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Rok 2016 jest szczególnie ważny dla Sanktu-
arium Fatimskiego ze względu na przypadającą 
w nim setną rocznicę objawień Anioła trojgu pa-

stuszkom z Fatimy. W swoich Wspomnieniach widząca 
Łucja opisuje trzy objawienia świetlistej postaci, która 
przedstawiła się dzieciom jako Anioł Pokoju.

„Nie znamy dokładnych dat tych objawień, ale w 
IV Wspomnieniu siostra Łucja pisze, że miały one miej-
sce na wiosnę, w lecie i na jesieni 1916 r. Znane są na-
tomiast dokładnie miejsca spotkań z Aniołem: pierwsze 
i trzecie obyło się w Loca do Cabeço, drugie – obok 
studni w ogrodzie domu rodziców Łucji.”

Objawienia Anioła są swego rodzaju „bramą” pro-
wadzącą do objawień fatimskich i ich orędzia, zapo-
wiadają bowiem – bezpośrednio lub pośrednio – jego 
najważniejsze aspekty. Stulecie objawień Anioła jest 
więc dobrą okazją do zgłębiania ich przesłania, w tym 
przede wszystkim objawienia Boga i Trójcy Świętej 
oraz wyjątkowego miejsca, jakie Bóg powinien zajmo-
wać w życiu człowieka wierzącego. Objawienia Anioła 
kierują również uwagę widzących na pobożność eucha-
rystyczną, która rozbudziła w pastuszkach nieustanne 
pragnienie towarzyszenia, adorowania i pocieszania 
„Jezusa ukrytego” oraz potrzebę, aby we wszystkim 
wynagradzać za  zniewagi i obojętność, obrażające 
Jego eucharystyczną obecność. Boży posłaniec ukazał 
też dzieciom znaczenie modlitwy, która nadała sens ich 
dalszemu życiu. W objawieniach znajdujemy również 
wspomnienie o Sercach Jezusa i Maryi, zawsze wymie-
nianych razem, bo jeśli Syn daje ludziom Maryję jako 
Matkę, to Jej matczyne serce zawsze prowadzi nas do 
Syna... To zaledwie kilka najważniejszych treści orę-
dzia fatimskiego, których zapowiedź znajdujemy już w 
objawieniach Anioła.

Chociaż informacje o tych objawieniach upublicz-
niono dopiero wtedy, gdy objawienia Matki Boskiej 
były już szeroko znane, w rzeczywistości to one właśnie 
były przygotowaniem późniejszych wydarzeń. Tak jak 
spotkania z Aniołem przygotowały widzących z Fatimy 
do przyjęcia orędzia Matki Boskiej, tak Sanktuarium 
Fatimskie dokłada wszelkich starań, aby świętowanie 
ich stulecia było wprowadzeniem i przygotowaniem do 
roku jubileuszowego 2017.

ks. Carlos Cabecinhas

Stulecie
objawień Anioła

Narodowa Pielgrzymka Dzieci zgromadziła 
w Sanktuarium ponad 200 tysięcy osób

Biskup diecezji Bragança-Miranda 
przypomniał o nierozerwalnym 

związku dzieci z orędziem objawień 
w Cova da Iria

Tysiące portugalskich dzieci ze wszystkich diecezji kraju 
uczestniczyło w tegorocznej Pielgrzymce Narodowej do Fatimy. 
38. Pielgrzymka Dzieci, zorganizowana po hasłem „Bóg jest 
zadowolony”, rozpoczęła się procesją z Kaplicy Objawień do 
Valinhos. Podczas procesji, upamiętniającej objawienia Anioła, 
dzieci odmawiały różaniec i rozważały jego tajemnice.

Przewodniczący pielgrzymce bp José Cordeiro, ordynariusz 
diecezji Bragança-Miranda, podkreślił nierozerwalny związek 
dzieci z orędziem objawień w Cova da Iria. W wygłoszonej 
podczas barwnej i radosnej liturgii homilii, biskup powiedział: 
„Dla każdego z nas Bóg ma w swoim sercu szczególne miejsce. 
Bóg to Ojciec, przygotowujący ucztę dla syna, który okaże skru-
chę i wróci do rodzinnego domu, do miejsca pełnego miłości i 
czułości, do sanktuarium życia”. Następnie dodał: „Franciszek, 
Hiacynta i Łucja widzieli wojnę i cierpienia świata, słyszeli głos 
Anioła, rozmawiali z Maryją i nauczyli nas, jak – w bardzo pro-
sty sposób – sprawić, aby Bóg był z nas bardziej zadowolony. 
Do tego potrzebna jest nasza modlitwa, ofiara, przebaczenie, ad-
oracja i dobre uczynki”.

Biskup diecezji Bragança-Miranda przypomniał, Biskup die-
cezji Bragança-Miranda przypomniał, że czerwca Kościół por-
tugalski obchodzi liturgiczne wspomnienie Anioła Stróża Portu-
galii. „To stare święto, które nabrało większego 10 znaczenia po 
objawieniach w Fatimie. Czy wszyscy znają modlitwę Anioła?”, 
zapytał zgromadzonych.

Na zakończenie uroczystości każde dziecko dostało balon i 
puzzle z orędziem przekazanym pastuszkom przez Anioła. Po-
tem z placu Sanktuarium Fatimskiego wypuszczono ponad 3000 
kolorowych balonów.

