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Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i 
drogą, która doprowadzi cię do Boga

Rok Jubileuszowy

FÁTIMA
LUZ

Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
w Fatimie

Dyrektor: Ks. Carlos Cabecinhas

Papież podarował Sanktuarium Fatimskiemu Złotą Różę

13 maja 1917 r. w Cova da Iria troje ma-
łych pasterzy – Łucja, Franciszek i 

Hiacynta – ujrzało Matkę Boską. 100 lat 
później, 13 maja 2017 r., tłumy świętują-
cych pielgrzymów zgromadziły się w tym 
samym miejscu na uroczystości, której 
przewodniczył papież Franciszek, aby po-
dziękować Bogu za dar objawień fatim-
skich i kanonizację dwojga młodszych wi-
dzących: świętych Franciszka i Hiacynty 
Marto.

Wizyta papieża Franciszka, który ze-
chciał tu przybyć, by modlić się jako piel-
grzym pośród pielgrzymów, pozostanie w 
naszej pamięci! Jednakże to wielka uro- 
czystość kanonizacji pastuszków, 
stała się najważniejszym momentem tych 
radosnych dni i, bez wątpienia, całego 
jubileuszu stulecia objawień. Podczas swej 
pielgrzymki Ojciec Święty ofiarował nam 
prezent najwspanialszy i najbardziej ocze-
kiwany: ogłoszenie świętości dwojga wi-
dzących.

Kanonizacje, czyli oficjalne uznanie 
przez Kościół świętości jego członków, 
zwykle odbywają się w Rzymie. Fakt, że 
ta kanonizacja miała miejsce w Fatimie 
ma dla nas wyjątkowe znaczenie, przede 
wszystkim dlatego, że to właśnie tu spo-
czywają doczesne szczątki nowych świę-
tych. Sanktuarium Fatimskie strzeże ich 
relikwii. Wydarzenie to podkreśla także 
uznanie Fatimy za prawdziwą „szkołę 
świętości”. Orędzie, które „Pani jaśniejsza 
od słońca” przekazała widzącym, odmie-
niło ich życie, ponieważ dzieci przyjęły 
je bezwarunkowo i wypełniały żarliwie. I 
wreszcie: to orędzie, które pastuszkowie 
wiernie nam przekazali, dziś – sto lat póź-
niej – zachowuje w pełni swą aktualność i 
ukazuje drogę osobistego uświęcenia.

Wielkiej radości z kanonizacji 
Franciszka i Hiacynty, towarzyszy głębo-
ka wdzięczność Bogu za to, że obdarzył 
nas łaską dwojga nowych świętych, któ-
rzy za nami orędują i są wzorem życia dla 
wszystkich chrześcijan.

Święci Franciszku i Hiacynto, módlcie 
się za nami!

ks. Carlos Cabecinhas

Franciszek i Hiacynta 
Marto: „dwie świece, 
które Bóg zapalił”

„Drodzy pielgrzymi, mamy 
Matkę!” – trzykrotnie po-

wtórzył papież Franciszek w ho-
milii wygłoszonej 13 maja podczas 
Mszy św. kanonizacyjnej Francisz-
ka i Hiacynty Marto. To jedno z 
najważniejszych zdań wygłoszo-
nych przez papieża w czasie jego 
24-godzinnego pobytu w Cova da 
Iria.

Papież Franciszek, który przy-
był jako pielgrzym na stulecie ob-
jawień fatimskich, niestrudzenie 
podkreślał tę zasadniczą dla ka-
tolików prawdę: „Mamy Matkę!”. 
W homilii na Mszy św. celebro-
wanej 13 maja Ojciec Święty mó-
wił także: „Dziewica Matka nie 
przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli: 
na to będziemy mieli całą wiecz-
ność, oczywiście jeśli pójdziemy 
do Nieba. (…) przyszła, aby nam 
przypomnieć o Bożym Świetle, 
które w nas mieszka i nas okry-
wa”. I dodał: „Fatima jest przede 
wszystkim tym płaszczem światła, 
który nas okrywa, tutaj, tak samo 
jak w każdym innym miejscu na 
ziemi, kiedy uciekamy się pod 
opiekę Najświętszej Matki, aby ją 
prosić, jak uczy Salve Regina: «Okaż 

„Drodzy pielgrzymi, mamy
Matkę!”

nam Jezusa»”. Na zakończenie 
papież zwrócił się do tysięcy 
pielgrzymów zebranych na Pla-
cu Modlitwy w Sanktuarium 
Fatimskim: „Pod opieką Maryi, 
jesteśmy w świecie «stróżami 
poranka», którzy potrafią kon-
templować prawdziwe oblicze 
Jezusa Zbawiciela (…) i odkryć 
młode i piękne oblicze Kościoła, 
który jaśnieje, gdy jest misyjny, 
gościnny, wolny, wierny, ubogi 
w środki i bogaty w miłość”.

