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Pokój jest bezcennym darem, którego wartość naj-
lepiej znają ludzie doświadczający tragedii wojny. 
Ta refleksja i potrzeba pamiętania o dramacie osób 

dotkniętych koszmarem walk i prześladowań religijnych 
nasuwa się w związku z wojną trwającą obecnie w Syrii.

Niedawno zakonnice z klasztoru w Qara w Syrii prze-
kazały biskupowi diecezji Leiria-Fatima trzy kule kara-
binowe i chustę, jako dar dla Matki Boskiej Fatimskiej 
i świadectwo męczeńskiej śmierci trzech chrześcijan w 
miejscowości Maalula w Syrii (4 września 2013 roku). 
W liście dołączonym do wotów zakonnice wyjaśniają ich 
znaczenie: „Ofiarujemy Królowej Pokoju te kule i chustę. 
Niech dary te nieustannie przypominają o potrzebie mo-
dlitwy za chrześcijan na Bliskim Wschodzie, aby pozostali 
oni wierni przyrzeczeniom chrztu świętego i, w imię wia-
ry, byli prawdziwymi strażnikami miejsc świętych”.

Te niezwykłe wota przywodzą na myśl trzecią część 
tak zwanej tajemnicy fatimskiej, w której zawarta jest za-
powiedź męczeństwa chrześcijan, nie tylko w minionym 
XX, ale także w XXI wieku. W komentarzu teologicznym 
do tekstu tajemnicy kardynał J. Ratzinger (późniejszy pa-
pież Benedykt XVI) napisał: „Tertulian powiedział, że 
krew męczenników jest zasiewem chrześcijan. Podobnie 
jak ze śmierci Chrystusa, z Jego otwartego boku, narodził 
się Kościół, tak też śmierć świadków wydaje owoce dla 
przyszłego życia Kościoła. Wizja z trzeciej części «tajem-
nicy», na początku tak wstrząsająca, kończy się zatem ob-
razem pełnym nadziei: żadne cierpienie nie jest daremne i 
właśnie Kościół cierpiący, Kościół męczenników staje się 
drogowskazem dla człowieka poszukującego Boga”.

Orędzie fatimskie jest przesłaniem pokoju. Królowa 
Pokoju przyszła prosić nas, abyśmy się modlili o pokój. 
To może zrobić każdy z nas – każdy może pomóc, odpo-
wiadając na apel zakonnic z Syrii.

We wrześniu, na prośbę patriarchy Greckiego Mel- 
chickiego Kościoła Katolickiego Grzegorza III Lahama, 
figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej znajdzie się 
w stolicy Syrii – Damaszku. Będziemy towarzyszyli tej 
pielgrzymce naszą modlitwą, prosząc Boga o pokój dla 
Syrii i umocnienie chrześcijan żyjących w tym kraju.

ks. Carlos Cabecinhas

Módlmy się o pokój, 
to możemy zrobić wszyscy
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Odbywająca się co roku 9 i 10 czerwca 
Pielgrzymka Dzieci do Sanktuarium 

Fatimskiego ponownie zgromadziła tysią-
ce dzieci z całej Portugalii. Ponad 30 tysię-
cy dziewcząt i chłopców przybyło do Fa-
timy ze swoimi rodzinami lub w grupach 
parafialnych i katechetycznych. Przez dwa 
dni odbywały się specjalnie dla nich przy-
gotowane nabożeństwa i spotkania.

10 czerwca, w dniu portugalskiego 
święta narodowego, 150 tysięcy pielgrzy-
mów uczestniczyło w Mszy św., której 
przewodniczył biskup pomocniczy die-
cezji Braga jego Ekscelencja Francisco 
Senra Coelho. Tematem pielgrzymki były 
słowa Maryi wypowiedziane w Fatimie w 
1917 roku: „Módlcie, módlcie się wiele”. 
Przewodniczący pielgrzymce bp Coelho 
zachęcał dzieci, by modliły się tak, aby ich 
modlitwa docierała do Boga: „Ze wszyst-
kich naszych głosów stwórzmy «kwiat», 
który wyślemy do Nieba, prosząc o na-
wrócenie grzeszników,  o pokój oraz w 
intencjach Ojca Świętego i we wszystkich 
naszych intencjach”.

Na zakończenie Eucharystii rektor 
Sanktuarium Fatimskiego ksiądz Carlos 
Cabecinhas ogłosił, że wszystkie dzieci 
obecne na uroczystościach otrzymają pre-
zent-niespodziankę. Była to książka z mo-

dlitwami zatytułowana „Módlcie, módlcie 
się wiele”.

Argentyńska kompozytorka i dyry-
gentka Eva Irene Lopszyc skomponowała 
krótki utwór muzyczny dla dzieci, który 
ofiarowała Sanktuarium i uczestnikom tej 

peregrynacji. Kompozycja zatytułowana 
„Prośba Maryi” to napisana współczes- 
nym językiem pieśń na chór i organy. 
Jej pierwsze wykonanie miało miejsce w 
momencie przygotowania darów i ołtarza 
podczas Eucharystii w dniu 10 czerwca.