Carmo Rodeia
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Brazylijski kardynał, wysłannik pa-
pieża Franciszka na odbywający 

się w Fatimie IV Narodowy Kongres 
Eucharystyczny, przewodniczył rów-
nież międzynarodowej pielgrzym-
ce rocznicowej w czerwcu. Podczas 
spotkania z dziennikarzami w Biurze 
Prasowym Sanktuarium Fatimskie-
go powiedział, że nacisk, jaki papież 
Franciszek kładzie na zagadnienie 
miłosierdzia, skutkuje nową postawą 
Kościoła. Kardynał João Braz de Aviz, 
prefekt Kongregacji ds. Instytutów Ży-
cia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

Kardynał Braz de Aviz:
„Miłosierdzie jest naszą nową postawą” 

Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego przewodniczył w Fatimie pielgrzymce rocznicowej w czerwcu

Życia Apostolskiego Stolicy Apostol-
skiej, stwierdził: „Miłosierdzie jest 
naszą nową postawą w stosunku do 
wszystkich mężczyzn i kobiet, lecz dla 
Boga jest to normalna postawa – po-
stawa, która jest Jego istotą. Bóg jest 
miłosierdziem”. 

Kardynał podkreślił również, że 
miłosierdzie Boga wobec ludzi od-
najdujemy przede wszystkim w Eu-
charystii: „Zbliżenie Eucharystii i mi-
łosierdzia, jakie proponuje papież w 
Roku Jubileuszowym, wydaje się być 
bardzo interesującą odpowiedzią na 
pojmowanie istoty człowieczeństwa 
w dzisiejszych czasach”. Brazylijski 
dostojnik zauważył, że Bóg kocha bez-
warunkowo, a Jego miłość uzdrawia 
ludzi wewnętrznie. Kard. João Braz de 
Aviz zwrócił również uwagę, iż współ-
czesny człowiek, aby zrozumieć kim 
jest, musi nauczyć się adorować Jezusa 
Eucharystycznego. Przewodniczący 
watykańskiej kongregacji nazwał Eu-
charystię „tajemnicą, prowadzącą do 
bliskości z Bogiem”. Zauważył jednak, 

że ze względu na swoją niepojętą istotę 
jest to tajemnica trudna do zrozumie-
nia: „Dziwi nas taka forma obecności 
Boga; ale uczymy się tak wielu rzeczy, 
że nie możemy nie wierzyć”. Kardynał 
zachęcał także do głębszego przeży-
wania sakramentu, które otwiera każ-
demu, nawet bardzo prostemu, czło-
wiekowi możliwość zrozumienia istoty 
Eucharystii: „Człowiek wychodzi na 
spotkanie tajemnicy, jak ktoś, kto się 
uczy, kocha i odkrywa”.

Przedstawiciel Stolicy Apostol-
skiej zapewnił, że papież żywi wobec 
Fatimy bardzo serdeczne uczucia: 
„Papież kocha wszystkich ludzi i 
kocha Fatimę. Ojciec Święty napraw-
dę bardzo lubi to miejsce i odnoszę 
wrażenie, że przyjedzie tu, chociaż 
nie jest to jeszcze pewne. Papież za-
wsze chętnie udaje się do domu Maryi; 
w Rzymie już kilkadziesiąt razy 
nawiedził bazylikę Matki Boskiej 
Większej. Dlatego w Fatimie będzie 
się dobrze czuł bardzo dobrze”.

Carmo Rodeia

Fatimska figura pielgrzymująca 
Matki Boskiej Różańcowej oraz 

relikwie świętego Jana Pawła II zo-
stały przyjęte przez Senat Brazylii. W 
komunikacie opublikowanym na stro-
nie internetowej wyższej izby brazylij-
skiego parlamentu wizytę tę nazwano 
„specjalną sesją plenarną dla uczczenia 
misyjnej działalności figury pielgrzy-
mującej”.

Podczas uroczystego otwarcia 
posiedzenia, radczyni ambasady 
Republiki Portugalskiej w Brasilii, pani 
Florbela Alhinho Paraíba, podkreśliła 
znaczenie nawiedzenia figury w 
Senacie: „W izbie stanowiącej prawo, 
potrzebny jest przykład Maryi, która 
jest wzorem pokornej i bezinteresownej 
służby. Zawsze, gdy myślimy o Matce 
Bożej pojawia się pojęcie służby i Jej 
wstawiennictwo u Boga”. Florbela 
Paraíba mówiła także, że wielu 

Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej w brazylijskim Senacie
Radczyni ambasady portugalskiej w Brasilii podkreśla więź narodu brazylijskiego z 

Sanktuarium w Cova da Iria

Brazylijczyków przyjeżdżających do 
Portugalii, wykorzystuje tę okazję, 
aby nawiedzić Sanktuarium Fatimskie. 
Pokazuje to, że katolicyzm jest ważnym 
punktem odniesienia w historii kultury 
krajów języka portugalskiego i 
znaczącą w Brazylii religią.

Senator Hélio José z Partii Demo-
kratycznego Ruchu Brazylijskiego na-
zwał Maryję „ogniwem łączącym ludzi 
z Bogiem” oraz „symbolem miłości i 
rodziny”. Polityk podkreślił także zna-
czenie Matki Boskiej w życiu, wierze i 
kulturze narodu brazylijskiego.