Obecność papieża Franciszka 
podczas międzynarodowej piel-
grzymki rocznicowej w maju, 
która upamiętnia pierwsze spo-
tkanie Matki Boskiej z trojgiem 
pastuszków, była bez wątpienia 
najważniejszym momentem 
obchodów stulecia objawień. 
Ordynariusz diecezji Leirii- 

-Fatimy bp António Marto podkre-
ślił, że pielgrzymka ta pozostanie 
w historii Fatimy jako inauguracja 
obchodów 100. rocznicy objawień, 
kanonizacja pastuszków oraz wi-
zyta papieża. Wydarzenia te zgro-
madziły w Sanktuarium niezliczo-
ne rzesze pątników!

Na zakończenie Eucharystii 
bp António Marto w osobistym i 
emocjonalnym tonie podziękował 
papieżowi Franciszkowi: „Ojcze 
Święty, dziękuję za Twoje świa-
dectwo, które głęboko dotyka 
każdego z nas. Dziękuję Ci przede 
wszystkim za to, że dałeś nam 
dwoje nowych świętych – dwoje 
pastuszków: Franciszka i Hiacyntę, 
tak kochanych przez nasz lud żar-
liwych orędowników modlitwy za 
papieża”.

Wyraźnie wzruszony bp António 
Marto powiedział także: „Po- 
zostaniemy na zawsze w jedności 
z Tobą, jak dzieci wdzięczne ojcu, 
który przybywa do nas z czułością i 
uśmiechem, i który dodaje nam od-
wagi, abyśmy – na podobieństwo 
Maryi – starali się żyć jak ucznio-
wie wierni Jezusowi”.

Carmo Rodeia



2 2017/06/13

Fatima radośnie przyjęła papieża – pielgrzyma na stulecie objawień

Papież Franciszek pragnął przybyć do Sanktuarium Fa-
timskiego jako pielgrzym i rzeczywiście był nim przez 

cały czas, który spędził w Cova da Iria 12 i 13 maja 2017 r. 
Ze wszystkich sił towarzyszyli mu w tym pątnicy z całego 
świata. Gdy tylko, 10 minut przed zaplanowanym czasem, 
papieski samolot wylądował w bazie lotniczej w Monte Real, 
na Placu Modlitwy w Sanktuarium rozległy się burzliwe 
oklaski. Spełniła się obietnica: Franciszek stanął na portu-
galskiej ziemi – przybył tu jako pielgrzym z gorącą intencją 
modlitwy u stóp Matki Boskiej.

Zgodnie z oficjalnym programem wizyty, prezydent Re-
publiki Portugalskiej Marcelo Rebelo de Sousa powitał Ojca 
Świętego jako głowę Państwa Watykańskiego. Następnie pa-
pież Franciszek udał się do Sanktuarium Fatimskiego, gdzie 
natychmiast skierował się do Kaplicy Objawień, by przez 
8 minut modlić się w ciszy u stóp Matki Boskiej. Wyraz jego 
oczu mówił, jak bardzo ważne było spotkanie Franciszka z 
Najświętszą Maryją Panną. Papież podarował Matce Boskiej 
Złotą Różę, a gdy opuszczał Kaplicę Objawień otoczyły go 
zgromadzone tam dzieci, uczniowie trzech katolickich szkół 
z Fatimy. Potem Ojciec Święty udał się na krótki odpoczy-
nek.