Nowe prezbiterium na Placu Modlitwy

Eva Irene Lopszyc ofiarowuje swoją kompozycję

Nowe prezbiterium na Placu Mo-
dlitwy Sanktuarium Fatimskiego 

budowane jest z myślą o uroczystych 
obchodach stulecia objawień w 2017 
roku. Jednak prace mają być zakończo-
ne już w październiku 2015 roku. „Są 
to ważne i potrzebne prace, których 
nie możemy odkładać” wyjaśniał rek-
tor Sanktuarium Fatimskiego ksiądz 
Carlos Cabecinhas podczas prezenta-
cji projektu i inauguracji prac w marcu 
tego roku.

Władze Sanktuarium uznały bu-
dowę nowego prezbiterium za ko-
nieczność: „Zdajemy sobie sprawę, że 
prace budowlane powodują wielkie 
utrudnienia dla pielgrzymów, nie tyl-
ko z powodu ograniczania dostępnej 
dla nich przestrzeni Sanktuarium, ale 
przede wszystkim ze względu na hałas, 
który zakłóca nastrój modlitwy i ciszy, 
tak charakterystyczny dla Fatimy. Jed-
nak przedsięwzięcie to jest niezbędne. 
Uczynimy wszystko, aby prace nie 
przedłużały się i trwały tylko tyle, ile 
będzie to naprawdę konieczne”.

Rektor dodał: „Nowe prezbiterium 
cechować będzie funkcjonalność i wy-
sokie walory artystyczne. Wewnętrzne 
przejścia będą szerokie, gwarantujące 

swobodę przemieszczania się; pozwoli 
to poprawić estetyczną oprawę liturgii. 
Funkcjonowanie prezbiterium wspo-
magać będą pomieszczenia umieszczo-
ne w jego podziemiach: kaplica rezer-
wy eucharystycznej, zakrystia, prze-
strzeń przeznaczona do przygotowań i 
toalety”.

Autorem projektu nowego prezbite-
rium jest grecki architekt Alexandros 
Tombazis, który zaprojektował rów-
nież bazylikę Trójcy Przenajświętszej. 
Budowla stanie dokładnie naprzeciw 
bazyliki Matki Boskiej Różańcowej; 
zastąpi stary ołtarz, który został wybu-

dowany w 1982 roku z okazji pierwszej 
wizyty papieża Jana Pawła II w Fatimie 
i przez wiele lat stanowił integralny ele-
ment krajobrazu Placu Modlitwy. Pra-
gnieniem Sanktuarium jest, aby nowe 
prezbiterium (jako całość oraz jego 
poszczególne elementy) było dziełem 
sztuki harmonijnie zintegrowanym z 
otaczającą go przestrzenią.

Mimo niedogodności związanych z 
budową nie odwołano żadnej z zapla-
nowanych pielgrzymek i uroczystości. 
Podczas Eucharystii i nabożeństw uży-
wany jest tymczasowy ołtarz polowy.

LeopolDina Simões
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W Brazylii, w mieście São Bene-
dito, leżącym 360 kilometrów 

od stolicy stanu Ceará, powstało nowe 
sanktuarium. Wyrosło ono jako owoc 
„dobrego zasiewu”, jakim była wizy-
ta figury pielgrzymującej z Fatimy w 
październiku 1953 roku – zrodziło się 
dzięki ludowi Bożemu, który odnalazł 
w orędziu Dziewicy Maryi z Fatimy 
ewangeliczne przesłanie i drogę do 
pójścia za Chrystusem. Diecezjalne 
sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
w regionie Serra Grande powstało, aby 
przyjmować pielgrzymów i zachęcać 
ich do życia zgodnego z treścią orędzia 
fatimskiego. Dzięki swojej infrastruk-
turze i przestrzeni będzie ono jednym z 
wielkich ośrodków kultu Matki Boskiej 
Różańcowej z Fatimy i błogosławio-
nych pastuszków fatimskich, których 
Maryja uczyniła swoimi powiernikami.

17 maja 2015 roku to dzień, który na 
zawsze zapisał się w naszych sercach. 
Zamknął się kolejny rozdział w księdze 
wiary, cudów i pokonywania trudno-
ści. Dzień poświęcenia i dedykowania 
ołtarza w świątyni Matki Boskiej Fa-
timskiej w Serra Grande pozostanie w 
naszej wdzięcznej pamięci.

