pośrednictwem Caritasu) pierwszą
część pomocy przeznaczonej na ten cel
– kwotę 25.000 euro na zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb mieszkańców
Filipin.
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Wystawa czasowa „Tajemnica i Objawienie”

Manuskrypt trzeciej części tajemnicy fatimskiej
prezentowany w Fatimie

Na obecny rok duszpasterski Sanktuarium Fatimskie proponuje pielgrzymom
refleksję nad treścią objawienia z lipca
1917 roku. Temu samemu celowi służy
wystawa czasowa, która – poprzez dokumentację historyczną i dzieła sztuki – prezentuje jeden z najważniejszych aspektów
wydarzeń fatimskich: tajemnicę przekazaną w Cova da Iria i rozważaną przez cały
współczesny świat.
Goście wystawy (zanim rozpoczną
właściwe zwiedzanie trzech działów odpowiadających trzem częściom tajemnicy)
mogą doświadczyć frenetycznej atmosfery,
jaka już w roku 1917 towarzyszyła wyda-

rzeniom fatimskim. Nastrój taki wywołują
symbolizujące okna ramy, pokryte zasłonami o różnym stopniu przeźroczystości
oraz umieszczone między nimi pierwsze
dokumenty, w których pojawia się słowo
„tajemnica”.
Motywem przewodnim pierwszych
dwóch działów ekspozycji są oryginalne
manuskrypty Łucji dotyczące pierwszej i
drugiej części tajemnicy w brzmieniu zawartym w Trzecim Wspomnieniu widzącej (własność Archiwum Diecezjalnego w
Leirii); wzbogacają je dzieła sztuki związane z tematyką tych części wystawy zatytułowanych „Wizja piekła” i „Nabożeństwo
do Niepokalanego Serca Maryi”.
Przed dotarciem do najważniejszego
eksponatu zwiedzający przechodzą jeszcze przez długi korytarz prezentujący
dwie duże tablice chronologiczne (jedną
poświęconą wydarzeniom historycznym
XX wieku, drugą – chronologii tajemnicy);
ukazują one jednoznacznie, że Fatima to
„bez wątpienia najbardziej profetyczne z
objawień nowożytnych”. W oczekiwaniu
na kulminację widz przechodzi do audytorium, gdzie na ekranie wyświetlana jest
zapowiedź ujawnienia trzeciej części tajemnicy, wygłoszona 13 maja 2000 roku
w Fatimie przez kardynała Angelo Sodano.
Głównym dokumentem wystawy jest
oryginalny manuskrypt zawierający treść
tzw. trzeciej części tajemnicy fatimskiej,
spisany przez siostrę Łucję 3 stycznia 1944
roku; został on wypożyczony Sanktuarium
Fatimskiemu przez Kongregację Nauki

Wiary, która przechowuje go od 1957 roku
(Archiwum Kongregacji Nauki Wiary,
A.S. 381).
Dokument ten otwiera ostatni dział wystawy zatytułowany „Kościół męczeński”,
który jest poświęcony rozważaniu (poprzez dzieła sztuki i inne techniki prezentacji) trzeciej części tajemnicy fatimskiej.
Celem twórców tej części ekspozycji
było przeniesienie zapisów zawartych
w manuskrypcie na obrazy. Dlatego
widzimy tu: biały strój papieża (sutanna
Jana Pawła II, MSF; inw. 420-TEX.I.41),
relikwie Krzyża Świętego (relikwiarz
Drzewa
Krzyża
Świętego;
MSF,
inw. 86-OUR.II.15), stacje drogi krzyżowej
(makiety IV i V stacji drogi krzyżowej
w Valinhos; MSF, inw. 849-ESC.II.71/72).
W tej części wystawy prezentowane są
także wizerunki papieży, którzy przewodzili
Kościołowi w XX wieku. Kluczem do
interpretacji tajemnicy jest komentarz
teologiczny kardynała Josepha Ratzingera.
Wystawa mieszcząca się podziemiach
bazyliki Trójcy Przenajświętszej, w sali
św. Augustyna, otwarta jest codziennie
od 9.00 do 19.00. Do 31 styczeń grudnia
odwiedziło ją już 17 436 osób, które odczytały i rozważały słowa: „«Na świecie
doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam
zwyciężył świat» (J 16, 33). Orędzie z
Fatimy wzywa nas, byśmy zaufali tej
obietnicy” (kard. Joseph Ratzinger, Trzecia
tajemnica fatimska – komentarz teologiczny).
Marco Daniel Duarte
Komisarz wystawy

2014/02/13

3

70 lat temu powstał dokument zawierający treść trzeciej część tajemnicy fatimskiej
3 stycznia 2014 roku minęło 70 lat od dnia, w którym siostra Łucja spisała dokument zawierający treść trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Manuskrypt (należący do Tajnego Archiwum watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary) do końca
października 2014 roku znajduje się w Sanktuarium Fatimskim; można go oglądać na wystawie czasowej „Tajemnica i
Objawienie”.
W tym czasie, z inicjatywy Sanktuarium Fatimskiego, prowadzone są badania dokumentu. Zajmuje się nimi
profesor Maria José Azevedo Santos, specjalistka w zakresie dyplomatyki i paleografii z Wydziału Literatury
Uniwersytetu w Coimbrze.