Wieczorem papież Franciszek przybył ponownie na Plac 
Modlitwy. W Kaplicy Objawień zapalił swoją świecę od 
płonącego tam Paschału, po czym zaapelował do pielgrzy-
mów: „Drodzy pielgrzymi Maryi i z Maryją! Dziękuję, że 
przyjęliście mnie pośród was i połączyliście się ze mną w tej 
pielgrzymce przeżywanej w nadziei i pokoju”. Ojciec Świę-
ty przemawiał po portugalsku: „Już teraz chcę zapewnić 
wszystkich, którzy łączycie się ze mną tutaj czy w innych 
miejscach, że noszę was wszystkich w sercu. Czuję, że 
Jezus mnie was powierzył oraz obejmuję i zawierzam 
Jezusowi wszystkich, a «szczególnie tych, którzy tego 
najbardziej potrzebują», jak Maryja uczy nas się modlić”. 

Franciszek, papież – pielgrzym, w drodze do Kaplicy Objawień na Placu 
Modlitwy Sanktuarium

Tysiące pielgrzymów z różnych krajów przyłączyło się do papieża Franciszka, aby świętować rocznicę pierwszego objawienia

Dostojny gość powiedział również: „(…) «jeśli chcemy być 
chrześcijanami, musimy być maryjni (...)» i czcić Mary-
ję „«błogosławioną, ponieważ uwierzyła» Bożym słowom 
zawsze i w każdych okolicznościach”, a nie „«świętą z 
obrazka», do której uciekamy się, by tanim kosztem zyskać 
łaski”. Mocno zabrzmiały słowa papieża wypowiedziane 
przed rozpoczęciem różańca: „Dopuszczamy się wielkiej 
niesprawiedliwości wobec Boga i Jego łaski, gdy twierdzimy 
ponad wszystko, że grzechy są karane przez Jego sąd, nie 
uznając (...), że są one odpuszczane przez Jego miłosierdzie!”.

Papież Franciszek przewodniczył modlitwie różańcowej 
w Kaplicy Objawień, ale przed rozpoczęciem procesji ze 
świecami udał się do swoich apartamentów. Pielgrzymi na 
Placu świętowali dalej. Mszy św. międzynarodowej w nocy 
12 maja przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 
kardynał Pietro Parolin.

Carmo Rodeia
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Od 13 maja 2017 r. Kościół katolicki 
ma dwoje nowych portugalskich 

świętych: świętego Franciszka Marto 
i świętą Hiacyntę Marto. Aby oznaj-
mić to światu, dzwony bazyliki Matki 
Boskiej Różańcowej z Fatimy biły bez 
ustanku!

Dzień po kanonizacji pastuszków z 
Cova da Iria, podczas modlitwy Regina 
Coeli na Placu św. Piotra w Watykanie, 
Ojciec Święty powiedział: „Kanoni-
zując Franciszka i Hiacyntę, pragną-
łem zaproponować całemu Kościołowi 
ich wzór przylgnięcia do Chrystusa i 
ewangelicznego świadectwa. Chciałem 
również zaproponować całemu Kościo-
łowi troskę o dzieci”. Papież podkre-
ślił, że świętość Franciszka i Hiacynty 
Marto „nie wynika z objawień, ale jest 
następstwem wierności i żarliwości, z 
jaką odpowiedziały one na otrzyma-
ny przywilej oglądania Maryi Panny” 
i przypomniał: „W Fatimie Dziewica 
wybrała niewinne serca i prostotę ma-
luczkich: Franciszka, Hiacynty i Łucji 
jako powierników swojego orędzia. 
Dzieci te przyjęły je godnie – tak, że 
uznano je za wiarygodnych świadków 
objawień i stały się wzorami życia 
chrześcijańskiego”.

Przed kanonizacją Franciszek – w 
skupieniu i z ogromnym wzrusze-
niem – modlił się na grobach widzą-
cych. Wzruszenie widoczne też było na 
twarzy papieża, gdy podczas Mszy św., 
odczytawszy biografię dwojga dzieci, 
bp António Marto poprosił Ojca Świę-
tego, aby polecił wydać List Apostolski 

Relikwie pastuszków są przechowywane w „Domu Świec” w Fatimie

o dokonanej kanonizacji. Zgromadze-
ni w Sanktuarium pielgrzymi poparli 
słowa biskupa ogromnym aplauzem. 
Franciszek i Hiacynta zostali ogłosze-
ni świętymi! To najmłodsi w Kościele 
święci, niebędący męczennikami.