Wszystkich zgromadzonych prze-
pełniała ewangeliczna radość z inau-
guracji sanktuarium, którą uświetnili 
swą obecnością dostojnicy Kościoła z 
Nuncjuszem Apostolskim w Brazylii, 
Jego Ekscelencją Księdzem Arcybi-
skupem Giovannim d’Aniello. Przed-
stawiciel Jego Świątobliwości Papieża 
Franciszka sprawił nam wielką radość, 
komentując uroczystość słowami: „Li-
turgia jest wspaniała, a śpiewy piękne. 
Czuję się tu jak w Watykanie”. Obecni 
byli również przedstawiciele Sanktu-
arium Fatimskiego w Cova da Iria w 
Portugalii – jego Rektor, Przewielebny 
Ksiądz Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas 
oraz Wielebna Siostra Ângela de 
Fátima Coelho, postulatorka procesu 

Nowe sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Brazylii

kanonizacyjnego błogosławionych pa-
stuszków Franciszka i Hiacynty Marto 
oraz wicepostulatorka procesu beatyfi-
kacyjnego Sługi Bożej Siostry Łucji od 
Jezusa i Niepokalanego Serca.

W łączności z Chrystusem Zmar-
twychwstałym, na uroczystość przy-
byli także wszyscy biskupi ze stanu 
Ceará, którym przewodniczył metro-
polita archidiecezji Fortaleza Jego 
Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup José 
Antônio Aparecido Tosi Marques oraz 
biskupi ze stanu Piauí z ordynariuszem 
archidiecezji Teresina Jego Ekscelen-
cją Księdzem Arcybiskupem Jacinto 
Furtado. W uroczystości udział wzięło 
prawie siedem tysięcy wiernych, wśród 
nich przedstawiciele parafii z diece-
zji Tianguá i Ceará oraz pielgrzymi z 
Piauí, Maranhão i innych brazylijskich 
stanów.

Dziś lepiej rozumiemy zamysły 
Boga, który prowadził nas podczas bu-
dowy tego sanktuarium: od przybycia 
pierwszej figury poprzez najdrobniej-

sze datki od wiernych, aż po każdą ce-
głę położoną dzięki materialnym i du-
chowym ofiarom dobroczyńców, czci-
cieli Matki Boskiej. We wszystkich po-
czynaniach prowadzących do realizacji 
naszego marzenia widać macierzyńską 
rękę Maryi z Fatimy, która przeciera 
szlaki i pomaga w wypełnianiu się woli 
Boga, w Jezusie Chrystusie.

Jego Ekscelencja Ksiądz Nuncjusz 
Giovanni d’Aniello poświęcił ołtarz w 
nowej świątyni. Umieszczono w nim 
relikwie, w tym ofiarowane przez Wie-
lebną Siostrę Ângelę Coelho relikwie 
pastuszków fatimskich, które pozo-
staną tam dla kultu wiernych. Figurze 
Matki Boskiej, czczonej w głównym 
kościele, Przewielebny Ksiądz Rektor 
Carlos Cabecinhas ofiarował różaniec, 
podobny do tego, który znajduje się na 
wizerunku Maryi w Kaplicy Objawień 
w Cova da Iria. Rektor podarował także 
sanktuarium w Serra Grande pamiątko-
wy medal Sanktuarium Fatimskiego. 
Podkreślono w ten sposób związek 
między odległą Brazylią i Portugalią, 
ziemią naszych przodków; między lu-
dem brazylijskim i portugalskim, dla 
którego Matka Boska Fatimska jest 
ukochaną Matką, łączącą nas z Portu-
galią.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego 
nieskończoną miłość! Matko Boska 
Fatimska otaczaj nas świętym płasz-
czem swej opieki!

ks. António Martins Irineu
Rektor diecezjalnego sanktuarium

Matki Boskiej Fatimskiej w Serra Grande
São Benedito, stan Ceará, Brazylia
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7 maja w brazylijskim mieście Porto Alegre odbyła się 
XIII Pielgrzymka Fatimska, upamiętniająca 98. rocznicę

objawień Matki Boskiej w Fatimie w Portugalii. Wierni wyruszyli 
z kościoła świętej Róży z Limy niosąc na ramionach figurę Matki 
Boskiej oraz wizerunki pastuszków Hiacynty i Franciszka. Celem 
procesji było miejscowe sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. 
Pielgrzymi, prowadzeni przez proboszcza kościoła świętej 
Róży z Limy księdza Carlosa Sebastiany, śpiewali i modlili się, 
dziękowali i zanosili swe prośby do Maryi.

Mszę św. w sali św. Franciszka odprawił arcybiskup emeryt 
Jego Ekscelencja Dadeus Grings; koncelebrowali: dyrektor gene-
ralny sieci szkół świętego Franciszka i rektor sanktuarium Matki 
Boskiej Fatimskiej w Porto Alegre ksiądz José Luiz Schaedler, 
księża proboszczowie z kościoła Miłosierdzia Bożego i kościoła 
świętej Róży z Limy, wikariusz pomocniczy sanktuarium ksiądz 
Inácio Luiz Selbach oraz diakoni. W Eucharystii uczestniczyło 
tysiące pielgrzymów.

