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Uświęceni w Chrystusie
Pod koniec 2010 r. Sanktuarium 

Fatimskie rozpoczęło realizację sied-
mioletniego programu  przygotowań 
do obchodów stulecia objawień. Obec-
nie przeżywamy piąty rok tego cyklu, 
który zakończy się w 2017 r. Inspiracją 
tematu wybranego przez Sanktuarium 
na rok duszpasterski 2014-2015 jest 
objawienie Matki Boskiej w sierpniu 
1917 r.

Podczas tego objawienia Matka Bo-
ska skierowała do widzących następu-
jące wezwanie: „Módlcie, módlcie się 
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, 
bo wiele dusz idzie na wieczne potę-
pienie, bo nie mają nikogo, kto by się 
za nie ofiarował i modlił”. W tym apelu 
odnajdujemy najgłębszą teologiczną 
treść sierpniowego objawienia, którą 
jest komunia świętych.

W Credo, zwanym Apostolskim 
Symbolem Wiary (lub Składem Apo-
stolskim), w najkrótszej formie po-
twierdzamy, że wierzymy w „świętych 
obcowanie”. Kiedy Kościół mówi o 
obcowaniu świętych to odnosi się do 
jedności (komunii) wszystkich, któ-
rzy wierzą w Chrystusa „tak, że każdy 
czyn lub cierpienie w Chrystusie i dla 

Chrystusa przynosi owoce dla wszyst-
kich” (Katechizm Kościoła Katolic-
kiego, 961). Dlatego też „najmniejszy 
nasz czyn spełniony z miłości przynosi 
korzyść wszystkim, w solidarności z 
wszystkimi ludźmi, żywymi czy zmar-
łymi, która opiera się na komunii świę-
tych. Każdy grzech szkodzi tej komu-
nii” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
953).

Tematem roku duszpasterskiego 
2014-2015 w Sanktuarium Fatimskim 
jest „Uświęceni w Chrystusie”. Świę-
tość, czyli życie w komunii z Bogiem 
i w zgodzie z Jego wolą jest bowiem 
powołaniem każdego chrześcijanina. 
Wiodącą myślą teologiczną związaną 
z tym tematem jest świętość Boga, w 
której daje On udział nam wszystkim. 
Element katechetyczny, który będzie 
ukazywany przez te zagadnienia to: 
Kościół jako komunia świętych. Posta-
wą proponowaną wiernym jest modli-
twa, która pozwala nam doświadczyć 
obcowania świętych.

Matka Boska podczas objawienia w 
sierpniu wzywała: „Módlcie się, mó-
dlcie się wiele”. Nieustanne wezwanie 
do modlitwy to jedna z najbardziej cha-

Organy znajdujące się w bazylice 
Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie 
(wykonane w 1952 r. przez firmę Fratelli 
Ruffatti) zostały poddane grun-
townej renowacji. Prace prowadzi 
specjalistyczne przedsiębiorstwo 
Mascioni Organi z Azzio/Cuvio 
we Włoszech. Remont ma na 
celu odpowiednie przygotowanie 
instrumentu na obchody stule-
cia objawień fatimskich. Koncert 
inaugurujący odnowione organy 
przewidziano na Niedzielę Palmo-
wą – 20 marca 2016 r.

Organy Ruffatti, używane w 
bazylice przez wiele lat, były już 
bardzo zniszczone; mimo to więk-

rakterystycznych treści orędzia fatim-
skiego. Zauważmy, że jest to pierwsza 
prośba, jaką Matka Boska skierowała 
do pastuszków i prośba najczęściej 
przez Nią powtarzana w kolejnych 
objawieniach. Modlitwa jest sednem 
orędzia płynącego z Fatimy i zaprosze-
niem do intensywnego doświadczania 
Boga.

ks. Carlos Cabecinhas

Renowacja organów w bazylice Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie
szość piszczałek z tego instrumentu bę-
dzie ponownie wykorzystana. Zostaną 
one umieszczonych w szafie organowej 

o nowoczesnym wzornictwie; jej projekt 
jest wynikiem ścisłej współpracy między 
remontującą organy firmą a Wydziałem 

Architektury Sanktuarium Fatim-
skiego. Nowy instrument – podob-
nie jak poprzedni – będzie posiadał 
5 klawiatur (w zmienionym ukła-
dzie) i około 90 rejestrów. 

Renowacja organów prowadzo-
na jest pod czujnym okiem osób 
odpowiedzialnych za oprawę mu-
zyczną uroczystości w Fatimie 
oraz architekta Sanktuarium; do 
współpracy zaproszono również 
ekspertów spoza Sanktuarium.

Rektorat Sanktuarium Fatimskiego
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Wystawa czasowa upamiętniająca objawienie w sierpniu 1917 roku

„Na tym łez padole”
W nadchodzącym roku duszpaster-

skim Sanktuarium Fatimskie w sposób 
szczególny wspomina czwarte objawienie 
Maryi w Cova da Iria, które według świa-
dectwa widzących miało miejsce w sierp-
niu 1917 r. Zorganizowana z tej okazji wy-
stawa czasowa zatytułowana „Na tym łez 
padole” proponuje zwiedzającym refleksję 
dotyczącą politycznej i ideologicznej sytu-
acji Portugalii oraz świata w drugiej deka-
dzie XX wieku. Mottem poszczególnych 
części wystawy są wersety z modlitwy 
„Salve Regina”.