Historia dokumentu
Jak potwierdzają informacje zgromadzone w archiwach Wydziału Studiów i Rozpowszechniania Orędzia Sanktuarium Fatimskiego (SESDI), 3 stycznia 1944 roku w Tuy (w Hiszpanii)
siostra Łucja zredagowała dokument zawierający treść trzeciej
części tajemnicy, przekazanej przez Matkę Boską podczas objawienia w dniu 13 lipca 1917 roku. Dokument, umieszczony
w zalakowanej kopercie, został następnie przesłany biskupowi diecezji Leiria Jego Ekscelencji José Alves’owi Correia
da Silva.
Historię dokumentu – do chwili jego powstania do czasów
współczesnych – przedstawia tablica chronologiczna prezentowana na wystawie „Tajemnica i Objawienie”.
1 marca 1957 roku biskup pomocniczy diecezji Leiria Jego
Ekscelencja João Pereira Venâncio dostarczył manuskrypt
do Nuncjatury Apostolskiej w Lizbonie. Miesiąc później,
4 kwietnia tego samego roku, manuskrypt zawierający treść
trzeciej części tajemnicy fatimskiej dotarł do Watykanu i został
umieszczony w Tajnym Archiwum Świętego Oficjum (obecnie
Kongregacja Nauki Wiary).
Dwa lata później, 17 sierpnia 1959 roku, papież Jan XXIII
poprosił o dostarczenie mu dokumentu, zapoznał się z nim, ale
zdecydował się nie ujawniać jego treści.
27 marca 1965 roku papież Paweł VI przeczytał dokument,
poznając w ten sposób trzecią część tajemnicy fatimskiej; po
przeczytaniu postanowił, że nie zostanie ona ujawniona.
Początkowo podobnie postąpił papież Jan Paweł II. Kilka
miesięcy po zamachu w Rzymie (13 maja 1981 roku), a dokładnie między 18 lipca a 11 sierpnia 1981 roku, papież przeczytał
oryginalny tekst dokumentu, a także jego tłumaczenie na język
włoski; następnie zdecydował o odesłaniu go do Tajnego
Archiwum Kongregacji Nauki Wiary.
Dopiero 19 lat później – 13 maja 2000 roku, wciąż jeszcze
za pontyfikatu Jana Pawła II, kardynał Angelo Sodano zapowiedział w Fatimie ujawnienie treści trzeciej części tajemnicy.
Miało to miejsce na zakończenie uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej Franciszka i Hiacynty Marto. 26 czerwca 2000 roku podczas konferencji prasowej w Watykanie, której przewodniczył
kardynał Jozeph Ratzinger (autor komentarza teologicznego do
tekstu tajemnicy), Kongregacja Doktryny Wiary ujawniła treść
trzeciej część tajemnicy fatimskiej.