Cud, będący podstawą ich kanoni-
zacji, dotyczył uzdrowienia 5-letniego 
brazylijskiego chłopca o imieniu 
Lucas, który spadł z wysokości 6,5 m i w 
związku ze znacznym uszkodzeniem 
tkanki mózgowej stan jego uznawany 
był za bardzo ciężki. Ponadto doszło 

Kościół ma dwoje nowych portugalskich świętych

do dwukrotnego zatrzymania akcji 
serca, co zmusiło lekarzy do operowa-
nia Lucasa. Specjaliści cały czas pozo-
stawali bardzo sceptyczni, co do szans 
przeżycia dziecka i ewentualnej jakości 
jego życia. To wtedy rodzice poprosili 
karmelitanki z miejscowości Campo 
Mourão, aby modliły się za Lucasa. Jed-
na z zakonnic w Karmelu sięgnęła po 
relikwie błogosławionych Franciszka i 
Hiacynty, które siostry przechowywały 
obok tabernakulum. Poczuła wówczas 
impuls do modlitwy: „Pastuszkowie, 
uratujcie tego chłopca, bo to dziecko 
– jak wy”. Dwa dni po operacji Lucas 
obudził się i dziś jest zupełnie zdrowy.

Rodzice chłopca opowiedzieli tę 
historię dziennikarzom zebranym 
11 maja na konferencji w Biurze Pra-
sowym Sanktuarium Fatimskiego.  
Ojciec uzdrowionego chłopca mówił: 
„Lucas jest dziś tym samym dzieckiem, 
którym był przed wypadkiem: jego in-
teligencja, charakter… nic się nie zmie-
niło! Lekarze, nawet ci niewierzący, 
powiedzieli, że nie można wyjaśnić 
jego powrotu do zdrowia”. Rodzina 
nie ma żadnych wątpliwości: „Dzię-
kujemy Bogu za uzdrowienie Lucasa i 
wiemy, wierzymy z całego serca, że ten 
cud wydarzył się za wstawiennictwem 
Franciszka i Hiacynty. Jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi, że to właśnie ten cud 
pozwolił na kanonizację, ale przede 
wszystkim czujemy błogosławieństwo 
i opiekę tych dwojga dzieci, które po-
mogły naszemu synowi, a teraz poma-
gają naszej rodzinie”.

Carmo Rodeia Wzruszające spotkanie papieża Franciszka i małego Lucasa
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Sanktuarium Matki Boskiej Uzdrowicielki Chorych 
w portugalskiej miejscowości Lamego przygotowało 

program obchodów czasu wielkiej łaski, jakim jest stule-
cie objawień Matki Boskiej Fatimskiej.

W Lamego odbywać się będą: rozważania, modli-
twa różańcowa i procesja ze świecami (po tak zwanej 
„Drodze Pielgrzymkowej”, prowadzącej do sanktu-
arium), błogosławieństwo Najświętszym Sakramen- 
tem. Uroczystości zaplanowano na godz. 21.00, 

Od maja do października

SANKTUARIUM W LAMEGO ŁĄCZY SIĘ Z FATIMĄ
W ROKU STULECIA OBJAWIEŃ

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Campo Grande 
w brazylijskim stanie Mato Grosso do Sul zorga-

nizowała akcję zwaną „Sto dni z Maryją”, która była 
przygotowaniem do obchodów stulecia objawień w 
Fatimie. Wielu wiernych uczestniczyło w nabożeń-
stwach trwających od 2 lutego do 12 maja. Częścią 

Sto dni z Maryją

11 kwietnia 1917 r., w małej wiosce w pobliżu miejsco-
wości Viana do Castelo, urodził się Luciano Rodrigues 

Ribeiro. Ten emerytowany tynkarz pragnął upamiętnić 
swoje setne urodziny – przypadające w roku stulecia ob-
jawień – przybywając wraz z rodziną do Sanktuarium 
Fatimskiego.

Jubilat jestem wielkim czcicielem Matki Boskiej Fatim-
skiej, dlatego pragnął ten szczególny dzień spędzić wła-
śnie w Sanktuarium w Cova da Iria. Gość uczestniczył w 
Mszy św. w bazylice Trójcy Przenajświętszej, a następnie 
zjadł obiad w Schronisku dla Pielgrzymów i zwiedził 
wystawę „Fatima Światło i Pokój”.

Luciano Ribeiro ma 7 dzieci, ponad dwadzieścioro wnu-
ków i tuzin prawnuków.