Droga, jaką w dniu zapowiedzianego 
objawienia dzieci z Aljustrel odbyły do 
Ourém na przesłuchanie przed starostą, 
stanowi metaforę wydarzeń toczących się 
w owym czasie w Portugalii i na świecie. 
Jednym z głównych celów wystawy jest 
ukazanie kontekstu historycznego związa-
nego z pierwszą wojną światową i portu-
galską Pierwszą Republiką, które stanowi-
ły tło objawień w Fatimie: pierwsza – w 
skali globalnej, druga – w skali narodowej.

W pierwszej części ekspozycji, zatytułowanej „Po tym wy-
gnaniu”, pielgrzym podąża z Cova da Iria w kierunku osady 
Aljustrel, do miejsca zwanego Valinhos, gdzie – według relacji wi- 
dzących – miało miejsce objawienie sierpniowe. Wystawa pre-
zentuje tu dwie optyki patrzenia na wydarzenia z sierpnia 1917 r.: 
jedna to relacje przedstawione z punktu widzenia człowieka 
wierzącego, druga to perspektywa wydawnictw antyklerykal-
nych, które wyśmiewały objawienia w Fatimie. W tym dziale 
ekspozycji zwiedzający zobaczy również przedmioty, których 
Franciszek, Hiacynta i Łucja używali między 13 a 19 sierpnia 
1917 r.

Motyw wyjazdu do Ourém, który wzbudzał wątpliwości i 
obawy Łucji („czy to będzie podróż czy uwięzienie?”), przewija 
się przez całą wystawę. Jej druga części – zatytułowana „Jęcząc 
i płacząc” – przypomina wielkie konflikty i wojny XX wieku, 
w tym przede wszystkim: pierwszą wojnę światową (której stu-
lecie ta wystawa również upamiętnia), drugą wojnę światową i 
wojnę kolonialną – szczególnie ważne da Portugalii wydarzenie 
historyczne, którego efektem są liczne prośby i modlitwy złożo-
ne w Sanktuarium Fatimskim.

W tej części wystawy pokazano wyjątkowe eksponaty, w tym 
między innymi: krucyfiks zwany „Chrystusem z okopów”, mun-

dur w czasów drugiej wojny światowej 
oraz rzeźbę Clary Menéres zatytułowaną 
„Padł martwy, leży zimny, synek mamusi”, 
inspirowaną znanym wierszem Fernando 
Pessoi i będącą jedną z najbardziej wy-
razistych estetycznych kontestacji wojny 
kolonialnej, jeszcze podczas jej trwania. 
Ten dział ekspozycji prezentuje również 
dokumenty ukazujące walkę ideologiczną 
dotyczącą kwestii religii, toczącą się w 
Portugalii w czasach Pierwszej Republiki. 
Jej symboliczną kulminacją było wysadze- 
nie dynamitem Kaplicy Objawień 
w Fatimie w 1922 r.

Trzecia i ostatnia części wystawy, zaty-
tułowana „Módl się za nami święta Boża 
Rodzicielko” (wezwanie tradycyjnie uży-
wane na zakończenie modlitwy „Salve 
Regina”), przedstawia rozwiązanie – któ-
re zgodnie ze świadectwem widzących 
– Matka Boska wskazała dla osiągnięcia 
pokoju na świecie: modlitwę różańcową. 
Prezentowane są tu różańce ze zbiorów 

Muzeum Sanktuarium Fatimskiego, w tym po raz pierwszy eks-
ponowany publicznie różaniec ofiarowany Matce Boskiej Fa-
timskiej przez papieża Franciszka w październiku 2013 r. oraz 
różaniec od rybaków z Caxinas (podarowany Sanktuarium jako 
wotum dziękczynne za uratowanie ich życia po zatonięciu kutra 
w 2011 r.).

Całej wystawie towarzyszy improwizacja muzyczna w wy-
konaniu pianistki Leonor Leitão-Cadete na temat „Na tym łez 
padole: od wojny do pokoju w świetle orędzia fatimskiego” 
(„Meditação musical sobre a Guerra e a Paz, à luz da Mensagem 
de Fátima”).

Wystawę, mieszczącą się w sali św. Augustyna, w podzie-
miach bazyliki Trójcy Przenajświętszej, można oglądać co-
dziennie od 9.00 do 19.00. Prezentowane zbiory historyczne i 
dzieła sztuki należą do różnych instytucji oraz osób prywatnych, 
z którymi współpracuje Muzeum Sanktuarium Fatimskiego. 

Wystawa czasowa „Na tym łez padole” – nawiązując do trud-
nych chwil, jakie pastuszkowie fatimscy przeżywali w połowie 
sierpnia 1917 r. – ukazuje „wygnania, jęki, płacze i modlitwy” 
dramatycznych momentów współczesnej historii, odczytywane 
w świetle nadziei płynącej z orędzia fatimskiego.

Marco Daniel Duarte
komisarz wystawy

Prośba o odmawianie różańca jest nie-
ustannie i bardzo silnie obecna w orędziu, 
które od 1917 r. słyszymy z Fatimy. Ta prosta, 
lecz potężna modlitwa jest w nim wskazana 
jako jeden z najskuteczniejszych sposobów, 
dzięki któremu ludzie mogą uzyskać pokój na  
świecie i pokój w ludzkich sercach.