W homilii arcybiskup Dadeus Grings mówił o znaczeniu, jakie 
w świecie ludzi dorosłych powinna odgrywać dziecięca niewin-
ność i wiara. To właśnie dla tych wartości Matka Boska wybrała 
w Fatimie troje portugalskich dzieci i powierzyła im tajemnice, 
które miały ogromny wpływ na losy ludzkości. Maryja prosiła też 
dzieci o modlitwę i pokutę w intencji nawrócenia grzeszników 
oraz pokoju na świecie.

Do słów arcybiskupa Dadeusa Gringsa nawiązał ksiądz José 
Luiz Schaedler, podkreślając znaczenie modlitwy i miłości bliź-

niego w życiu chrześcijanina. Opowiedział również o akcji, któ-
rą przez dziewięć dni poprzedzających pielgrzymkę realizowano 
w miejskich, państwowych i prywatnych szkołach w Północnej 
Dzielnicy Porto Alegre. Jej celem było niesienie nauki Jezusa 
Chrystusa i przekazywanie jej, przez Maryję, dzieciom i mło-
dzieży. Spełniając prośbę papieża Franciszka, kapłani i kateche-
ci wyszli na spotkanie tysiącom dzieci i ludzi młodych, którzy 
swoich szkołach mogli złożyć modlitwy, prośby i podziękowa-
nia u stóp Maryi. Ksiądz Schaedler podziękował wszystkim za 
obecność oraz za udział pielgrzymów i miejscowych wspólnot w 
budowie nowego sanktuarium. Wyraził także wdzięczność wobec 
pracowników Zakładu Transportu Publicznego i Ruchu, którzy 
co roku towarzyszą pielgrzymce zapewniając bezpieczeństwo jej 
uczestnikom. Zaprosił także zgromadzonych na uroczystą inau-
gurację nowego sanktuarium: „Pragnę przypomnieć, że 17 maja 
2017 roku – gdy będziemy świętować 100. lecie objawień Maryi 
w Fatimie – wówczas zainaugurujemy tu nasze nowe sanktuarium 
Matki Boskiej Fatimskiej”.

Rubens Monteiro (tekst i zdjęcia)

Porto Alegre, Brazylia
XIII Pielgrzymka upamiętnia

98. rocznicę objawień Matki Boskiej

Diecezja Ragusa, Włochy
Wyczekiwany powrót figury 

pielgrzymującej

Szacowna figura pielgrzymująca Matki Boskiej z Sanktuarium 
Fatimskiego przybyła ponownie do diecezji Ragusa. Ta, od-

bywająca się tradycyjnie co roku, pielgrzymka nawiedziła na-
szą diecezję już po raz siódmy. Wydarzeniu towarzyszyło wiele 
przedsięwzięć służących duchowemu wsparciu ludzi chorych 
oraz osób, które się nimi opiekują.

W środę 10 czerwca o godzinie 19.00 (w tym samym czasie, 
gdy w Sanktuarium w Fatimie odbywała się Pielgrzymka Dzieci) 
figura Matki Boskiej Fatimskiej przybyła do Szpitala Miejskiego 
w Ragusa, mieszczącego się przy Placu Poległych pod Nassirij-
ją. Witało ją wielu wiernych oraz utworzona z balonów Korona 
Różańcowa – symbol modlitw, które wznoszą się do Boga. 

Podczas tej wielkiej i uroczystej pielgrzymki, będącej ele-
mentem przygotowania do obchodów stulecia objawień, figura 
odwiedziła szpitale w całej diecezji. W programie peregrynacji 
znalazło się także nawiedzenie parafii Świętej Rodziny oraz – 
dla upamiętnienia roku poświęconego życiu konsekrowanemu 
– karmelitańskiego sanktuarium Matki Bożej. Innym ważnym 
momentem pielgrzymki było nawiedzenie klasztoru karmelita-
nek bosych. (...)

Policjanci oddali cześć Pani Fatimskiej
Podczas peregrynacji figury w diecezji Ragusa świadectwo 

wiary i czci dla Matki Boskiej Fatimskiej dała także miejsco-
wa jednostka policji. (...) Szczególne wzruszająca była procesja 
po wszystkich oddziałach Szpitala Miejskiego, w której uczest-
niczyli członkowie kapelanii szpitalnej oraz wolontariusze ze 
stowarzyszenia AVO (wł. Associazione Volontari Ospedalieri – 
Stowarzyszenie Woluntariuszy Szpitalnych). Pacjenci otrzymali 
błogosławieństwo chorych, które przyniosło im nadzieję i po-
cieszenie.

Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej nawiedzi-
ła również Szpital im. Marii Paternò Arezzo. Tam także miało 
miejsce błogosławieństwo chorych przygotowane przez kape-
lanię szpitalną i woluntariuszy z AVO. We wtorek 16 czerwca 
figura przebywała w parafii Świętej Rodziny w Ragusa, gdzie 
zorganizowano pielgrzymkę dzieci i ich rodzin. (...)