Badania dokumentu

Profesor Maria José Azevedo Santos z Wydziału Literatury
Uniwersytetu w Coimbrze, specjalistka w dziedzinie dyplomatyki i paleografii, została poproszona o zbadanie manuskryptu
zawierającego treść trzeciej części tajemnicy fatimskiej w świetle tych dwóch nauk.
Badania wciąż trwają, ale w wywiadzie dla oficjalnego miesięcznika Sanktuarium Fatimskiego „Voz da Fátima” (wydanie
z 13.01.2014 r.) ekspertka mówi już o możliwych konkluzjach
i charakterystykach dokumentu: manuskrypt jest autentyczny,
został napisany na papierze listowym bez znaku wodnego i nie
ma na nim podpisu siostry Łucji.
„Kościół nigdy nie miał żadnych wątpliwości, co do oryginalności tego dokumentu. Jeśli Kościół prosi naukę o opinię, to
zapewne można by znaleźć jakiś wątpliwości, ale tym razem tak
się nie stało” stwierdza Maria José Azevedo Santos i potwierdza, że „jest to dokument autentyczny, który wyszedł spod pióra
siostry Łucji”.
Za jedną z ciekawszych cech manuskryptu badaczka uznała
właśnie brak podpisu autorki – siostry Łucji, zastrzegając jednocześnie, że „brak podpisu w żaden sposób nie podważa prawdziwości dokumentu”. Prof. Santos wyjaśnia: „Możemy porównać
pismo z innymi dokumentami pisanymi odręcznie przez siostrę
Łucję i dochodzimy do wniosku, że ten manuskrypt – mimo, że
nie jest podpisany – został napisany przez tę samą autorkę. Jest
to stwierdzenie naukowe”.
Maria José Azevedo Santos podkreśla, że „dokument ten na
charakter uniwersalny, ponieważ zainteresowanie nim nie ogranicza się do kręgu Kościoła katolickiego”; dlatego należy on do
„spuścizny całej ludzkości”.
Na początku września 2013 roku prof. Maria José Azevedo
Santos wraz z księdzem Luciano Cristino (ówczesnym dyrektorem Wydziału Studiów i Rozpowszechniania Orędzia Sanktuarium Fatimskiego – SESDI) oraz Marco Danielem Duarte
(obecnym dyrektorem SESDI), przebywali w Rzymu. Za zgodą
Archiwum Kongregacji Nauki Wiary, w którym manuskrypt jest
stale przechowywany, przez tydzień zbierano materiał do analizy dokumentu w zakresie dyplomatyki i paleografii. Wstępne
wyniki badań będą znane jeszcze w tym roku.
LeopolDina Simões
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Przewodnik pielgrzyma 2014
Jak co roku, Sanktuarium Fatimskie proponuje swoim pielgrzymom i osobom je odwiedzającym, skłaniający do refleksji
i modlitwy program nawiedzenia ważnych miejsc Sanktuarium. Tegoroczny
„Przewodnik pielgrzyma” przypomina
objawienie i orędzie Matki Boskiej z
13 lipca 1917 roku. Dzięki zaproponowanej trasie, pielgrzymi są fizycznie
obecni w miejscach związanych z objawieniem, ale głównym celem przewodnika jest skłonienie wiernych do silnego, wewnętrznego przeżycia wydarzeń
fatimskich.
Autor tekstu przewodnika ksiądz
Emanuel Matos Silva wyznacza początek trasy wędrówki obok budynku Rektoratu i prowadzi pielgrzyma przez Plac
Modlitwy do Kaplicy Objawień oraz bazyliki Trójcy Przenajświętszej. Program
ten można odbyć indywidualnie lub w
grupie.
„Najważniejsze w Fatimie jest orędzie Matki z Nieba i pielgrzymi, reprezentujący tu całą ludzkość. To Niebo i
pielgrzymi tworzą Sanktuarium. Cała
reszta to tylko narzędzia. Struktury organizacyjne, różne wydziały Sanktuarium,
spotkania, teksty, uroczystości… w swoim czasie i na swój sposób są tylko narzędziami” mówi ksiądz Emanuel Silva.
Przewodnik, który Sanktuarium daje pielgrzymom to według
księdza Silva, „jedno z tych narzędzi, które ma wiernym pomóc
w lepszym poznaniu objawień fatimskich i zawartej w nich ta-

jemnicy objawienia miłosierdzia Bożego w dramatycznych czasach światowej historii”.
Przewodnicy programu: Jezus,
Maryja i pastuszkowie, skłaniają każdego pielgrzyma do refleksji i indywidualnej oceny zdolności do bezinteresownej
miłości; przewodnik kończy się zaproszeniem do życia nakierowanego na
Bożą miłość, życia, w którym dominuje
wiara i pokój.
„Wędrówka po Sanktuarium z
«Przewodnikiem pielgrzyma» dotyka
ludzkiego i teologalnego doświadczenia pielgrzymki, doświadczenia pokory
oraz zaufania Bogu i Matce Boskiej,
doświadczenia wrażliwości i wdzięczności” podkreśla ksiądz Emanuel Silva.
„Przewodnik Pielgrzyma” to jedna
z inicjatyw duszpasterskich, realizowana (wraz z innymi formami aktywności formacyjnej i informacyjnej) przez
Sanktuarium w ostatnich latach; jej
celem jest promowanie i przybliżanie
wiernym treści orędzia fatimskiego, a
co za tym idzie – lepsze przygotowanie
ich do zbliżającej się rocznicy stulecia
objawień, która przypada w 2017 roku.
Aby zachęcić również pielgrzymów
zagranicznych do odbycia w Sanktuarium programu modlitwy i refleksji,
foldery z „Przewodnikiem pielgrzyma” zostały wydane w siedmiu językach.
LeopolDina Simões

Módlmy się o pokój na świecie

Poświęcenie narodu syryjskiego Matce Boskiej
1 grudnia w Cova
da Iria przebywał maronicki
arcybiskup
Damaszku
(Syria)
Samir Nassar, który poświęcił naród
syryjski Niepokalanemu Sercu Maryi.
Podczas nabożeństwa w Kaplicy Objawień abp Samir Nassar
odmówił ostatnią dziesiątkę różańca i mówił
o pragnieniu poświęcenia Syrii Matce Boskiej Fatimskiej – „towarzyszce walki
i drogi”, którą podąża prześladowany lud syryjski. Po zakończeniu modlitwy różańcowej arcybiskup Samir Nassar, klęcząc
przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej, dokonał aktu poświęcenia.
„Przybyłem tu, aby poświęcić mieszkańców Syrii Matce
Boskiej Fatimskiej i prosić was o modlitwę o pokój: pokój w
Syrii i pokój na całym świecie” powiedział abp Samir Nassar.
„Na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami podążającymi do
Królestwa Bożego. Zawsze powinniśmy o tym pamiętać. Bardzo