Wielkie znaczenie modlitwy różańcowej 
ukazuje ostatnia część wystawy „Na tym łez 
padole”, zatytułowana „Módl się za nami 
święta Boża Rodzicielko”. Wśród prezento-
wanych na wystawie różańców (niektóre z 

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
nich są pokazywane publicznie po raz pierw-
szy), znajduje się różaniec ofiarowany Sank-
tuarium przez papieża Franciszka w paździer-
niku 2013 r. Przypomnijmy, że figura Matki 
Boskiej Fatimskiej czczona w Kaplicy Obja-
wień została wówczas zawieziona do Rzymu 
na uroczystości Dnia Maryjnego, kończącego 
Rok Wiary; dzięki temu fatimski wizerunek 
Maryi stał się ważnym symbolem dla wszyst-
kich wiernych czcicieli Matki Boskiej na ca-
łym świecie.

L.S. 
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Ruch Orędzia Fatimskiego

Żyć orędziem fatimskim
Prezentujemy wywiad 

z ks. Manuelem Antunes’em – 
narodowym asystentem Ruchu 
Orędzia Fatimskiego w Portugalii. 
Pragniemy w ten sposób przybliżyć 
naszym Czytelnikom stowarzyszenie, 
którego celem jest propagowanie 
orędzia fatimskiego i zachęcanie 
wiernych do życia zgodnie z jego 
wezwaniami.

Rozmowę przeprowadziła 
LeopolDina Simões

Co to jest Ruch Orędzia Fatimskie-
go?

Ruch Orędzia Fatimskiego to – powo-
łane w oparciu o prawo kanoniczne przez 
Konferencję Episkopatu Portugalii – sto-
warzyszenie wiernych, którego główny-
mi zadaniami są formacja i apostolstwo. 
Ruch nasz kontynuuje działalność sto-
warzyszenia Pia União dos Cruzados de 
Fátima (Pobożna Unii Krzyżowców Fa-
timskich), powołanego przez biskupów 
portugalskich w 1934 r. Celem Ruchu 
jest propagowanie orędzia fatimskiego i 
zachęcanie wiernych do życia zgodnie z 
jego wezwaniami. Stowarzyszenie liczy 
około 100.000 członków, zrzeszonych w 
sekretariatach na poziomie narodowym, 
diecezjalnym i parafialnym. Narodowy 
sekretariat (z siedzibą w Sanktuarium 
Fatimskim) został zatwierdzony przez 
asystenta generalnego – delegata Konfe-
rencji Episkopatu Portugalskiego, którym 
(zgodnie ze statutem) jest biskup diecezji 
Leiria-Fatima; obecnie jest to Jego Eks-
celencja António Augusto Santos Marto. 
Wszystkich członków Ruchu nazywamy 
„orędownikami”.

Kto to jest „orędownik”?
To każdy członek naszego Ruchu – 

może być to dziecko, człowiek młody 
lub... już nie taki młody – który zobowią-
zuje się do życia zgodnie z wezwaniami 
orędzia fatimskiego, wypełniania tych we-
zwań we własnym życiu oraz upowszech-
niania orędzia wśród rodzin w swojej pa-
rafii.

W jaki sposób Ruch wypełnia swoją 
misję?

Zgodnie ze statutem Ruch zajmuje się 
trzema obszarami działań duszpasterskich: 
modlitwą, chorymi i niepełnosprawnymi 
oraz pielgrzymkami. Mamy jeszcze dwa 
specjalne obszary zainteresowania – to 
mali orędownicy i młodzież.

Jeśli chodzi o modlitwę to Ruch Orę-
dzia Fatimskiego propaguje odmawianie 
różańca, szczególnie w rodzinach. Po-

nadto zachęcamy do praktykowania na-
bożeństwa pierwszych pięciu sobót, jako 
zadośćuczynienia Matce Boskiej; prośbę 
taką Maryja skierowała do wiedzącej 
Łucji podczas jej pobytu w Hiszpanii. Ko-
lejny ważny punkt naszej działalności w 
dziedzinie modlitwy to adoracja euchary-
styczna dla dorosłych, a w sposób szcze-
gólny – dla małych orędowników Matki 
Boskiej. W ciągu roku organizujemy też 
piętnaście spotkań poświęconych modli- 
twie i medytacji, które nazywamy 
„Dniami pustyni”.

W obszarze pomocy chorym, we 
współpracy z Sanktuarium Fatimskim, 
Ruch przygotowuje rekolekcje dla ludzi 
chorych i niepełnosprawnych; nasi człon-
kowie towarzyszą uczestnikom przed, w 
czasie i po rekolekcjach. Rocznie orga-
nizujemy średnio 25 cykli trzydniowych 
rekolekcji, w których uczestniczy około 
2100 chorych i niepełnosprawnych. Ruch 
współdziała także z Sanktuarium Fatim-
skim przy organizacji wakacji dla rodzi-
ców, którzy opiekują się w domu swoimi 
niepełnosprawnymi dziećmi; co roku 
odbywają się cztery tygodniowe turnusy, 
podczas których realizowany jest specjal-
ny program.

Jeśli chodzi o pielgrzymki to, co roku, 
w trzecim tygodniu lipca, organizujemy 
narodową pielgrzymkę Ruchu do Sank-
tuarium Fatimskiego. Otaczamy także 
szczególną opieką pielgrzymów, którzy 
podczas wielkich pielgrzymek rocznico-
wych przybywają do Fatimy na piechotę; 
pracuje przy tym ekipa przedstawicie-
li Ruchu Orędzia Fatimskiego, Zakonu 
Maltańskiego, Czerwonego Krzyża, stra-
żaków i skautów. Organizujemy jeszcze 15 
dwudniowych pielgrzymek do Sanktua- 
rium Fatimskiego dla osób powyżej 
65. roku życia oraz 9 pielgrzymek do Tuy 

i Pontevedra w Hiszpanii, gdzie przeby-
wała siostra Łucja.