Peregrynacja zakończyła się 20 czerwca w mieście Vittoria, w 
którym figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej była po 
raz pierwszy. Przez trzy dni wizerunek Maryi z Fatimy gościł w 
parafii św. Franciszka z Paoli; w zaplanowane tam nabożeństwa 
i uroczystości włączyli się mieszkańcy całego miasta. Zarówno 
w Vittoria, jak i w Ragusa widać było wielkie zaangażowanie w 
pielgrzymkę dzieci i ich rodzin.

Ksiądz Giorgio Occhipinti
Krajowy Radca Światowego Apostolatu Fatimskiego
Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Służby Zdrowia

1
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W miejscowości Imjingak, poło-
żonej niedaleko wojskowej linii 

demarkacyjnej oddzielającej Koreę Po-
łudniową od Północnej, powstało nowe 
sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. 
Poświęceniu świątyni, które odbyło 
się 6 maja 2015 roku, przewodniczył 
biskup diecezji Uijeongbu Jego Eks- 
celencja Peter Lee Ki-Heon; towarzy-
szyli mu inni biskupi, księża oraz rze- 
sze licznie zgromadzonych wiernych. 
Budowa sanktuarium w tym miejscu 
była od dawna marzeniem członków 
Światowego Apostolatu Fatimskiego w 
Korei Południowej. Sprawa rozpoczęła się 
w 1974 roku, gdy członkowie tego 
stowarzyszenia postanowili odbyć piel-
grzymkę do granicy z Koreą Północną, 
aby 13 maja odprawić tam uroczystą 
Mszę świętą ku czci Matki Boskiej Fa-
timskiej w intencji pokoju i ponownego 

Korea Południowa: Sanktuarium Pokoju
poświęcone Matce Boskiej Fatimskiej

zjednoczenia obu Korei. Pielgrzymka ta 
wkrótce stała się wydarzeniem cyklicz-
nym, w którym co roku uczestniczyły 
tysiące osób. Wtedy właśnie zrodził się 
pomysł zbudowania Sanktuarium Poko-
ju poświęconego Matce Boskiej Fatim-
skiej.

Realizacja projektu stała się jed-
nak możliwa dopiero w 1983 roku po 
otrzymaniu hojnej darowizny na ten cel. 
Wciąż jednak nie można było rozpocząć 
budowy. Wybrana lokalizacja znajdo-
wała się w strefie działań wojskowych, 
w której nie zezwalano na żadne inwe-
stycje. Mimo to, członkowie Światowe- 
go Apostolatu Fatimskiego nie poddali się, 
ich marzenie pozostało żywe przez po-
nad 30 lat. Wreszcie w 2012 roku ku-
piono teren w pobliżu linii demarkacyj-
nej między dwoma Koreami. Uzyskano 
również niezbędne do podjęcia budowy 

pozwolenia od rządu koreańskiego i bi-
skupa miejscowej diecezji.

Dwukondygnacyjny podziemny ko-
ściół może pomieścić wielkie grupy 
pielgrzymkowe. W dekoracjach nowej 
świątyni znajduje się wiele odniesień do 
historii objawień i orędzia fatimskiego. 
Malowidło za głównym ołtarzem ko-
ścioła przedstawia objawienie, jakiego 
siostra Łucja doznała podczas pobytu 
w Tuy w Hiszpanii. W świątyni znajdu-
ją się także relikwie błogosławionych 
Franciszka i Hiacynty Marto – dar od 
Postulacji Pastuszków w Fatimie.

Sanktuarium nawiedza wielu piel-
grzymów z Korei Południowej. Przyj-
muje ich ksiądz rektor i siostry zakonne. 
Potrzeby duchowe wiernych są zaspaka-
jane poprzez Msze święte, nabożeństwa 
różańcowe, adorację Najświętszego 
Sakramentu, nabożeństwo pierwszych 
sobót, rekolekcje itp. Sanktuarium sta-
ło się prawdziwym domem modlitwy o 
pokój i miejscem krzewienia kultu Nie-
pokalanego Serca Maryi.

Światowy Apostolat Fatimski w 
Korei Południowej został założony w 
1964 roku przez niemieckiego misjonarza 
księdza prałata Antona Traunera. Naro-
dowa siedziba tego stowarzyszenia mie-
ści się w diecezji Busan; pracują w niej 
Siostry Niepokalanego Serca Maryi, 
zgromadzenia zakonnego stworzonego 
przez księdza prałata Traunera.

Nuno Prazeres 
Dyrektor Sekretariatu

Międzynarodowego Światowego 
Apostolatu Fatimskiego

7 maja, na zakończenie wystąpienia inaugurującego Międzynarodowe Forum Mariologiczne w 
Rzymie, kardynał Ângelo Amato – prefekt Papieskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych od-

czytał następującą informację: „Papież Franciszek zaaprobował realizację 24. Międzynarodowego 
Kongresu Maryjno-Mariologicznego w Fatimie. Organizatorem Kongresu będzie Papieska Akade-
mia Maryjna we współpracy z władzami Sanktuarium”.