Cátia Filipe

W roku stulecia objawień 
Sanktuarium Fatimskie gości 
wyjątkowego pielgrzyma

W związku z obchodami stulecia objawień w Fatimie, 
rektor sanktuarium w Lourdes powiedział: „Kiedy 

jedno sanktuarium świętuje swój jubileusz, wszystkie 
sanktuaria maryjne świętują wraz z nim”.

 Maryjne sanktuarium w niemieckim Altötting i por-
tugalska Fatima są ze sobą silnie związane jako miasta 
partnerskie oraz poprzez przynależność do inicjatywy 
„Shrines of Europe”. Najsilniejszym jednak ogniwem łą-
czącym te dwa miejsca jest kultywowane w tamtejszych 
sanktuariach żarliwej pobożności maryjnej.

1 maja 2017 r. biskup diecezji Pasawy Stefan Oster 
SDB – wraz z biskupem emerytem tej diecezji Wilhel-
mem Schramlem oraz szwajcarskim kardynałem Kurtem 
Kochem (przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan) – zainaugurował wystawę po-
święconą Maryi jako Matce wszystkich ludzi. Oglądając 
17 paneli i relikwiarzy zwiedzający poznają kontekst 
i treść orędzia fatimskiego. Ekspozycję przygotował 
ks. Jörg Fleischer, częsty pielgrzym i wybitny znawca 
Fatimy.

Wystawa „100 lat Fatimy – z Maryją do Jezusa”, uwy-
puklając pewne szczegóły historii objawień fatimskich, 
pokazuje, że orędzie z Cova da Iria jest zachętą do nawró-
cenia i zwrócenia się do Chrystusa poprzez Maryję oraz 
zaproszeniem do modlitwy i refleksji.

Stefanie Stühler

„Kiedy jedno sanktuarium 
świętuje swój jubileusz, 
wszystkie sanktuaria 
maryjne świętują wraz z 
nim”

13 dnia każdego miesiąca od czerwca do paździer- 
nika.

W maju uroczystości odbyły się nieco wcześniej,  
4 maja, aby ordynariusz diecezji Lamego bp António 
Couto mógł pobłogosławić pątników wyruszających do 
Fatimy. Biskup wygłosił do pielgrzymów rozważanie po-
święcone tematowi „Jak dotrzeć do Fatimy z Maryją z 
Nazaretu”.

Zapraszamy wszystkich na uroczystości w Lamego!

uroczystości była pielgrzymka 55 parafian, którzy 
22 i 23 kwietnia przebywali w Fatimie. Zorganizowała 
ją Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w 
Brazylii Centralnej.

O. Moacir Casagrande OFMCap

Pan Luciano wyznał, że jest wielkim czcicielem Matki Boskiej
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W Sanktuarium Fatimskim pielgrzymki organizo-
wane w rocznice objawień Matki Boskiej trojgu 

pastuszkom: Franciszkowi, Łucji i Hiacyncie, nazywa-
ne są międzynarodowymi pielgrzymkami rocznicowy-
mi. Pierwszą z nich w tym roku, pielgrzymkę majową, 
uświetniła wizyta papieża Franciszka. Teraz Sanktuarium 
przygotowuje się na przyjęcie kolejnych pięciu pielgrzy-
mek rocznicowych, a także wielu innych, zapowiedzia-
nych na rok jubileuszu.

Już w czerwcu Fatima będzie gościła trzy wielkie piel-
grzymki. 9 i 10 czerwca odbędzie się 39. Pielgrzymka 
Dzieci pod hasłem „Pani Różańcowa, jaśniejsza od słoń-
ca”. Pielgrzymka Dzieci, w której co roku uczestniczą 
tysiące dzieci ze wszystkich portugalskich diecezji, jest 
jednym z najważniejszych wydarzeń w Sanktuarium 
Fatimskim. Tegorocznej pielgrzymce będzie przewod-
niczył bp António Marto. 12 i 13 czerwca odbędzie się 
druga międzynarodowa pielgrzymka rocznicowa, której 
tematem jest „Chwała Tobie, Królowo Pokoju”. Będzie 
jej przewodniczył kardynał Angelo Bagnasco, arcybi-
skup metropolita Genui i przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Włoch. Pielgrzymka, upamiętniająca dru-
gie objawienie Matki Boskiej w Cova da Iria, zgroma-
dzi w Fatimie wielu włoskich pielgrzymów. I wreszcie, 
24 i 25 czerwca Sanktuarium przyjmie pielgrzymkę naro-
dową z Libanu, w której udział weźmie 10.000 pielgrzy-
mów. Organizatorem pielgrzymki jest ks. Khalil Alwan, 
rektor sanktuarium Matki Boskiej Pani Libanu w Hari-
sie. Wieczornej modlitwie różańcowej 24 czerwca bę-
dzie przewodniczył maronicki patriarcha Antiochii kard. 
Béchara Boutros Raï.

Międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w lipcu – 
w miesiącu, w którym Matka Boska po raz trzeci obja-

Międzynarodowe pielgrzymki rocznicowe 
do Sanktuarium Fatimskiego w roku stulecia 
objawień

wiła się pastuszkom – będzie przewodniczył arcybiskup 
rzymskokatolickiej diecezji w Moskwie Paolo Pezzi. Piel-
grzymka, organizowana pod hasłem „Czuła Matka, nasza 
Pani”, zgromadzi biskupów katolickich z krajów byłe-
go Związku Radzieckiego. Będzie to wyjątkowo ważne 
i symboliczne wydarzenie. Od 11 do 14 lipca w Fatimę 
odwiedzi siedmiu biskupów wraz ze stu osobową grupą 
pielgrzymów: kapłanów i świeckich.

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady 
do spraw Nowej Ewangelizacji, będzie przewodniczył 
międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w sierpniu, 
w której tradycyjnie uczestniczy bardzo wielu portu-
galskich emigrantów. Jej hasłem będzie „Święta Maryjo, 
Matko Boża”.

We wrześniu Sanktuarium Fatimskie zorganizuje 
piątą międzynarodową pielgrzymkę rocznicową pod 
hasłem „Matko Kościoła, módl się za nami”. Będzie jej 
przewodniczył kard. Mauro Piacenza, penitencjarz więk-
szy Penitencjarii Apostolskiej. We wrześniu Sanktu-
arium Fatimskie przyjmie także narodową pielgrzymkę z 
Republiki Czeskiej. W pielgrzymce organizowanej przez 
Światowy Apostolat Fatimski w Czechach przybędzie 
do Sanktuarium w Cova da Iria: 15 biskupów, 90 księży, 
100 zakonników i zakonnic oraz 340 członków ŚAF. 
Bedzie to jedna z najliczniejszych zagranicznych piel-
grzymek, jakie będzie gościła Fatima w roku jubileuszu 
objawień.

Ostatniej międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej 
w październiku będzie przewodniczył bp António Marto, 
ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy. Hasło tej pielgrzymki 
to „Maryja, Gwiazda Ewangelizacji”.

 
Carmo Rodeia

Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej 
odwiedzi portugalskich emigrantów

Luksemburgu przez miesiąc. W uroczystościach piel-
grzymki narodowej udział wezmą dwaj biskupi por-
tugalscy: bp Manuel Quintas, ordynariusz diecezji 
Algarve i bp José Cordeiro, ordynariusz diecezji 
Bragançy-Mirandy oraz prezydent Portugalii, który 
odwiedzi Luksemburg w czasie trwania pielgrzymki.

Pierwsza wizyta figury pielgrzymującej Matki Bo-
skiej Fatimskiej w Luksemburgu miała miejsce 70 lat 
temu. W roku obchodów stulecia objawień w Cova 
da Iria, katolicy tym kraju świętują 50. rocznicę po-
święcenia sanktuarium Op Bäessent w Wiltz, w którym 
rozpocznie się pielgrzymka figury Matki Boskiej 
Fatimskiej.

W 2017 r. figura pielgrzymująca z Fatimy odbędzie 
32 podróże do 14 krajów. Wśród odwiedzanych krajów 
będą: Brazylia, Francja, Hiszpania, Luxemburg, 
Panama i Włochy.

Carmo Rodeia

Od 25 maja do 26 czerw-
ca trwa narodowa piel-

grzymka figury pielgrzymu-
jącej z Fatimy w Wielkim 
Księstwie Luxemburga.

Poświęcenie i przekaza-
nie figury odbyło się podczas 
Mszy św. międzynarodowej 
w niedzielę 21 maja. Figurę 
odebrali przedstawiciele, ist-
niejącej od ponad 50 lat, Por-
tugalskiej Misji Katolickiej w 
Luksemburgu: ksiądz Ricardo 
Monteiro, siostra Perpétua 
Coelho ze zgromadzenia Słu-
żebnic Matki Boskiej Fatim-
skiej i pani Sara Ferreira.