A jak wygląda praca z dziećmi i 
młodzieżą?

Zachęcamy osoby odpowiedzialne 
w diecezjach i parafiach, aby pomagały 
dzieciom i nastolatkom w podążaniu za 
wskazaniami, które Matka Boska prze-
kazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie. 
Młodzież ma okazję do uczestniczenia w 
licznych spotkaniach formacyjnych or-
ganizowanych przez nas w ciągu roku; 
mamy także programy przeznaczone dla 
najmłodszych orędowników, w których 
szczególny nacisk kładziemy na adorację 
eucharystyczną na podobieństwo pastusz- 
ków i na modlitwę różańcową 
(o godz. 18.30 w dniu 13 każdego 
miesiąca w Kaplicy Objawień).

A jak Ruch Orędzia Fatimskiego 
przygotowuje się do obchodów stulecia 
objawień?

Zaproponowano nam włączenie się w 
program obchodów realizowany przez 
Sanktuarium Fatimskie, który rozpo-
czął się pod koniec 2010 i zakończy 
w 2017 roku. Dobra Nowina jest 
Słowem Bożym, a orędzie fatimskie jest 
przypomnieniem tego Słowa, tak często 
dziś zapominanego i niezrozumianego. 
Uważamy, że proces przygotowania do 
obchodów stulecia jest kolejną oka-
zją, aby zapoznawać ludzi z orędziem 
fatimskim i upowszechniać je.

Jednym z powodów wielkiego kryzy-
su, jaki aktualnie przeżywamy, jest brak 
wartości moralnych i duchowych. Jeśli 
współcześni orędownicy nie będą sami 
przestrzegać tych wartości, jak będą mo-
gli nieść innym orędzie fatimskie? To jest 
obecnie główny cel naszej akcji ewange-
lizacyjnej.
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Droga świętości

Droga, jaką pielgrzym pokonuje 
przybywając do Sanktuarium jest za-
zwyczaj zewnętrznym znakiem we-
wnętrznej drogi wiary. Sanktuarium 
jest więcej niż przestrzenią, do której 
ludzie przychodzą i odchodzą; jest 
miejscem, do którego prowadzi droga 
– drogi świętości, przemierzana przez 
pełen wiary lud Boży. Pielgrzymki są 
bardzo ważnie dla życia Sanktuarium, 
które jest miejscem celebrowania wia-
ry. Każdy przybywający do Fatimy jest 
zaproszony do odbycia pielgrzymki 
z przygotowanym przez Sanktuarium 
„Przewodnikiem pielgrzyma”.

W bieżącym roku duszpasterskim 
pielgrzymom zaproponowano trasę 
pod hasłem Uświęceni w Chrystusie; 
jest to przesłanie zaczerpnięte ze słów 
wypowiedzianych przez Matkę Bo-
ską Różańcową podczas objawienia w 
sierpniu 1917 r.: „Módlcie, módlcie się 
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, 
bo wiele dusz idzie na wieczne potę-
pienie, bo nie mają nikogo, kto by się 
za nie ofiarował i modlił”. Wskazują 
one dwie zasadnicze postawy w drodze 
ku świętości: modlitwę¸ która otwiera 
człowieka na obecność Boga i na niej 
go koncentruje oraz ofiarę, czyli ofiaro-
wanie życia jako daru dla innych ludzi.

Pielgrzymi pragnący odbyć trasę 
przygotowaną przez Sanktuarium znaj-
dą na Placu Modlitwy, obok żłóbka, 
folder z jej opisem. Pielgrzymka przez 
ważne miejsca Cova da Iria winna być 
odbiciem wewnętrznej drogi i gotowo-
ści do podjęcia zobowiązania do świę-
tości, do czego Matka Boska zachęca-
ła podczas sierpniowego objawienia 
w Fatimie; apel Maryi nawiązuje do 
ewangelicznego wezwania do święto- 
ści: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem 

święty” (1P1, 16), które widzący 
Franciszek, Hiacynta i Łucja podjęli na 
całe swoje życie.

Od żłóbka – upamiętniającego wcie-
lenie Boga, który nas uświęca – piel-
grzym kieruje się do kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu, gdzie może wziąć 
udział w wieczystej adoracji, koncen-
trującej uwagę na tym, co najważniej-
sze – na miłości Boga opromieniającej 
prawdę o każdym człowieku. Następ-
nie pielgrzym udaje się do bazyliki 
Trójcy Przenajświętszej; po drodze (w 
specjalnie do tego przeznaczonej ka-
plicy) może skorzystać z sakramentu 
pojednania i pokuty. W bazylice piel-
grzym modli się przed głównym oł-
tarzem; umieszczona w nim mozaika 
jest okazją do przypomnienia sobie 
doświadczeń widzących, co nada wy-
rażonemu w Fatimie zaproszeniu do 
świętości wymiar eklezjalny i escha-
tologiczny. Wreszcie trasa pielgrzymki 
w Cova da Iria prowadzi do Kaplicy 
Objawień; tam pielgrzym, przez ręce 
Pani Fatimskiej, ofiarowuje się Bogu i 
rozważa życie Chrystusa w modlitwie 
różańcowej. Trasę kończy nawiedzenie 
grobów widzących, którzy są przykła-
dem dla wszystkich wierzących.