W 2017 r. Portugalia i Brazylia 
będą obchodziły dwie ważne rocznice: 
stulecie objawień Matki Boskiej w 
Fatimie i trzechsetlecie odnalezienia 
wizerunku Matki Boskiej z Aparecida 
w wodach rzeki Paraíba do Sul, w 
stanie São Paulo. Reprezentujący 
archidiecezję Brasilii, ksiądz André 

Lima powiedział: „Będzie to ważny 
czas dla Brazylii i dla świata. Kiedy 
rozważamy objawienia Maryi, 
szczególnie te w Fatimie, dostrzegamy 
naglące wezwanie, aby ludzie nawrócili 
się do Boga”.

 
Carmo Rodeia

za Agencją Ecclesia
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Pokaz multimedialny w Valinhos i Aljustrel
uświetnia obchody stulecia objawień Anioła

Spektakl „Światło Anioła”
– nowe doświadczenie wiary

Od 24 do 26 czerwca w Valinhos 
i Aljustrel prezentowano fa-

scynujący spektakl multimedialny 
zatytułowany „Światło Anioła”.

Narracja widowiska prowadziła 
widzów szlakiem miejsc i wyda-
rzeń przez silnie oddziałującą zmy-
słowo opowieść o życiu i duchowo-
ści ich bohaterów. Multimedialna 
prezentacja, oparta na technologii 
video mappingu, ukazywała pro-
jekcje na fasadach domów widzą-
cych, w miejscach trzech objawień 
Anioła (Poço do Arneiro i Loca 
do Cabeço) oraz na pomniku w 
Valinhos. W niektórych miejscach 
można też było oglądać specjalnie 
zaprojektowane kompozycje prze-
strzenne i podświetlenia przyrody 

otaczającej miejsca projekcji. Na 
pomniku w Valinhos, upamięt-
niającym sierpniowe objawienie 
Maryi, przedstawiono graficzne 
animacje witraży z bazyliki Matki 
Boskiej Różańcowej, stanowiące 
swoistą syntezę objawień Maryi w 
Fatimie. 

Fascynujący pokaz multime-
dialny „Światło Anioła” został 
zamówiony przez Sanktuarium 
Fatimskie w pracowni artystycz-
nej Ocubo na obchody stulecia 
objawień Anioła trojgu pastusz-
kom. Wydarzenie, wpisane w 
oficjalny program obchodów stu-
lecia objawień, nadaje nową dy-
namikę miejscom, które nawie-
dzają pielgrzymi przybywający do 

Debata o Fatimie i wyzwaniach ewangelizacji

Światowy Apostolat Fatimski zorganizował Drugi Regionalny 
Kongres dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Od 17 do 21 maja 2016 r. w mieście 
Rio Piedras w Portoryko odbył 

się, zorganizowany przez Światowy 
Apostolat Fatimski, Drugi Regional-
ny Kongres dla krajów Ameryki Ła-
cińskiej i Karaibów. Obrady kongre-
su koncentrowały się wokół wyzwań 
związanych z ewangelizacją i przeko-
nania, że orędzie fatimskie może być 
instrumentem pomocnym w odpowie-
dzi na te wyzwania. 

W spotkaniu uczestniczyły delegacje 
Światowego Apostolatu Fatimskiego z 
kilkunastu krajów Ameryki Łacińskiej 
i regionu Karaibów. Udział w obradach 
wzięli również: nuncjusz apostolski 
w Republice Dominikany i delegat 
apostolski dla Portoryko arcybiskup 
Thaddeus Okolo oraz metropolita San Juan 
arcybiskup Roberto González Nieves.

Sanktuarium Fatimskie, zaproszone 
do udziału w obradach kongresu, repre-
zentowali Marco Daniel Duarte (dyrek-
tor Wydziału Studiów i Upowszechnia-

nia Orędzia), który wygłosił konferen-
cję zatytułowaną „W pielgrzymim stro-
ju: podróże i orędzie fatimskiej figury 
pielgrzymującej (od 1947 do naszych 
czasów)” oraz Pedro Valinho Gomes, 
radca wykonawczy rektoratu z wykła-
dem „Objawieniach Anioła pastusz-
kom w Fatimie w 1916 r.: trzy kroki 
na drodze ku Bogu”. Podczas ob-
rad głos zabierali także prelegenci z 
Portoryko, Argentyny, Nigerii, Hiszpanii 
i Portugalii.

W intensywnym programie dyskusji 
i refleksji na pierwszy plan wybijały się 
następujące wiodące wątki duchowości 
fatimskiej, omawiane w kontekście 
głoszenia Ewangelii w czasach współ-
czesnych: centralna rola Boga w hi-
storii świata i zaproszenie do adoracji, 
współczucie i miłosierdzie, zachęta do 
życia eucharystycznego i postawa wia-
ry w spotkaniu z pielgrzymującym wi-
zerunkiem Matki Boskiej Fatimskiej.

Aby przyczynić się do upowszech-

niania orędzia fatimskiego w lokalnej 
wspólnocie, codziennie wieczorem 
uczestnicy kongresu udawali się do jed-
nej z parafii w diecezji San Juan, gdzie 
odbywały się konferencje tematyczne 
lub celebracje liturgiczne, bardzo do-
brze przyjmowane przez parafian.