was proszę o modlitwę o pokój dla narodu syryjskiego” dodał.
Następnie arcybiskup Damaszku odprawił Eucharystię w
bazylice Trójcy Przenajświętszej. Uczestniczący w niej rektor
Sanktuarium ksiądz Carlos Cabecinhas zaapelował do obecnych, aby modlili się „o pokój na świecie, a szczególnie w Syrii,
za Kościół katolicki w tym kraju oraz za naród umęczony trwającą już tak długo wojną domową”.
Maronicki arcybiskup Damaszku przebywał w Portugalii na
zaproszenie papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi
w Potrzebie (PKWP), które w tym samym czasie gościło Jego
Ekscelencję Shlemona Warduni, biskupa pomocniczego chaldejskiego patriarchatu Babilonii z siedzibą w Bagdadzie (Irak).
Podróż obu biskupów po Portugalii była żywym świadectwem trudnych czasów, jakie przeżywają niektóre ludy chrześcijańskie na Środkowym Wschodzie. Wypełniona uroczystościami i konferencjami pielgrzymka (obejmująca Bragę, Lizbonę i
Fatimę) była czasem modlitwy i nadziei.
Wizyta tych dwóch dostojników w Portugalii zbiegła się
z początkiem bożonarodzeniowej kampanii stowarzyszenia
PKWP. W tym roku jej głównym celem jest pomoc syryjskim
uchodźcom, którzy muszą szukać schronienia w swoim kraju
lub licznych obozach dla uchodźców, jakie powstały w innych
krajach tego regionu: w Turcji, Libanie i Jordanii.
L. S.
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Narodowe Centrum Światowego Apostolatu Fatimskiego w Republice Czeskiej

Obietnica upowszechniania orędzia Maryi i Anioła Pokoju

W pierwszy weekend października 2013 roku
Narodowe Centrum Światowego Apostolatu
Fatimskiego (ŚAF) w Republice Czeskiej
zorganizowało specjalny program skierowany do członków i sympatyków tego stowarzyszenia.
Świętowano dziesiątą rocznicę narodowej pielgrzymki do Fatimy (która odbyła się
13 września 2003 roku). Dokładnie 10 lat
temu miała też miejsce inauguracja Pomnika Fatimskiego oraz poświęcenie Czech
Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonane w
ramach uroczystości katolickiego programu
dla Europy Środkowej. Dla uczczenia tych

rocznic Konferencja Episkopatu Czech gościła figurę pielgrzymującą Matki Boskiej
Fatimskiej, która nawiedziła nasze katedry.
Wszystkie diecezje zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi.
Warto podkreślić, że w Roku Wiary nasze Centrum otrzymało przywilej odpustu
zupełnego dla odwiedzających je wiernych.
Centra regionalne, grupy modlitewne i
lokalni liderzy ŚAF w naszym kraju postanowili patronować projektowi budowy pomnika Anioła Pokoju z trojgiem pastuszków
(replika rzeźby z Cova da Iria); wszystkie
te osoby i grupy są zaangażowane w upowszechnianie orędzia Anioła, który nauczył
nas modlitwy przebaczenia i zadośćuczynienia, modlitwy za nawrócenie grzeszników.
Rozpowszechniane jest także orędzie zadośćuczynienia eucharystycznego.
Realizację wspomnianego projektu rozpoczęto 3 marca 2013 roku od przygotowania miejsca pod pomnik Anioła Czech w
miejscowości Koclirov. Inicjatywę tę traktowaliśmy jako wyjątkową misję uświadomienia wiernym, że każdy z nich ma swojego
Anioła Stróża i że także nasz kraj ma swego
Anioła Stróża. Dzięki temu przedsięwzięciu mogliśmy upowszechniać wydarzenia
fatimskie z 1916 roku, które były przygotowaniem pastuszków do objawień Matki
Boskiej Fatimskiej. Wydrukowaliśmy foldery z modlitwami Anioła i przez wiele miesięcy rozprowadzaliśmy je po całym kraju.
W czasie uroczystości poświęcenia pomnika Anioła Czech (która odbyła się w
pierwszą sobotę miesiąca) nawiązaliśmy