Świętość jest powołaniem każdego 
człowieka; do świętości zachęca nas 
Ewangelia, przypominają nam o tym 
objawienia w Fatimie. W orędziu Mat-
ki Boskiej Różańcowej świętość wyra-
ża się przez dwie postawy: skoncentro-
wanie życia na Bogu poprzez modlitwę 
i poświęcenie życia dla bliźnich, szcze-
gólnie tych, którzy najbardziej tego po-
trzebują.

Pedro Valinho Gomes
radca Komitetu Wykonawczego 

ds. Stulecia Objawień

Czasami gesty, które na pierwszy 
rzut oka wydają się być małe i niezna-
czące, trafiają do pełnego miłosierdzia 
serca Maryi i przyczyniają się do upo-
wszechniania orędzia fatimskiego.

19 stycznia, podczas niedzielnej 
Mszy św. w uczelnianej kaplicy 
Uniwersytetu Florydy Centralnej 
(University of Central Florida) w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, odbyła się 
krotka uroczystość. Portugalski student 
ofiarował na ręce kapelana Uniwersy- 
tetu i dyrektora Catholic Campus 
Ministry, księdza Benjamina Berinti, 
figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

Ofiarodawcą był Francisco Cercas, 
pochodzący z miejscowości Barreiro 
leżącej w portugalskiej diecezji 

Setúbal, który studiuje na wydziale 
Hotelarstwa i Turystyki tej uczelni.

Kiedy portugalski student zauwa-
żył, że w uczelnianym kościele nie ma 
żadnego maryjnego wizerunku, posta-
nowił ofiarować Uniwersytetowi nie-
wielką figurę Matki Boskiej Różańco-
wej z Fatimy. Jest to piękny przykład 
apostolstwa i świadectwo pobożności, 
jakie daje młody człowiek przebywają-
cy tak daleko od rodzinnego domu.

Życzymy, aby Matka Boska Fatim-
ska otaczała swą opieką studentów i 
wszystkich tych ludzi, którzy się Jej 
powierzają, zarówno na tym uniwersy-
tecie, jak i na całym świecie.

Matka Boska 
Fatimska

na Uniwersytecie 
na Florydzie
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„Potrzebny jest ktoś, kto będzie wy-
nagradzał”. To wezwanie Maryi w Fati-
mie stało się impulsem do działania dla 
założyciela zgromadzenia Sióstr Wy-
nagrodzicielek Matki Boskiej Fatim-
skiej. Było to jedno z pierwszych zgro-
madzeń zakonnych, jakie powstało w 
Cova da Iria (w Fatimie); stworzył je w 
1926 r. ksiądz Manuel Nunes Formigão 
– apostoł i głosiciel orędzia 
fatimskiego. Charyzmatem 
powołanego przez niego 
zgromadzenia jest miłość i 
współczucie dla grzeszni-
ków, konkretyzujące się w 
codziennych małych i wiel-
kich działaniach, naznaczo-
nych zawsze duchowością 
adoracji wynagradzającej i 
maryjnej.

Celem zgromadze-
nia jest poszukiwanie we 
wszystkim wielkiej chwa-
ły Bożej i szansy zbawie-
nia dla ludzi. Inspiracją do 
działania jest orędzie Matki 
Boskiej Fatimskiej, a wzo- 
rem do naśladowania 
– pastuszkowie: Łucja, Franciszek 
i Hiacynta, którzy całkowicie upodobnili 
się do Chrystusa w Jego oddaniu Ojcu 
dla zbawienia ludzkości.

W Sanktuarium Fatimskim siostry 
współpracują aktywnie w prowadze-
niu modlitw i adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Pod koniec 1959 r. 
bp João Pereira Venâncio, ówczesny 
ordynariusz diecezji Leiria, zapragnął 
umieścić Eucharystię w sercu Sanktu-
arium Fatimskiego; stworzono wów-
czas miejsce poświęcone wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Od prawie stu lat orędzie fatimskie inspiruje 
Siostry Wynagrodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej

O pomoc poproszono Siostry Wyna-
grodzicielki Matki Boskiej Fatimskiej, 
które od 1 stycznia 1960 r. prowadzą 
wieczystą adorację Najświętszego Sa-
kramentu uroczyście wystawionego w 
kaplicy Najświętszego Sakramentu (od 
13 lipca 2008 r. znajduje się ona w tzw. 
Strefie Pojednana w bazylice Trójcy 
Przenajświętszej).

Zgromadzenie ma wiele domów w 
całej Portugalii; we wszystkich swoich 
placówkach siostry pracują w duszpas- 
terstwie, działają na rzecz edukacji 
oraz prowadzą akcje socjalne i do-
broczynne. Siostry Wynagrodzicielki 
działają także na misjach w Afryce i w 
Timorze.

W miejscowości Lichinga 
w Mozambiku Wynagrodzicielki Matki 
Boskiej Fatimskiej zajmują się duszpas- 
terstwem i nauczaniem w parafii 
p.w. Niepokalanego Serca Maryi, która 
powstała w 2001 r. dzięki ich wysiłkowi 

i oddaniu. Siostry, nie szczędząc trudu i 
ewangelizatorskiego zapału, prowadzą 
formację różnych grup katechetycz-
nych i młodzieżowych oraz organizują 
parafialną administrację; starają się też 
być zawsze do dyspozycji parafian w 
każdej ich potrzebie. Dzięki wsparciu 
biskupa tamtejszej diecezji oraz daro- 
wiznom zbudowano przedszkole 

im. Trojga pastuszków 
fatimskich, do którego 
uczęszcza około 150 dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat.