21 maja, na zakończenie kongresu, 
zorganizowano pielgrzymkę do sank-
tuarium Matki Boskiej Fatimskiej w 
Guánica, macierzystego domu sióstr 
dominikanek Matki Boskiej Różańco-
wej z Fatimy. Znajduje się tam replika 
fatimskiej Kaplicy Objawień oraz cykl 
dziewięciu obrazów przedstawiających 
wydarzenia w Cova da Iria, autorstwa 
João de Sousa Araújo. 

Wielką pomoc w organizacji Kon-
gresu Światowego Apostolatu Fatim-
skiego i kończącej go pielgrzymki oka- 
zał konsul Portugalii w Portoryko 
p. José Duarte da Silveira wraz z 
rodziną.

Pedro Valinho Gomes

Sanktuarium w Fatimie.
Carmo Rodeia
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Arcybiskup diecezji Tegucigalpa o prostocie
orędzia fatimskiego 

Kardynał Óscar Maradiaga z 
Hondurasu, jeden z najbliższych 

doradców papieża Franciszka i były 
prezydent Caritas Internationalis, 
przewodniczył Narodowej Pielgrzymce 
Rodziny Salezjańskiej do Sanktuarium 
Fatimskiego, która przybyła do 
Cova da Iria pod koniec maja.

„To miejsce ma w sobie coś zupeł-
nie wyjątkowego. Czuję wielkie wzru-
szenie, bo tu nawróciło się wielu ludzi, 
którzy uwierzyli po doświadczeniach 
przeżytych w Fatimie” powiedział kar-
dynał, przypominając zawartą w orę-
dziu troskę o nawrócenie.

Abp Óscar Maradiaga był w Fatimie 
już po raz drugi. Podczas pierwszej wi-
zyty przewodniczył międzynarodowej 
pielgrzymce rocznicowej 13 maja 
2009 r., której tematem było „Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą”. 

„Wiara, bardziej niż rozum, jest oso-
bistym spotkaniem z Jezusem, który 
jest Wcieleniem, Synem Boga. I jeśli 
chcemy zrozumieć Fatimę musimy 
patrzeć na nią tak, jak większość piel-
grzymów, jak zwykli, prości ludzie” 
mówił, przywołując przykład pastusz-
ków: „Oni także przeżywali to do-
świadczenie w sposób bardzo prosty, 
czy też można powiedzieć – w sposób 
egzystencjalny, a nie intelektualny czy 
racjonalny. Ten, kto przybywa do 
Fatimy z powodów intelektualnych, 
nigdy jej nie zrozumie. (…) to jest 
historia wcielenia miłości Matki do 
dzieci, którą zrozumie tylko ten, kto 
umie ją przeżyć”. 

Zachęcając do refleksji na temat orę-
dzia objawień, kardynał podkreślił, że 
wzywa ono do zaufania Bogu, a przez 
to pozostaje zawsze aktualne: „Kiedy 
myśleliśmy, że wiara katolicka zniknie 

z powodu komunizmu, Maryja objawi-
ła się i znowu przyniosła światu orędzie 
nadziei, modlitwy i zaufania Bogu”. 
Członek Rady Kardynałów mówił da-
lej: „Maryja objawiła się tutaj powo-
dowana miłosierdziem. Orędzie, które 
przyniosła jest proste: odmawiajmy ró-
żaniec święty – ma on wielką siłę, gdyż 
jest aktem głęboko chrystologicznym i 
naturalnie maryjnym – aby ludzie zro-
zumieli, że bez Boga nie można zbudo-
wać pokoju, sprawiedliwości ani zro-
zumienia między narodami”.

Na zakończenie abp Óscar 
Maradiaga zauważył, że współczesny 
świat nie podziela takiego sposobu 
myślenia: „Wierzę, że ludzie muszą 
rozumieć, że krzyż Chrystusa to nie 
ozdoba, ale rzeczywistość, a pokuta 
i modlitwa sprawiają, że człowiek się 
otwiera i daje Bogu miejsce, które jest 
mu należne, a wtedy życie staje się 
lepsze, bardziej ludzkie”.

Abp Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga jest obecnie koordynatorem, 
stworzonej przez papieża Franciszka, 
Rady Kardynałów. 

Carmo Rodeia

Międzynarodowej piel-
grzymce rocznicowej w 

lipcu, poświęconej tematowi 
„W Tobie mamy źródło życia”, 
przewodniczył Jego Ekscelen-
cja Nuno Almeida, biskup po-
mocniczy Bragi. 

Uczestnicy peregrynacji 
modlili się przede wszystkim w 
intencji pokoju w Syrii. Podczas 
Eucharystii otwierającej 
uroczystości wspomniano wszystkie 
ofiary przemocy, osoby prześladowane 
z powodu wiary, poglądów lub koloru 
skóry.