Kongres odbędzie się w dniach od 6 do 11 września 2016 roku, a jego temat to „Wydarzenia fa-
timskie sto lat później: historia, orędzie i jego aktualność”.

Fatima będzie więc gospodarzem 24. edycji najważniejszego światowego wydarzenia naukowego 
w dziedzinie mariologii, którego obrady będą poświęcone przede wszystkim objawieniom fatim-
skim.

Przypomnijmy, że w 1967 roku – w pięćdziesiątą rocznicę objawień w Fatimie – odbył się w 
Portugalii (w Lizbonie i w Fatimie) 5. Międzynarodowy Kongres Mariologiczny na temat  „De Pri-
mordiis Cultus Mariani – mariologia patrystyczna”.

24. Międzynarodowy Kongres
Maryjno-Mariologicznego w Fatimie
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Wizyta figury pielgrzymującej z Fatimy w Libanie

17 czerwca wicerektor Sanktuarium 
w Fatimie ksiądz Vítor Coutinho 

przyjął  delegację z Libanu, towarzy-
szącą figurze pielgrzymującej Matki 
Boskiej Fatimskiej podczas jej pere-
grynacji w tym kraju. Piel-
grzymka ta odbywała się od 
12 do 16 czerwca 2015 roku.

Przed wizerunkiem Mat-
ki Boskiej z Fatimy wspólnie 
modlili się katolicy i muzułma-
nie. Po przybyciu do Libanu 
figura pielgrzymująca zosta-
ła umieszczona w klasztorze 
świętego Antoniego Padew-
skiego, w którym powitał ją 
nuncjusz apostolski. Stamtąd 
przewieziono ją do siedziby 
patriarchatu maronickiego, 
gdzie oczekiwało tysiące wier-
nych, wśród nich 50 biskupów 
i 2 patriarchów.

Podczas pięciu dni pobytu w 
Libanie figura pielgrzymująca 
odwiedziła wszystkie obecne 

w tym kraju patriarchaty Kościoła kato-
lickiego: maronicki, syryjski, melchic-
ki i ormiański. Ważnym momentem wi-
zyty był pobyt fatimskiego wizerunku 
Matki Boskiej w Pałacu Prezydenckim 

(który trwał 15 minut) oraz w Parla-
mencie, (gdzie figura przebywała 20 
minut). W miejscach tych modlono się 
do Maryi o wolność i pokój.

Aby stworzyć odpowiednią medial-
ną oprawę wydarzenia zaan-
gażowano wszystkie środki 
masowego przekazu. Kolejne 
etapy wizyty figury pielgrzy-
mującej Matki Boskiej w Li-
banie było relacjonowane na 
żywo w telewizji i lokalnych 
rozgłośniach radiowych.

W dniach peregrynacji figu-
ry, sprawujące posługę w Liba-
nie siostry karmelitanki prowa-
dziły nieustającą adorację Naj-
świętszego Sakramentu, pro-
sząc o wstawiennictwo Matki 
Boskiej w intencji zakończenia 
toczącej się w tym kraju wojny 
między muzułmanami a katoli-
kami.

Sandra Dantas

Pięć cudownych dni z Matką Boską w Libanie

Niezwykła historia miłości do Niepokalanego Serca Maryi

Nigdy nie odważyliśmy się nawet 
marzyć o radości wielkiej jak z 

spadający z nieba deszcz miłości, któ-
ra przyszła do nas przez prawdziwe 
zaślubiny z Maryją w Libanie. Pięć 
dni pełnych światła, pięć dni dla nieba, 
pięć dni na zawsze zapisanych w pa-
mięci, duszy i sercu  kraju i ludu – pięć 
dni świętowania peregrynacji figury 
Matki Boskiej Fatimskiej, przybyłej z 
Portugalii, w Libanie.

Żadne słowa nie są w stanie wyra-
zić radości jaką Matka Boska Fatimska 
napełniła serca wszystkich wiernych, 
którzy ją zobaczyli. Dreszcze emocji 
wstrząsały tymi, którzy widzieli jak jej 
obecność jednoczy ludzi; łzy szczęścia 
płynęły po twarzach tych, którzy oglą-
dali radość i miłość jaką wzbudzała! 
Uśmiech Maryi rozświetlał świat i ser-
ca pielgrzymów ku Niej kierujących 
spojrzenia. To była wyjątkowa radość 
– radość, której nie można porównać 
z żadną inną ziemską radością. Radość 
tak prawdziwa, tak wszechogarnia-
jąca, że zdawała się rozrywać serce. 
Radość tak wielka, że serce nie mogło 
jej pomieścić. Ta radość pochodziła od 
Matki Boskiej – to Matka Boska była 
tą radością.