bezpośrednie połączenie z przebywającym w Porto Rico, przewodniczącym ŚAF
profesorem Américo Lópezem. Z powodu
wypadku, jakiemu uległ, nie mógł on osobiście przybyć do Koclirova, ale przekazał
przesłanie skierowane do biskupa naszej
diecezji, księży oraz ponad 3000 obecnych
na uroczystości członków ŚAF i pielgrzymów. Przy tej okazji rozdaliśmy 20.000 folderów z orędziem Matki Boskiej Fatimskiej
i modlitwami Anioła, przekazanymi światu
przez pastuszków. Folder ten zawiera nie
tylko najważniejsze aspekty orędzia, ale
również krótki przewodnik po Fatimie (z
opisem najważniejszych miejsc i programami dla pielgrzymów). Jest to zaproszenie dla
tych wszystkich, którzy odnajdują w orędziu
fatimskim dar miłości i miłosierdzia Bożego: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię”.
Obecność wizerunku Anioła Pokoju
w naszym Centrum jest szczególną łaską
dla ŚAF i dla naszego kraju. Figura została poświęcona przez ordynariusza diecezji Hradec Kralove biskupa Jana Vokala
5 października 2013 roku (w pierwszą sobotę miesiąca). 6 października nasze Centrum
odwiedził kardynał Dominik Duka; po odmówieniu modlitwy Anioła, pobłogosławił
on pracę apostolską ŚAF w naszym kraju.
Dla wszystkich, którzy wsłuchują się w
treść orędzia fatimskiego, to wydarzenie
było kolejnym przejawem szczególnej więzi
między Fatimą a naszym krajem.
Hana Francakova
ŚAF w Czechach

Pomnik widzących z Fatimy w siedzibie
Hiszpańskiej Nocnej Adoracji
Przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej
stojącą na terenie siedziby Adoración
Nocturna Española (gdzie mieści się biuro
koordynujące organizację największej zagranicznej pielgrzymki do Cova da Iria),
umieszczono wizerunki błogosławionych
Hiacynty i Franciszka.
Siedziba organizacji znajduje się w
pobliżu kościoła parafialnego w miejscowości Nigrán, w prowincji Pontevedra, w
hiszpańskim regionie Galisja. 10 lat temu
przy kościele tym uroczyście zainaugurowano kopię Kaplicy Objawień z Sanktuarium Fatimskiego; przy tej okazji osiem
miniaturowych „domowych kapliczek
Matki Boskiej Fatimskiej” odwiedziło
240 okolicznych domostw. Pomnik Matki
Boskiej, przed którym znajduje się również wizerunek widzącej Łucji, został po-

święcony przez księdza proboszcza Constantino Estévez’a. Wiele osób przychodzi
do tego miejsca, aby się modlić.
I ostatnia informacja w tej relacji: inicjatorami powstania tego niewielkiego
pomnika byli przyjaciele pani Marii del
Carmen (zwanej Carmiñą), która należy
do grupy organizującej doroczną pielgrzymkę do Fatimy (największą zagraniczną pielgrzymkę przybywającą do
Cova da Iria od 1987 roku). Towarzyszyła im szczególna intencja, kierowana do
Boga za wstawiennictwem błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto: o zdrowie Carmiñi (na zdjęciu), która w dniu poświęcenia pomnika (13 maja 2013 roku)
została poddana operacji onkologicznej.
Modlitwa, chemioterapia, radioterapia... Cóż… „Śpiewajmy radośnie jednym

głosem, Franciszku, Hiacynto módlcie się
za nami”.
mieszkająca w Hiszpanii
Maria Liliam de Jesús z Paragwaju
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Fatimska figura pielgrzymująca w Albanii
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Albanii arcybiskupa Angelo Massafra OFM,
skierowaną do Sanktuarium Fatimskiego, jedna z figur pielgrzymujących Matki Boskiej Fatimskiej
odbywa pielgrzymkę po Albanii. Peregrynacja rozpoczęła się 18 stycznia 2014 roku i będzie trwała do kwietnia.
Abp Angelo Massafra opowiada o głównych celach i oczekiwaniach związanych z pielgrzymką.
Oczekujemy także, że zaproszenie do nawrócenia, jakie
przekazała Maryja podczas objawień fatimskich, otworzy
przed nami pokojową przyszłość, możliwości dialogu, wzajemnego szacunku i zrozumienia; aby wszyscy ludzie zrozumieli, że lepiej jest dawać i wybaczać niż mścić się. Chcielibyśmy też stworzyć możliwość lepszego poznania historii
objawień i orędzia fatimskiego, tak bardzo aktualnego tu, w
Albanii.