Biskup pomocniczy Bragi podkre-
ślił, że orędzie fatimskie jest zachętą 
do spojrzenia na historię ze świadomo-
ścią, że można zmienić ją „od środka”, 
dzięki sile miłości i modlitwy. Bp Nuno 
Almeida zauważył, że orędzie objawień 
maryjnych w Fatimie prowadzi ludzi 
drogami pokoju i dobra. Dostojnik za-
chęcał też zgromadzonych na uroczy-

Orędzie fatimskie pokazuje jak zmieniać  historię 
Biskup pomocniczy Bragi przewodniczył pielgrzymce rocznicowej w lipcu

stości wiernych, aby „dostrzegli światło 
Chrystusa, które otwiera człowieka na 
miłość” oraz – w bardziej konkretnym 
wymiarze – solidarnie wspomagali Ca-
ritas i wszystkie organizacje pomocy 
humanitarnej. Bp Nuno dodał, że świa-
tło pochodzące od Chrystusa powinno 
być obecne w sposobie postrzegania i 
działania człowieka wobec społeczeń-
stwa, aby było to „spojrzenie braterskie 
i ręce gotowe do dzielenia się”. To wła-
śnie światło rozjaśniało, przepełnione 
troską o bliźnich, życie Maryi.

Międzynarodowa pielgrzym-
ka rocznicowa w dniach 12 i 
13 lipca upamiętniała trzecie 
objawienie Matki Boskiej 
pastuszkom: Franciszkowi, 
Hiacyncie i Łucji.

13 lipca Eucharystię kon- 
celebrował ordynariusz diece- 
zji Leiria-Fatima bp António 
Marto, który nazwał orędzie 
trzeciego objawienia Mat-

ki Boskiej w Cova da Iria obietnicą 
pocieszenia i nadziei: „Na koniec 
moje Niepokalane Serce zatriumfuje – 
świętujemy dziś obietnicę pocieszenia, 
nadziei i odwagi, którą pozostawiła nam 
Matka Boska. Tu na ziemi, Niepokalane 
Serce Maryi jest dla nas gwarancją, że 
ostatnie słowo jest triumfem życia nad 
śmiercią, pokoju nad wojną”.

W uroczystościach w dniu 13 lipca 
udział wzięły 42 grupy pielgrzymów z 
19 krajów, w tym aż 10 grup z Włoch.

Sandra Dantas
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Ks. Héctor Alfonso Ramirez Sanz 
Cerrada jest jednym z kapelanów 

Sanktuarium Fatimskiego. Meksykań-
ski ksiądz, należący do diecezji Getafe 
w Hiszpanii, od roku i czterech miesię-
cy jest w Sanktuarium Fatimskim ka-
pelanem pielgrzymów, posługujących 
się językiem hiszpańskim. Ponieważ 
zna cztery języki, pomaga także pątni-
kom mówiącym po włosku, angielsku i 
portugalsku.

Ks. Héctor Cerrada opowiada: 
„Moja praca polega przede wszystkim 
na spowiadaniu i trosce o właściwy 
przebieg Eucharystii, odprawianych po 
hiszpańsku”.

Sanktuarium Fatimskie zapewnia 
pielgrzymom nie tylko Msze św. i mo-
dlitwy wspólnotowe, ale stara się za-
chęcić ich do osobistego spotkania z 
Bogiem, zgodnie z zapisem artykułu 
nr 3 statutu: „Najważniejszą misją 
Sanktuarium Fatimskiego jest przyj-
mowanie pielgrzymów i zapoznawanie 
ich z orędziem fatimskim. Jest to za-
chęta do nawrócenia przez Słowo Boże 
i przez sakramenty, przede wszystkim 
przez sakramenty pokuty i pojednania 
oraz Eucharystii, tak aby prowadzić 
wiernych do poznania i adoracji Boga 
Wszechmogącego, w Trójcy Świętej 
Jedynego”.

Dla wypełnienia tej misji, w Fatimie 
pracuje grupa dziesięciu kapelanów, do 
której należą rektor i wicerektor Sank-
tuarium. Codzienne liturgie odprawiają 
także księża spoza Fatimy, współpracu-
jący z Sanktuarium.

Na podstawie własnego doświad-
czenia ks. Héctor wskazuje różnice 

Być kapelanem w Sanktuarium Fatimskim

„Matka daje każdemu człowiekowi to, czego on potrzebuje”

w pracy duszpasterskiej w parafii i w 
sanktuarium: „Sanktuarium to miejsce 
wyjątkowe. Parafia ma wszystko to, co 
ma sanktuarium, ale nie ma tej atmos-
fery szczególnej duchowości”.

Meksykański kapłan, nie pełniący w 
Fatimie żadnych funkcji administracyj-
nych, poświęca znaczną część dnia na 
modlitwę, którą nazywa „swoim skar-
bem”. Modli się dwie godziny przed 
śniadaniem (które je około godz. 7.15), 
a potem także po obiedzie i kolacji – 
w sumie to ok. 4-5 godzin modlitwy 
dziennie. Tyle samo czasu spędza, spo-
wiadając.

„Kiedy tu przyjechałem, byłem w 
trakcie pisania doktoratu. Ale, po roku 
poszukiwań, porzuciłem ten plan. Po-
czułem wielką więź z Franciszkiem, 
małym myślicielem”, podsumowuje 

swoją opowieść ks. Héctor. Kolejnym 
fascynującym aspektem pracy w Sank-
tuarium jest to, co ks. Héctor nazywa 
„małym Rzymem” – wspólne posiłki 
z kapłanami z całego świata, które po-
kazują powszechność i uniwersalność 
Kościoła.

Dzięki wielu godzinom przeznaczo-
nym na spowiadanie przybywających 
do Sanktuarium pielgrzymów, kapłan 
zrozumiał także, że w Fatimie „Matka 
daje każdemu człowiekowi to, czego 
on potrzebuje”. Ks. Héctor Cerrada 
spowiada codziennie od 10.30 do 13.00 
i od 17.00 do 18.30. 