Rozpoczęta w Libanie peregrynacja 
dotarła do emiratu Szardża w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich! Królo-
wa Nieba i Ziemi przybyła do kościoła 
p.w. św. Michała w promieniach sło-
necznego światła jaśniejącego na jej 
twarzy. Kapłan odczytał trzy części 
tajemnicy fatimskiej, mówił o istnie-
niu piekła i rzeczywistości Bożej spra-
wiedliwości; przestrzegał także przed 

obecnością fałszywych tendencji w 
Kościele. Na zakończenie Mszy św. 
figura Matki Boskiej Fatimskiej wyru-
szyła w procesji, niesiona na ramionach 
wiernych. Kościół, Ruch „Juventude 
de Emanuel”(„Młodzież Emmanu-
ela”), rodziny i cały świat poświęcono 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Alleluja!

Suzy El Hage
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Portugalski emigrant ofiarowuje 365 figur
Matki Boskiej Fatimskiej

Upowszechnianie kultu Matki Boskiej Fatimskiej na 
świecie zawdzięczamy w znacznym stopniu por-
tugalskim emigrantom. Wśród innych elementów 

identyfikujących rodzimą kulturę, krzewią oni w krajach i 
społecznościach, które ich goszczą, charakterystyczną dla 
portugalskiego katolicyzmu pobożność maryjną – sposób ży-
cia, wyrażający się w miłości i poświęceniu się Matce Boskiej 
Różańcowej z Fatimy.

Jedną z takich osób jest pochodzący z Madery José Câmara. 
Szczęśliwy mąż oraz ojciec dwojga dzieci większą część swe-
go życia spędził w Republice Południowej Afryki, gdzie pra-
cował w branży nieruchomości. Po przejściu na emeryturę 
chciał „jak w Przypowieści o talentach, podziękować Bogu 
za wszelkie dobro, jakiego zaznał w życiu”. 

Pan Câmara postanowił w oryginalny sposób przyczy- 
nić się do rozwoju kultu Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy w
Republice Południowej Afryki. Ogłosił anonimowo w kato-
lickim tygodniku „The Southern Cross”, że pragnie ofiarować 
dwanaście (tyle ile miesięcy w roku) figur Matki Boskiej Fa-
timskiej dwunastu kościołom w RPA. Wiadomość ta została 
opublikowana 9 stycznia 2013 roku; zainteresowane parafie i 
wspólnoty katolickie miały zgłaszać chęć otrzymania figury 
na podany w informacji adres e-mail do 1 lutego.

Jak się wkrótce okazało ten skromny anons stał się począt-
kiem akcji, która zakończyła się dwa lata później – w roku 
2015 – ofiarowaniem 365. figur Matki Boskiej Fatimskiej.

Na pierwszą wiadomość w tygodniku „The Southern 
Cross” odpowiedziały 63 parafie. „Ponieważ Matka Boska 
objawiła się po raz pierwszy 13 maja”, dobroczyńca zdecydo-
wał się ofiarować nie dwanaście, ale trzynaście figur. Pierwot-
ne zamierzenie zostało wprawdzie spełnione, ale napływało 
coraz więcej próśb. Trzeba więc było podjąć dalsze działania.

Południowoafrykańskie czasopismo cały czas śledziło roz-
wój tej historii i opisywało kolejne dary Portugalczyka, „który 
nie chciał ujawniać swojego nazwiska”. Oto tytuły niektórych 
reportaży: „Ofiarowano jeszcze dziewięć figur”, „Kolejne wi-
zerunki fatimskie. Celem jest podarowanie stu figur”, „Figury 
fatimskie teraz dla szkół”.

W upowszechnianiu tej wyjątkowej inicjatywy pomaga-
ły Nazaretanki prowadzące dom (tzw. Nazareth House) w 
Port Elizabeth; siostry rozdały 25 figur. Bractwo Kapłańskie 
Świętego Piusa X w Afryce przeniosło projekt do krajów, w 
których prowadzi misje: Gabonu, Kenii, Nigerii i Zimbabwe. 
Do darczyńcy docierały także prośby od osób prywatnych, 
przede wszystkim od rodzin i ludzi chorych. Pierwsza prośba 
od osoby prywatnej dotarła do irlandzkiego biskupa w Tzann, 
w Zimbabwe. „Czy można wtedy powiedzieć nie?” ze wzru-
szeniem wspomina 74.letni José Câmara.

Przedsięwzięcie wymagało oczywiście zaangażowania 
czasu i osobistych środków, zarówno na zakup wielu figur 
różnych rozmiarów w jednej z fabryk w Fatimie, jak i na pro-
wadzenie korespondencji oraz innych działań logistycznych; 
szczególnie, gdy akcja zyskała zasięg ogólnoświatowy! „Je-

stem Portugalczykiem. Moim celem jest upowszechnianie 
kultu Matki Boskiej Fatimskiej, a szczególnie nabożeństwa 
różańcowego, o co Maryja prosiła w Fatimie. Temu poświę-
cam mój czas” mówi José Câmara, który teraz mieszka już w 
Portugalii, w miejscowości Cascais pod Lizboną.