Skąd wziął się pomysł zorganizowania tej peregrynacji?
Ludowi Bożemu potrzeba silnych, stymulujących doświadczeń, które pozwolą wiernym lepiej przeżywać wiarę. Właśnie
skończył się Rok Wiary; pomyśleliśmy więc o Maryi, która
była najdoskonalszym pielgrzymem wiary; pomyśleliśmy, że
to właśnie pod jej kierownictwem i jej macierzyńską opieką
najlepiej odbędziemy naszą pielgrzymkę wiary.
Ponadto, ponieważ Maryja jest Królową Pokoju, pragniemy powierzyć jej opiece cały świat, a szczególnie Albanię.
W naszym kraju ludzie wiele wycierpieli i wciąż cierpią, nie
tylko z powodu komunizmu, ale przede wszystkim z powodu
tradycji rodowej zemsty (tak zwanej „zemsty krwi”), która
zmusza wiele rodzin do ukrywania się, nieomal uwięzienia,
we własnych domach.
Szczególnej opiece Maryi pragniemy powierzyć osoby
słabe, przede wszystkim: dzieci, wdowy, chorych, ubogich i
emigrantów na całym świecie, a także sprawę pojednania i
uświęcenia rodzin.
Ta pielgrzymka będzie realizacją marzenia, które nosiłem
w sercu od wielu lat. Zacząłem myśleć o tym już w 1998 roku,
kiedy ponownie poświęcono sanktuarium Matki Boskiej
Dobrej Rady w Sacutari; od 19 do 26 września 1998 roku w
Sacutari gościła figura Maryi z Nazaretu. W latach 1999-2000
– jako przygotowanie do Jubileuszu Roku 2000 – odbyła się
pielgrzymka ikony Matki Dobrej Rady (patronki Sacutari i
Albanii) po wszystkich parafiach diecezji Sacutari i Sappa.
Jakie oczekiwania duszpasterskie towarzyszą obecności
figury Matki Boskiej Fatimskiej w Albanii?
Przede wszystkim pragniemy zawierzyć Maryi naród
albański.
Poza tym mamy nadzieje, że – poprzez swoje silne treści
– orędzie fatimskie wzmocni, pogłębioną już podczas Roku
Wiary, wiarę katolików w Albanii; aby wzrastali oni coraz
bardziej w świadectwie i misji.

Co można powiedzieć o nabożeństwie Albańczyków do
Matki Boskiej?
Nabożeństwo do Matki Boskiej w naszym kraju było zawsze bardzo silne i głębokie. Wystarczy przypomnieć, że
gdy komuniści zniszczyli sanktuarium Matki Boskiej Dobrej
Rady – patronki Albanii i diecezji Sacutari, ludzie nadal tam
przybywali. Jest to zresztą jedyne sanktuarium poświęcone
Matce Boskiej w Albanii. W maju, a także podczas innych
uroczystości, setki ludzi uczestniczą w Mszy św., która ze
względu na tak wielką liczbę wiernych jest odprawiana na
otwartym powietrzu.
W okresie reżimu komunistycznego w Albanii zabronione były jakiekolwiek zewnętrzne przejawy modlitwy, a czynienie znaku krzyża było karalne. Mimo to wiele rodzin odmawiało różaniec; często wyglądało to tak, że w tym czasie
jeden z członków rodziny wychodził na ulicę, aby chronić
dom, żeby nie wszedł do niego nikt obcy! Mogę powiedzieć z
absolutnym przekonaniem, że to modlitwa różańca świętego
utrzymała żywą wiarę Albańczyków w okresie prześladowań.
Czy w Albanii jest obecny kult Matki Boskiej Fatimskiej? Czy znana jest historia objawień i orędzie fatimskie? Czy jest jakieś sanktuarium, bazylika lub kościół
pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej?
Historia objawień i orędzie fatimskie było z pewnością
znane w Albanii przed nastaniem komunizmu; przeglądając numery czasopisma diecezji Sacutari (zlikwidowanego
przez władze komunistyczne, którego publikację wznowiono
w 1992 roku) zatytułowanego Kumbona e se Dieles (Dzwon
Niedzielny) z roku 1943, znajdujemy modlitwę poświęcenia
świata dokonanego przez papieża Piusa XII przetłumaczoną
na język albański oraz różne akty zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi diecezji Sacutari, Durazzo i kilku parafii.
Było także znane i praktykowane nabożeństwo pięciu
pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca
Maryi; zostało ono dokładnie opisane i wyjaśnione w napisanej po albańsku książce Pięć sobót ku czci Niepokalanego
Serca Maryi.
Mamy także w diecezji Sacutari-Pult, konkretnie w Oblikë,
Centrum Duszpasterskie poświęcone błogosławionym
Franciszkowi i Hiacyncie oraz kościół pod wezwaniem Matki
Boskiej Fatimskiej.
Warto też wspomnieć, że pierwszy kościół, jaki wybudowano w Albanii po upadku komunizmu (w miejscowości
Gramzë w diecezji Durazzo) poświęcono Niepokalanemu
Sercu Maryi. Na jego fasadzie umieszczono słowa wypowiedziane przez Matkę Boską Fatimską: „Moje Niepokalane
Serce zatriumfuje”.
wywiad przeprowadziła LeopolDina Simões
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Przewodniczący Konferencji Episkopatu Albanii wspomina pierwsze dni pielgrzymki