30 marca 2006 r. zgro-
madzenie utworzyło nową 
wspólnotę w Benguela w 
Angoli. Dzięki poświęce- 
niu i wysiłkowi finansowe-
mu zgromadzenia, świec-
kich współpracowników, 
grup szkolnych i kateche-
tycznych, przedszkoli i 
anonimowych darczyńców 
zbudowano tam budynek 
socjalny. Mieści się w 
nim Ośrodek Dziecięcy 
im. Pastuszków z Fatimy; 
tam także siostry żywią 

i – poprzez zabawę – uczą około 150 
dzieci. W Ośrodku jest także kapli-
ca, zawsze otwarta, przeznaczona do 
codziennej modlitwy i nabożeństw.

Równie wielkim wyzwaniem jest 
dla sióstr misja w Timorze Wschodnim. 
Od października 2011 r. na terenie 
diecezji Maliana, w gminie Suco 
Memo (leżącej w regionie graniczącym 
z Indonezją) powstają nowe projekty, o 
których realizacji marzą pracujące tam 
misjonarki Wynagrodzicielki; starają się 
one ze wszystkich sił odpowiedzieć na 
potrzeby miejscowej społeczności.

Eucharystia i sakrament pojednania w Fatimie
W Fatimie staramy się podkreślać, że 

uczestnictwo w Eucharystii (jako ukorono-
wanie pielgrzymki) oraz przystąpienie do 
sakramentu pokuty i pojednania to istotne 
treści zawarte w orędziu fatimskim.

Orędzie z Fatimy (którego „eucharystycz-
nym preludium” był cykl objawień Anioła 
w 1916 r., a „eucharystycznym epilogiem” 
w objawieniu w Tuy w 1929 r.) ma wymiar 
głęboko eucharystyczny. W tym wymiarze 

na pierwszy plan wysuwają się po-
stawy adoracji i zadośćuczynienia, 

tak charakterystyczne dla eucharystycznej 
duchowości orędzia fatimskiego.

Obok Eucharystii, Sanktuarium Fatim-
skie podkreśla wielkie znaczenie sakramentu 
pokuty i pojednania. Nawrócenie to jedna z 
podstawowych treści objawień. Oczywistym 
jest, że nawrócenie nie polega wyłącznie na 
przystępowaniu do sakramentu pokuty i po-
jednania, ale jest jego ważnym przejawem i 
sakramentalną realizacją.

ks. Carlos Cabecinhas
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Wielka Nowenna Fatimska w Polsce

Kolejny – siódmy – rok Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej wprowadza nas w ostatnie trzy 
lata przygotowania do jubileuszu 100. rocz- 

nicy ukazania się Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. 
Mija kolejny rok naszej modlitwy, pracy i apo- 
stolstwa, „by Maryja była bardziej znana i bardziej 
miłowana”, a Jej Orędzie poznał i wypełnił świat. 

Radością dla nas jest każda inicjatywa prowadząca ku na-
bożeństwu do Niepokalanego Serca Maryi, którego „pragnie 
Bóg”. Cieszy, że tych inicjatyw jest coraz więcej w Polsce, 
jak również parafii, gdzie to nabożeństwo jest odprawiane.

Rok 2015 skupia naszą uwagę na Rodzinie poprzez ha-
sło: Potęga Rodziny. Domowy Kościół, którego nie przemo-
gą bramy piekła. Siostra Łucja 80 lat po objawieniach na-
pisała: „Bóg zechciał zakończyć swoje orędzie w Fatimie w 
październiku 1917 roku trzema objawieniami, które traktuję 
raczej jako trzy wezwania podane nam do rozważenia po to, 
abyśmy mieli je na uwadze podczas naszej doczesnej piel-
grzymki. Kiedy lud podziwiał w osłupieniu krąg słońca roz-
jaśnionego światłem obecności Bożej, małe dzieci dostrzegły 
obok słońca trzy różne objawienia, bardzo dla nas znaczące i 
wymowne (...) Pierwszym było objawienie Świętej Rodziny: 
Nasza Pani i Dziecię Jezus, błogosławiące lud, w ramionach 
św. Józefa. Czy w czasach, kiedy rodzina bywa tak często 
źle pojmowana w formie, w jakiej została ustanowiona przez 
Boga, i kiedy dotykają ją tak boleśnie błędne nauki przeciwne 
celom, dla których Boski Stworzyciel ją ustanowił, Bóg nie 
zechciał skierować do nas wołania o zwrócenie baczniejszej 
uwagi na cel, w jakim powołał na tym świecie rodzinę?”.

Warto pamiętać, iż temat kolejnego roku Wielkiej Nowen-
ny zbiega się w czasie ze Zgromadzeniem Nadzwyczajnym 
Synodu Biskupów, który, zgodnie z wolą papieża Franciszka, 
dotyczy Rodziny, a mianowicie odnosi się do „wyzwań dusz-
pasterskich związanych z rodziną w kontekście ewangeliza-
cji”. 

Ponadto w treść roku duszpasterskiego 2014/2015 
w Polsce, którego myśl przewodnia brzmi: Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię, wolą Episkopatu Polski, zostało 
wpisane nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty 
miesiąca.

Cieszymy się również z faktu, iż Fatima trafiła do 
katechezy; otóż od 2014 roku w podręcznikach do katechezy 
dla klas III znajdują się konspekty zajęć poświęcone Orędziu 
Fatimskiemu i nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca.