365 (tyle ile dni w roku) figur Matki Boskiej Fatimskiej 
dotarło do najdalszych zakątków ziemi. Wysłano je lub oso-
biście doręczono do różnych instytucji (parafii, klasztorów, 
szkół, więzień, szpitali) i osób prywatnych w 21. krajach.

Bogata korespondencja przesłana pocztą lub przez Internet 
poświadcza otrzymanie figur oraz wyraża wdzięczność tych 
instytucji i osób; pisemne świadectwa są często ilustrowane 
zdjęciami.

A jak my zilustrujemy ten artykuł? José Câmara nie chce 
być fotografowany; uważa, że ważny jest jego projekt, a nie 
on sam. Może więc tekst ten najlepiej ozdobi zdjęcie figury 
Matki Boskiej Fatimskiej? „Tak, to by było piękne! To Ją 
przecież chcemy uczynić sławną”. Załatwione!

LeopolDina Simões
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IV Krajowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Fatimie
Od 10 do 12 czerwca 2016 roku Fa-

tima będzie gościła uczestników 
IV Krajowego Kongresu Eucharystycznego 
organizowanego przez Konferencję Epi-
skopatu Portugalii, przy wsparciu Sank-
tuarium Fatimskiego i Krajowego Sekre-
tariatu Apostolstwa Modlitwy.

Hasło Kongresu „Żyć Eucharystią, 
źródłem miłosierdzia” wpisuje to wyda-
rzenie w kontekst ogłoszonego przez pa-
pieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubi-
leuszu Miłosierdzia. Ponieważ miłosier-
dzie Boże stanowi jeden z kluczowych 
wymiarów orędzia fatimskiego, Kongres 
będzie również istotnym elementem 
przygotowania do obchodów stulecia ob-
jawień w Fatimie.

14 lipca zagadnienia związane z 
IV Krajowym Kongresem Eucharystycz-
nym zaprezentowano środkom masowe-
go przekazu. Podczas spotkania orga-
nizatorzy zwracali uwagę, że wybrane 
hasło jest odpowiedzią na apele Ojca 
Świętego: „Od początku swojego ponty-
fikatu papież Franciszek podkreśla bar-

dzo wyraźnie konieczność otwarcia się 
na miłosierdzie Boże i bycia miłosiernym 
dla bliźnich”.

„Orędzie fatimskie jest ściśle związa-
ne z Eucharystią. Widzimy to zarówno w 
objawieniach Anioła w 1916, jak i Matki 
Boskiej w 1917 roku, a także w później-
szych widzeniach jakich doznała siostra 
Łucja przebywając we wspólnocie sióstr 
św. Doroty w sąsiedniej Hiszpanii: w 
Pontevedra (1925-1926) i w Tuy (1927-
1929)”. Fakty te w pełni uzasadniają 
wybór Sanktuarium Fatimskiego jako 
miejsca realizacji IV Kongresu Euchary-
stycznego.

Kongres, otwarty na uczestnictwo 
wszystkich zainteresowanych, „skiero-
wany jest przede wszystkim do osób za-
angażowanych w duszpasterstwo, które 
w parafiach i innych wspólnotach speł-
niają różne posługi: księży, diakonów, 
świeckich i członków instytutów życia 
konsekrowanego”. Biskupi portugalscy 
ogłosili, że wszyscy oni będą uczestni-
czyć w Kongresie w ramach dorocznych 
rekolekcji dla członków Episkopatu.

LeopolDina Simões

Sanktuarium Fatimskie, w ramach ofi-
cjalnego programu przygotowania 

do obchodów stulecia objawień, zachęca 
portugalskie szkoły katolickie do wzięcia 
udziału w multidyscyplinarnym konkursie 
artystycznym. Jego wyniki zostaną ogło-
szone 21 października 2016 roku na sesji 
kulturalnej w czasie III Narodowej Piel-
grzymki Szkół Katolickich do Fatimy. 

Przeprowadzeniem zaplanowanego 
na rok szkolny 2015/2016 konkursu, w 
którym mogą uczestniczyć wszystkie 
portugalskie szkoły katolickie, zajmie się 
Komisja Organizacyjna złożona z przed-

Sanktuarium Fatimskie zaprasza szkoły 
do udziału w obchodach stulecia objawień

stawicieli Sanktuarium Fatimskiego, Na-
rodowego Sekretariatu Edukacji Chrze-
ścijańskiej i Portugalskiego Stowarzysze-
nia Szkół Katolickich .

Tematyka konkursu będzie dotyczyła 
zagadnień poruszanych w siódmym roku 
przygotowań do obchodów stulecia ob-
jawień (wydarzenie w Fatimie, będące 
punktem odniesienia: objawienie Matki 
Boskiej w październiku 1917 roku, zda-
nie inspirujące: „Jestem Matką Boską 
Różańcową”, temat roku duszpasterskie-
go: „Pan uczynił cuda”).

LeopolDina Simões