Powitanie figury pielgrzymującej „było wzruszające i podniosłe”
We wszystkich diecezjach, w których
przebywała figura pielgrzymująca Matki
Boskiej Fatimskiej, przeżywaliśmy wiele
wspaniałych chwil. Przypomnę tu tylko
kilka momentów z pierwszych dni pielgrzymki.
18 stycznia 2014 roku figura przybyła do sanktuarium Matki Boskiej Dobrej
Rady w Sacutari. W wesołym i wzruszającym, pięknym i podniosłym powitaniu
uczestniczyło wielu wiernych i księży.
Po oficjalnym przemówieniach powitalnych wygłoszonych przez arcybiskupa
i proboszcza sanktuarium, odmówiono
różaniec; wszyscy zgromadzeni, kapłani i wierni, modlili się z wzrokiem
wpatrzonym w białą figurę Dziewicy
pielgrzymującej.
Z sanktuarium wizerunek Matki
Boskiej przewieziono do miejscowej katedry, gdzie został entuzjastycznie przyjęty
przez zgromadzone tam dzieci i młodzież.
Młodzi ludzie oraz wierni przybyli z całej
diecezji, wypełnili kościół katedralny bardziej niż się tego spodziewano!
Na sobotni wieczór proboszcz katedry ksiądz Gjovalin Suka zaprosił siostry
zakonne z różnych zgromadzeń diecezji
Sacutari na nieszpory wokół ołtarza figury pielgrzymującej. Pięknemu nabożeń-

„Matko Boska Fatimska módl się
za nami”

stwu, przesyconemu duchem wspólnoty i
wiary, przewodniczył arcybiskup Angelo
Massafra. Dziękowano Maryi za przybycie Jej wizerunku do Albanii i proszono Ją
o dar większego zaangażowania w ewangelizację. Potem uczestnicy nieszporów
spotkali się na wspólnej kolacji w sali
parafialnej.
W nocy (od niedzieli 19 stycznia od
godz. 17.00 do poniedziałku 20 stycznia

do godz. 7.00 rano) trwała adoracja eucharystyczna. Przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem
czuwały na zmianę grupy zakonnic,
zakonników, księży, młodzieży. Były
to chwile silnej i żarliwej wiary u stóp
figury pielgrzymującej Matki Boskiej
Fatimskiej.
abp Angelo Massafra OFM
Albania

„Oto Matka twoja”
Spotkanie z figurą pielgrzymującą
Matki Boskiej Fatimskiej stało się dla
nas, seminarzystów z diecezji Livorno,
okazją do przypomnienia, że Pan nas
wybrał; że naszą misję na tym świecie
– który tak bardzo potrzebuje miłości –
powinniśmy wypełniać wraz z Maryją, z
Jej macierzyńską pomocą i pod Jej czułą
opieką. Misja ta wymaga serca otwartego
na miłość, posłusznego – jak serce Maryi
– działaniu Ducha Świętego i gotowego
przekazywać otrzymany dar bliźnim, bez strachu, aż do ostatecznego daru z życia.
Matka Boska w Fatimie przypomniała ludziom i Kościołowi,
że miłość do Jej Syna nie może
ograniczać się do słów, ale musi
wypełniać się w licznych uczynkach dnia codziennego; w czynach prostych, ale znaczących w
świecie zdominowanym przez
obojętność; w czynach, które
zdolne są poruszyć serca ludzi i
uzyskać u Boga łaskę Jego Serca.
Konający Jezus zwraca się do

ukochanego ucznia, który – jako jedyny
spośród apostołów – odważnie towarzyszy Mistrzowi u stóp Krzyża. Warto
uświadomić sobie fakt, że bez głębokiej
miłości, bez osobistego spotkania twarzą
w twarz z Jezusem, nigdy nie staniemy
się narzędziami Mistrza; grozi nam natomiast ryzyko dawania drugiemu człowiekowi tylko siebie samego, z naszym
egoizmem i naszymi złudzeniami. Spośród wielu spędzonych wspólnie chwil,

najważniejsza była nocna adoracja. Noc,
cisza i bezpośrednie spotkanie z Nim, pomogły nam skonfrontować się z Prawdą,
którą jest Chrystus – światło życia dla
każdego człowieka. Teraz możemy dalej
podążać Jego drogą; mamy większą świadomość naszych ograniczeń, ale przede
wszystkim czujemy nieskończenie wielką
miłość, jaką On obdarza wszystkich ludzi.
Duchowa komunia z seminarzystami
z diecezji Coimbra wzbogaciła to doświadczenie i nadała mu wymiar
uniwersalnego braterstwa, które
z pewnością będzie podtrzymywane przez długi czas. Serdeczne
podziękowanie składamy biskupowi naszej diecezji Jego Ekscelencji Simone Giusti, wielebnemu
rektorowi ks. Paolo Razzauti, wielebnemu wicerektorowi ks. Rosario
Esposito i „Ruchowi Orędzia
Fatimskiego” diecezji Livorno oraz tym wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tego
wydarzenia.
Andrea Salomone, seminarzysta
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Milość i zadośćuczynienie tematem
przewodnim Pielgrzymki Dzieci