Spowiedzi w Sanktuarium Fatim-
skim, w Kaplicy Pojednania odbywa-
ją się od 7.30 do 13.00 i od 14.00 do 
19.30. 

Sandra Dantas
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W Swiętym Roku Miłosierdzia Ko-
ściół słoweński gości figurę piel-

grzymującą Matki Boskiej Fatimskiej. Fi-
gura ta odwiedza Słowenię już po raz trze-
ci. Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w 
1997, druga w 2008 r. i – jak podkreślają 
przedstawiciele lokalnego Kościoła – obie 
wizyty przyniosły obfite owoce duszpa-
sterskie.

Przewodniczący Konferencji Episko-

Od 13 maja do 13 października 2016 – fatimska figura pielgrzymuje w Słowenii 

13 maja rozpoczęła się narodowa peregrynacja
figury fatimskiej w Słowenii

patu Słowenii bp Andrej Glavan zalecił 
księżom przeprowadzenie w parafiach 
modlitewnego przygotowania do narodo-
wej pielgrzymki. Sugerowano, aby w po-
przedzających wizytę figury miesiącach 
(od stycznia do maja 2016 r.), zachęcano 
wiernych do praktykowania nabożeństwa 
pierwszych pięciu sobót i odmawiania ró-
żańca.

Początek narodowej pielgrzymki w 

Słowenii zbiegł się z zakończeniem ca-
łorocznej peregrynacji narodowej w 
Portugalii. 13 maja, podczas spotkania 
w Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej 
z Góry Karmel, ks Carlos Cabecinhas 
przekazał figurę nr 5 grupie pielgrzy-
mów, której przewodniczył jeden ze sło-
weńskich biskupów. Rektor Sanktuarium 
Fatimskiego wyraził radość z powodu 
rozpoczynającej się pielgrzymki narodo-
wej w Słowenii i podkreślił, że zbiegła 
się ona z końcem takiej pielgrzymki w 
Portugalii.

Pielgrzymka figury fatimskiej w 
Słowenii, której głównym organizatorem 
jest Narodowy Kongres Rodzin, potrwa 
do 13 października 2016 r. Pielgrzymu-
jący wizerunek Maryi z Fatimy nawiedzi 
wszystkie diecezje, co – jak podkreślił 
rektor – będzie dobrą okazją do upo-
wszechniania orędzia fatimskiego.

„Mam nadzieję, że pielgrzymka będzie 
przebiegać pomyślnie; zawsze chodzi o 
to, by dotrzeć z orędziem Matki Boskiej 
do jak największej liczby wiernych. To 
jest najważniejsze!”, zakończył swe wy-
stąpienie ks. Carlos Cabecinhas.

Sandra Dantas

Ważnym elementem zrozu-
mienia historii objawień jest 

poznanie korzeni bohaterów tych 
wydarzeń. Dlatego Sanktuarium 
Fatimskie stara się zachęcać piel-
grzymów do odwiedzania Valinhos 
i Aljustrel, gdzie znajdują się 
domy trojga pastuszków, którym 
objawił się Anioł, a potem Matka 
Boska.

Od maja do października, domy 
Franciszka i Hiacynty oraz Łucji 
można zwiedzać codziennie w wy-
dłużonym czasie: od 9.00 do13.00 
i od 14.30 do 18.30. Wstęp do obu 
miejsc jest bezpłatny. Do Aljustrel moż-
na dojechać samochodem lub dojść na 
piechotę, przez tzw. Drogę Pastuszków. 
Miejscowość leży ok. 2 km od Sanktu-
arium Fatimskiego.

Dom Franciszka i Hiacynty Marto, 
zbudowany w 1888 r., stał się własnością 
Sanktuarium Fatimskiego w listopadzie 
1996 r.; w 2000 r. został gruntownie od-

Poznać historię objawień w Fatimie
poprzez dzieje jej uczestników

restaurowany. W niewielkim mieszkaniu 
można zobaczyć m.in. pokój, w którym 
urodzili się pastuszkowie i pokój, w któ-
rym 4 kwietnia 1919 r. zmarł Franciszek.

Skryty w cieniu drzew figowych dom 
Łucji, kryje w środku warsztat tkacki na-
leżący niegdyś do jej sióstr. Niewielkie 
pomieszczenia (m.in. sypialnia rodziców, 
w której urodziła się Łucja, pokój, w 

którym spała widząca) zachowują 
wystrój z czasów objawień. Kru-
cyfiks w pokoju gościnnym przy-
pomina o pobożności trojga pa-
stuszków. Leżąca w głębi ogrodu 
studnia, zwana Arneiro, zachęca 
do kontemplacji i modlitwy. Wy-
budowany w 1885 r. dom, został 
podarowany Sanktuarium Fatim-
skiemu i odnowiony.

Wielu pielgrzymów, indywidu-
alnie lub w grupach, odwiedza te 
historyczne domy, które przybli-
żają objawienia poprzez spotkanie 
z życiem trojga małych pasterzy. 

Największe wrażenie robi na zwiedzają-
cych skromność i prostota tych miejsc. W 
roku 2015 domy pastuszków i dom-mu-
zeum w Aljustrel odwiedziło 671.324 
pielgrzymów. Sanktuarium organizuje 
także zwiedzanie domów widzących z 
przewodnikiem.