 W ostatnim okresie stworzyliśmy bazę danych zawierają-
cą informacje dotyczące miejsc, gdzie można uczestniczyć w 
pierwszych sobotach. Jest ona stale aktualizowana na stronie 
internetowej Sekretariatu (www.sekretariatfatimski.pl), dla-
tego też nadal prosimy o przesyłanie informacji o kolejnych 
parafiach, w których jest odprawiane to nabożeństwo.

Z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 
w każdą pierwszą sobotę od godz. 18.20 w Radiu Alex 
(FM 105, 2 w Małopolsce oraz przez internet: www.radioalex.pl) 
jest transmitowane na żywo nabożeństwo wynagradzające. 
Możemy więc wspólnie łączyć się w modlitwie przy Niepo-
kalanym Sercu Maryi. 

Ks. Krzysztof Czapla SAC
Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego

2 lutego zakończyła się peregrynacja figury Matki Boskiej Fatimskiej po portugalskich 
zgromadzeniach kontemplacyjnych. Poprzez to wydarzenie Sanktuarium Fatimskie pra-
gnęło włączyć zakony kontemplacyjne w przygotowania do obchodów setnej rocznicy 
objawień fatimskich oraz prosić je o modlitwę w intencji dobrych, duchowych owoców 
prowadzonych działań i inicjatyw, w tym szczególnie peregrynacji figury Matki Boskiej 
po portugalskich diecezjach, która rozpocznie się w maju tego roku.

Peregrynacja figury do wspólnot kontemplacyjnych rozpoczęła się 12 maja 2014 r. 
Nawiedziła ona 35 wspólnoty klauzurowe w Portugalii; w każdej z nich spędziła 
tydzień. W sumie figura pielgrzymująca przemierzyła 3.582 km. W Karmelu św. Teresy 
w Coimbrze figura Matki Boskiej Fatimskiej została umieszczona w celi siostry Łucji, 
widzącej z Cova da Iria (na zdjęciu). Ze szczególnym wzruszeniem i radością 
wspólnoty zakonne przeżywały uroczyste powitania i pożegnania figury. Świadectwa 
przesłane przez te zgromadzenia do Sanktuarium Fatimskiego opisują wielką radość i 
wdzięczność za możliwość spotkania z wizerunkiem Maryi.

W maju 2015 r. figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej podejmie ponownie 
swoje pielgrzymowanie; tym razem będzie przez rok nawiedzała wszystkie portugalskie 
diecezje.

Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej nawiedzi portugalskie diecezje
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Włochy: Duchowość maryjna źródłem nowej ewangelizacji
Od 30 września do 13 października 2014 r. w parafiach 

p.w. św. Piusa X i św. Ignacego z Laconi, należących do 
diecezji Cagliari (na włoskiej wyspie Sardynia), odbyła się 
peregrinatio mariae – pielgrzymka figury Matki Boskiej 
Fatimskiej. Były to dni pełne wielkich duchowych przeżyć, 
w których uczestniczyli przedstawiciele Ruchu Orędzia 
Fatimskiego z diecezji Livorno.

Uroczystościom w parafii św. Piusa X w Cagliari, w któ-
rych przygotowaniu pomagali przedstawiciele Ruchu, prze-
wodniczył ksiądz Pasquale Flore. Wieczorem 30 września na 
dziedzińcu przed kościołem odbyło się powitanie figury piel-
grzymującej Matki Boskiej Fatimskiej. Wiele osób, przyby-
łych z różnych dzielnic miasta, modliło się szczególnie w in-
tencji rodzin; wierni przybywali tu licznie przez cały tydzień. 
Każdego ranka, jako przygotowanie do rocznicy stulecia 
objawień, prowadzono modlitwy różańcowe z rozważaniami 
poświęconymi orędziu fatimskiemu. Co wieczór odbywały 
się spotkania modlitewne z odczytywaniem i rozważaniem 
orędzia „Pani w bieli”. Prowadzono również adoracje, 
podczas których uczono zgromadzonych modlitw Anioła 
Portugalii; okazało się bowiem, że wiele osób ich nie zna, a 
jednym z zadań Ruchu Orędzia Fatimskiego jest także nauczanie.

Podczas tej pielgrzymki ku czci Matki Boskiej były też 
piękne chwile spędzone z młodzieżą i dziećmi, w tym ze 
skautami, którzy prowadzili niektóre wieczorne spotkania. 
Wiernych zapoznawano także z nabożeństwem do Niepoka-
lanego Serca Maryi oraz praktyką pięciu pierwszych sobót 
miesiąca; wiele osób z radością rozpoczęło to – pochodzące 
prosto z Nieba – nabożeństwo. Proboszcz kościoła św. Piusa X 
ksiądz Giovanni Ligas poświęcił swą parafię Niepokalanemu 
Sercu Maryi; dla wszystkich zgromadzonych był to bardzo 
wzruszający moment!

Odbyłem wiele pielgrzymek do różnych sanktuariów 
w Europie i na Bliskim Wschodzie, mam wiele wspomnień z 
takich świętych miejsc jak Rue du Bac, Lourdes, Fatima, Rzym, 
Pontmain, La Salette, Pellevoisin, Le Laus, Banneux, Baraing, 
Paray-le-Monial itd. 

Biskup naszej diecezji wyraził zgodę się na budowę Cen-
trum Maryjnego, w którym ku wspólnemu pożytkowi mogłyby 
być prezentowane dary i pamiątki z tych podróży. Centrum 

Centrum Matki Boskiej Fatimskiej w Burkina Faso

5 października figura pielgrzymująca z Fatimy wyruszyła 
do parafii p.w. św. Ignacego z Laconi w mieście Serramanna, 
gdzie także została bardzo serdecznie przyjęta przez całą 
wspólnotę. Na ulicach miasta panowała świąteczna atmosfe-
ra, balkony i ogrody były uroczyście ozdobione; było to na-
prawdę piękne powitanie Matki Boskiej!