Sanktuarium informuje o sympozjum
teologiczno-pastoralnym w roku 2014

Już od prawie 30 lat, tradycyjnie w dniach 9 i 10 czerwca, w
Sanktuarium Fatimskim odbywa się Pielgrzymka Dzieci.
Kolejny raz tysiące dzieci przybyłych z różnych stron Portugalii,
aby czcić Matkę Boską, która tu przekazała pastuszkom orędzie
dla świata, wypełni
plac w Sanktuarium
kolorami i życiem.
Zgodnie z planem
pracy duszpasterskiej
Sanktuarium, przygotowującym wiernych
do świętowania stulecia objawień, wydarzeniem wiodącym pielgrzymki będzie objawienie Matki Boskiej
w lipcu 1917 roku. Hasłem przewodnim pielgrzymki jest zdanie
pochodzące z modlitwy, której pastuszkowie nauczyli się podczas trzeciego objawienia i którą odmawiali
dokonując ofiar: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie”. Ta,
zaproponowana przez Matkę Boską, intencja będzie towarzyszyła różnym wydarzeniom podczas Pielgrzymki Dzieci. Ma to
na celu wzbudzenie w dzieciach intencji zadośćuczynienia; aby
wszystkie swe działania ofiarowywały one Panu Jezusowi z miłości, jako zadośćuczynienie i w intencji nawrócenia grzeszników, tak jak to czynili pastuszkowie. Innymi słowy: pragniemy
przebudzenia wszystkich ludzi, bo wszyscy możemy i powinniśmy – poprzez gesty miłości i zadośćuczynienia – pomagać w
odbudowie poranionego i zniekształconego przez grzech świata.
W takim aspekcie wszystkie nasze ofiary i trudy nabierają nowego znaczenia, gdyż stają się odpowiedzią na miłość Boga do
człowieka.
Kampania majowa, która wkrótce dotrze do parafii, pomoże
dzieciom zapoznać się z ideą zadośćuczynienia, aby mogły one
lepiej przeżywać katechezy fatimskie proponowane podczas
pielgrzymki.
S. Maria Isolinda

W dniach od 30 maja do 1 czerwca b.r. w Fatimie odbędzie się
sympozjum teologiczno-pastoralne, którego celem będzie pogłębienie tematu bieżącego roku duszpasterskiego w Sanktuarium
Fatimskim – „Zanurzeni w miłości Boga do świata”. Sympozjum
stanowi element siedmioletniego cyklu przygotowań do uroczystych obchodów stulecia objawień, które przypada w 2017 roku.
Naukową koordynację przedsięwzięcia powierzono Wydziałowi Teologii Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. Podczas
sympozjum dyskutowane będą zagadnienia związane z objawieniem Matki Boskiej trojgu pastuszkom w lipcu 1917 roku, takie
jak: tajemnica Bożego miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej; Bóg
w świecie współczesnym; chrześcijańska nadzieja na ostateczne
spotkanie z Bogiem; miłość jako istota doświadczenia Boga i sedno życia chrześcijańskiego; aktualne wyzwania wobec duszpasterstwa pokuty i pojednania; Maryja, ikona Bożego miłosierdzia.
Konferencja inauguracyjna, którą wygłosi Franco Manzi, poświęcona będzie tematowi „Tajemnica miłości Boga do świata w
orędziu fatimskim”. Zamykające sympozjum wystąpienie
zatytułowane „Sanktuarium
Fatimskie i odnowa Kościoła
w Portugalii – refleksja historyczno-duszpasterska” przedstawi patriarcha Lizbony
i przewodniczący Konferencji
Episkopatu
Portugalii
abp Manuel Clemente. Wśród
zaproszonych gości zagranicznych, którzy zabiorą
głos na sympozjum są: Jego
Ekscelencja Claude Dagens
– biskup diecezji Angoulême
(Francja), o. Klaus Vechtel
– jezuita z Frankfurtu, włoska teolog Cettina Militello,
znany hiszpański mariolog
Rey García Paredes. W panelach tematycznych udział wezmą
także: João Manuel Duque, Alfredo Teixeira, José Henrique
Pedrosa, Luís Miguel Figueiredo, Jorge Cunha, Carlos Cabecinhas,
Carlos Paes, Guilherme d’Oliveira Martins, Acácio Catarino i
Miguel Panão. Sesji inauguracyjnej oraz sesji zamknięcia będzie
przewodniczył ordynariusz diecezji Leiria-Fatima bp António
Marto, który będzie także celebrował Eucharystię na zakończenie
sympozjum (1 czerwca).
José Eduardo Borges de Pinho,
przewodniczący Komisji Organizacyjnej
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