Cátia Filipe
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Arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich poinformo-
wał, że w maju i czerwcu 2017 r. jego kraj będzie gościł figurę 

pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej: „W roku setnej rocznicy 
objawień fatimskich, w którym tu, w Wiltz, będziemy świętować 
pięćdziesięciolecie poświęcenia sanktuarium Op Bäessent, przybę-
dzie do nas figura pielgrzymująca z Fatimy. To wielka radość!”.

Ks. Rui Pedro, duszpasterz wspólnoty portugalskiej w Luksem-
burgu, dodaje, że wiadomość o wizycie figury pielgrzymującej 
ogłoszono podczas 49. Narodowej Pielgrzymki do sanktuarium 
Matki Boskiej Fatimskiej w Wiltz, na północy Luksemburga. Uro-
czystościom przewodniczył ordynariusz diecezji Porto António 
Francisco dos Santos, który powiedział: „Wiedziałem, że ta piel-
grzymka będzie znaczącą manifestacją wiary, ale przyznaję: nie 
spodziewałem się zobaczyć tu aż tak wielu pątników. To zrobiło na 
mnie wielkie wrażenie!”.

Portugalski biskup, który po raz pierwszy odwiedził Wielkie 
Księstwo Luksemburga, zauważył, że kiedyś to Matka Boska przy-
gotowała drogę Portugalczykom, przybywającym do tego kraju; 
dzisiaj to oni przychodzą, aby oddać Jej cześć.

W wygłoszonym po portugalsku przemówieniu abp Jean-Claude 
Hollerich wyjaśniał, że tak jak 70 lat temu – podczas pierwszej 
wizyty figury pielgrzymującej Matki Boskiej Fatimskiej 
w Luksemburgu – dziś także świat przeżywa trudne czasy.

Peregrynacja figury fatimskiej rozpocznie się na północy Wiel-
kiego Księstwa, w Wiltz. Potem, przez miesiąc, figura nawiedzi 
wszystkie parafie, które zgłoszą chęć jej przyjęcia.

Pielgrzymka do Matki Boskiej Fatimskiej w Wiltz

5 maja 2016 r. odbyła się 49. doroczna pielgrzymka do sank-
tuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Wiltz. W uroczystościach 
uczestniczyli: arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich i 
bp António Francisco dos Santos, ordynariusz diecezji Porto.

Historia postania sanktuarium Op Bäessent związana jest z obiet-
nicą złożoną 70 lat temu, w czasie bitwy o Ardeny, przez księdza 
dziekana Prospera Collinga. Wybudowany jako wotum, pomnik z 

Peregrynacja figury Matki Boskiej Fatimskiej
w Luksemburgu

wizerunkiem Matki Boskiej Fatimskiej (która rozpościera swe ra-
miona nad wyrytymi w granicie nazwiskami 108 ofiar wojny) jest 
wyrazem wdzięczności i świadectwem pamięci o poległych boha-
terach, którzy walczyli o pokój i wolność.

W połowie ubiegłego wieku do Luksemburga przybyło wielu 
Portugalczyków, których sytuacja ekonomiczna zmusiła do poszu-
kiwania lepszego życia w innych krajach. Sanktuarium w Wiltz 
stało się dla nich ważnym, przypominającym ojczyznę, miejscem. 
Dlatego tak wielu z nich przybywa tu, by przy figurze Matki Bo-
skiej Fatimskiej znaleźć ukojenie i pociechę.

Półokrągłe, otwarte arkady pomnika zachęcają nas, abyśmy nie 
zamykali się w sobie, abyśmy żyli w duchu otwartości, pokoju i 
pojednania ze wszystkimi. Sanktuarium Op Bäessent jest dziś miej-
scem pokoju; miejscem, gdzie krzyżują się drogi ludzi różnych ję-
zyków i kultur, którzy spotkają się tu, aby się razem modlić.

Od 1 lipca do drugiego weekendu września, w północnej części 
kolumnady bazyliki Matki Boskiej Różańcowej, działa tzw. 

Dom Młodzieży. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich młodych 
ludzi, przybywających do Cova da Iria.

Główne wejście od strony Placu Modlitwy prowadzi do wnętrza 
wyposażonego w kaplicę, salę audiowizualną i salę przeznaczoną do 
spotkań, zwaną „Bibliotecafe”. Młodzież znajdzie tam książki, mu-
zykę oraz różne formy aktywności. Dom Młodzieży to kameralna 
przestrzeń skupienia, która oferuje jednocześnie możliwość wspól-
notowego przeżywania i pogłębiania treści orędzia fatimskiego.

S. Bernardete de Oliveira ze zgromadzenia Aliança de Santa Ma-
ria, koordynatorka Domu Młodzieży, mówi: „Chcemy, aby każdy 
młody człowiek czuł się tu jak w domu. To takie miejsce w Sank-
tuarium Fatimskim, gdzie można przeżywać lub pogłębiać swoją 
wiarę, poznawać nowe treści związane z Fatimą lub po prostu być, 
rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi”. Zakonnica, odpowiedzialna w 
Sanktuarium Fatimskim za duszpasterstwo dzieci i młodzieży, za-
pewnia: „To nie jest miejsce tylko dla tych, którzy wiedzą wszystko 
o Fatimie, ale przede wszystkim dla tych, którzy nic o niej nie wie-
dzą. Kiedy przychodzimy do miejsca, którego nie znamy, szukamy 
przestrzeni, w której będziemy się czuć dobrze. Dom Młodzieży to 
właśnie będzie zapewniać”.