Ksiądz proboszcz Pietro Mostallino zorganizował na uli-
cach miasta procesje, podczas których odmawiano różaniec 
z rozważaniami poświęconymi objawieniom w Cova da Iria. 
13 października, w obecności setek wiernych, Jego Ekscelen-
cja ksiądz biskup Arrigo Miglio poświęcił parafię Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Przy parafii utworzono także dziecięcą 
grupę modlitewną pod nazwą  „Grupa Pastuszków Fatim-
skich”  dzieci będą się spotykały trzy razy w miesiącu, aby 
odmawiać różaniec.

Alessandra Bimbi, Ruch Orędzia Fatimskiego – Włochy 

powstało dzięki pomocy dobroczyńców z Alzacji (Francja); 
8 grudnia 2001 r. zostało ono uroczyście zainaugurowane przez 
biskupa i poświęcone Matce Boskiej Fatimskiej – bohaterce 
najważniejszych objawień maryjnych na świecie.

W latach 1982, 1987, 2013 i 2014 do wielu miejsc i rodzin 
naszej diecezji pielgrzymowała figura Matki Boskiej Fatimskiej; 
przyczyniło się to do lepszego poznania orędzia fatimskiego i 
zachęcenia wiernych do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu 
Maryi.

W roku 2000 zaczęliśmy organizować w Centrum rekolekcje 
maryjne nazywane wieczernikami Kapłańskiego Ruchu Maryj-
nego (którego jestem krajowym przewodniczącym), rekolekcje 
Odnowy w Duchu Świętym oraz rekolekcje dla kapłanów, bi-
skupów, zakonników i zakonnic. Co roku gromadzą one tysią-
ce wiernych wraz z ich duszpasterzami (biskupami i księżmi); 
przybywają oni ze wszystkich zakątków Burkina Faso, Mali, 
Togo i Nigru.

Centrum stało się ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Pro-
wadzone tu nauki poświęcone są rozważaniu Słowa Bożego, 
poznawaniu doktryny Kościoła, a także różnych nabożeństw i 
przesłań (szczególnie orędziu fatimskiemu), jakie Przenajświęt-
sza Dziewica Maryja kieruje do Kościoła i do świata dla ich peł-
nej odnowy oraz dla triumfu Jej Niepokalanego Serca i Króle-
stwa Chrystusa w Chwale – Królestwa miłości i pokoju, łaski i 
świętości.

fragment wiadomości od księdza Pierre Diallo 
www.msmbf.unblog.fr
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20 lutego, w dniu liturgiczne-
go wspomnienia błogosławionych 
Franciszka i Hiacynty Marto, 
Sanktuarium Fatimskie zaprasza 
do Lizbony na koncert poświęcony 
trojgu widzącym z Fatimy. Jego 
punktem kulminacyjnym będzie 
portugalska prapremiera utworu „Drei 
Hirtenkinder aus Fatima” („Troje 
pastuszków z Fatimy”), którego 
autorem jest Arvo Pärt – wybitny estoń-
ski kompozytor muzyki współczesnej.

20 lutego: Sanktuarium Fatimskie zaprasza na koncert w Lizbonie 

„Bez miłości
nie ma oczu widzących”

Koncert w lizbońskiej katedrze, 
zatytułowany „Bez miłości nie ma 
oczu widzących” (fragment wiersza 
portugalskiego pisarza Miguela Torgi 
pt. „Klątwa”), stanowi część programu 
oficjalnych obchodów stulecia obja-
wień fatimskich. Koncert rozpocznie się 
o godz. 21.00, wstęp wolny.

Rękopis kompozycji Arvo Pärta 
(datowany na 19 maja 2014 r.) opubli-
kowano w czasopiśmie „Fatima XXI. 
Magazyn Kulturalny Sanktu- 

arium Fatimskiego” („Fátima XXI – 
Revista Cultural do Santuário de Fátima”) 
z dnia 13 października 2014 r., 
w dziale „Czytać, słuchać i zobaczyć 
Fatimę”. Utwór (na chór mieszany 
a capella oparty o tekst jednego z 
wersetów Psalmu 8) jest świadec-
twem doświadczeń kompozytora 
z jego wcześniejszego pobytu 
w Cova da Iria.

Koncert będzie podzielony na trzy 
części, w których wystąpią kolejno: 
chór dziecięcy Instytutu Gregoriań-
skiego w Lizbonie, João Santos – or-
ganista Sanktuarium Fatimskiego i 
chór Anonymus.

Manuel Lourenço Silva, producent 
wykonawczy oprawy muzycznej stu-
lecia objawień, mówi o wyjątkowym 
znaczeniu utworu Arvo Pärta: „Z jed-
nej strony Fatima pojawiła się w ka-
talogu dzieł jednego z największych 
kompozytorów w historii muzyki; 
z drugiej – tytuł i tekst, wybrane do 
poświęconej pastuszkom kompozy-
cji, podkreślają znaczenie dzieci jako 
Bożych posłańców; wreszcie – i być 
może jest to najważniejszy aspekt 
wydarzenia – utwór świadczy o tym, 
że Arvo Pärt poczuł się poruszony 
duchowością fatimską i orędziem 
płynącym z tego miejsca”. 

L.S.
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