Nowe miejsce dla młodzieży
w Sanktuarium Fatimskim 

W tym roku Dom Młodzieży korzysta także z kaplicy Świętej 
Rodziny. S. Bernadete opowiada: „W kaplicy obecny jest Jezus Eu-
charystyczny, którego możemy adorować indywidualnie lub w gru-
pie. Możemy też modlić się, korzystając z przygotowanych przez 
nas materiałów” i dodaje, że w kaplicy jest wiele światła – „światła 
naturalnego i Bożego światła”. W związku z obchodzonym w tym 
roku stuleciem objawień Anioła w dekoracji kaplicy znalazły się 
motywy krajobrazu z Valinhos.

W każdy weekend spotkania i modlitwy w Domu Młodzieży mo-
derują grupy woluntariuszy z różnych zgromadzeń zakonnych i ru-
chów katolickich m.in. Aliança de Santa Maria, Służebnice i Słudzy 
Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Karmelitów Bosych/
Młodzi Karmelici, sekcja młodzieżowa Ruchu Orędzia Fatimskie-
go, Diecezjalny Wydział ds. Duszpasterstwa Młodzieży i Convívios 
Fraternos z diecezji Leiria-Fatima.

S. Bernadete ze zgromadzenia Aliança de Santa Maria podkreśla: 
„Nie ma granic wiekowych. Może do nas przyjść każdy, kto czuje 
się młody albo osoba, która towarzyszy młodzieży”.

Dom Młodzieży działa od 9.00 do 12.30 i od 14.30 do 19.00, we 
wszystkie soboty i niedziele do drugiego weekendu września. 

Cátia Filipe
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Refleksja papieża Franciszka o orędziu fatimskim
zachęca wiernych do życia w duchu miłosierdzia 

Papież Franciszek wezwał uczestników IV Narodowego 
Kongresu Eucharystycznego w Portugalii do podjęcia re-

fleksji o miłosierdziu w świetle orędzia fatimskiego oraz do 
dobrego przygotowania „wydarzenia wielkiej wagi”, jakim 
są zbliżające się „obchody stulecia objawień Królowej Poko-
ju w Fatimie”. 

Podczas inauguracji, obradującego w Fatimie, kongresu 
sekretarz Konferencji Episkopatu Portugalii ks. Manuel Bar-
bosa odczytał list papieża Franciszka, w którym – nawiązując 
do Encykliki Laudato Si – przypomina on, że żyjemy w świe-
cie naznaczonym przez „wypaczony antropocentryzm”. Dla-
tego, pisze dalej Ojciec Święty, „ludzie odczuwają potrzebę 
prawdziwej, pokornej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Ludziom, nękanym licznymi i naprawdę wielkimi zmartwie-
niami, Kościół nieustannie wskazuje drogę zbawienia, a du-
szom oferuje pożywny chleb i uzdrawiający napój, lekarstwo 
na nieśmiertelność, ustanowione przez Pana Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy”. Papież podkreślił także, że trzeba się 
nieustannie modlić o miłosierdzie Boże dla ludzi, żyjących w 
naszym stuleciu.

Kongres, który odbył się w Centrum Pastoralnym Pawła VI, 
zgromadził ponad 750 uczestników. Podczas sesji otwar-
cia kardynał patriarcha Lizbony, Jego Eminencja Manuel 
Clemente powiedział, że w Fatimie Eucharystia i miłosier-

dzie wzajemnie się wspierają. Patriarcha zwrócił uwagę na 
aktualność i ogromne znaczenie orędzia fatimskiego, szcze-
gólnie jego treści ewangelicznych. Kard. Clemente przypo-
mniał także historię pastuszków, którzy „zostali zaproszeni 
do pełnego uczestnictwa w Eucharystii, doświadczyli 
Chrystusa i Jego miłosierdzia dla zadośćuczynienia za 
grzechy ludzi, tak bardzo oddalonych od Boga i od siebie 
nawzajem”. Zdaniem kardynała patriarchy „zrozumienie 
orędzia fatimskiego nastąpi dopiero wtedy, gdy «staniemy po 
stronie» Bożego miłosierdzia; gdy podążając za przykładem 
pastuszków, ofiarujemy życie, jak Jezus, na odpuszczenie 
grzechów”. Dostojnik zauważył także, że związki Fatimy z 
Eucharystią i miłosierdziem są bardzo silne. Podczas sesji 
zamknięcia kongresu kard. Manuel Clemente stwierdził, że 
dyskusja o Eucharystii i miłosierdziu stwarza dobrą okazję 
do jeszcze większego „ożywienia treści orędzia fatimskiego 
w życiu Kościoła i świata”.

Organizatorem IV Narodowego Kongresu Eucharystycz-
nego, przebiegającego pod hasłem „Żyć Eucharystią, źró-
dłem miłosierdzia”, była Konferencja Episkopatu Portugalii, 
przy współpracy Sanktuarium Fatimskiego i Apostolstwa 
Modlitwy.

Cátia Filipe