Figura pozostanie w 
Figura pielgrzymująca będzie w 
Luksemburgu przez miesiąc
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22 kwietnia figura pielgrzy-
mująca z Fatimy nawiedziła 

parafię Gesú Maestro na przedmie-
ściach Rzymu. Po powitaniu i mo-
dlitwie została odprawiona Eucha-
rystia w Instytucie św. Józefa, a po-
tem wizerunek procesyjnie prze-
niesiono do kościoła parafialnego.

Od 30 kwietnia do 7 maja figurę 
pielgrzymującą gościła parafia Santa 
Maria Addolorata w rzymskiej dziel-
nicy Villa Giordani. Stamtąd Pani 
Fatimska, w towarzystwie dwóch 
przedstawicieli Ruchu Orędzia Fa-
timskiego (który koordynuje z por-
tugalskim Sanktuarium organizację 
pielgrzymki narodowej we Wło-
szech) i rektora sanktuarium Mat-
ki Boskiej Fatimskiej w San Vitto-
rino koło Tivoli (prowincja Rzym), 
została przewieziona do siedziby 
Air Fly Roma. Następnie, samolo-
tem udostępnionym przez prezy-
denta Italo Mariniego, udała się 
do tego podrzymskiego sanktu-
arium. Tysiące osób, gorączkowo 
oczekujących przybycia Maryi Fa-

Figura pielgrzymująca we Włoszech

timskiej, powitało ją tradycyjnymi 
białymi chusteczkami. Procesja to-
warzyszyła Matce Boskiej Fatim-
skiej do świątyni, w której przeby-
wała do 13 maja. 

Tego dnia figura pielgrzymująca 
udała się do bazyliki św. Jana na 
Lateranie, gdzie zainaugurowano 

obchody stulecia objawień, orga-
nizowane w łączności z Fatimą. 
Wizerunek Matki Boskiej oraz 
relikwie świętych Franciszka i 
Hiacynty, w eskorcie władz 
miasta i dostojników Kościo-
ła, w drodze do laterańskiej 
bazyliki nawiedziły jeszcze 
bazylikę Świętego Krzyża Je-
rozolimskiego. Jest to jeden 
z siedmiu kościołów Rzymu 
tworzących tradycyjny szlak 
pielgrzymkowy, który stał się 
znany za sprawą św. Filipa 
Neriego.

Eucharystii w bazylice 
św. Jana na Lateranie prze-
wodniczył wikariusz gene-
ralny Rzymu Jego Eminencja 

kardynał Agostino Vallini. W uro-
czystościach, którym towarzyszył 
chór diecezjalny, uczestniczyło 
wielu dostojników i lud wierny, 
niezłomnie trwający na modlitwie 
przed figurą pielgrzymującą. W 
świętej katedrze biskupa Rzymu i 
jej okolicach zgromadziło się około 
dwudziestu tysięcy osób przyby-
łych ze wszystkich rejonów Włoch. 
Podczas uroczystej koncelebry kar-
dynał Agostino Vallini wspominał 
kanonizację pastuszków, dokonaną 
tego ranka w Sanktuarium Fatim-
skim przez Jego Świątobliwość pa-
pieża Franciszka.

Figurę fatimską przeniesiono 
następnie do bazyliki Matki Bo-
skiej Większej. W procesji, któ-
ra przeszła nawą boczną i główną 
świątyni, nieśli ją współpracowni-
cy Ruchu z jego asystentem ducho-
wym Don Marco. Wizerunek Mat-
ki Boskiej Fatimskiej umieszczono 
przed ołtarzem głównym i rozpo-
częła się międzynarodowa modli-
twa w łączności z czterema sank-
tuariami maryjnymi na świecie.

Po zakończeniu tego wzrusza-
jącego czuwania modlitewnego, 
przeżywanego w cudownym wnę-
trzu zabytkowej świątyni, figurę 
pielgrzymującą przeniesiono do 
Circo Massimo, skąd o północy roz-
poczęła się 14-kilometrowa pro-
cesja do rzymskiego sanktuarium 
Divino Amore. Procesja dotarła do 
celu około 5.00 rano. Odprawiono 
uroczystą Mszę św., zakończoną 
odmówieniem Aktu zawierzenia 
ludzkości Matce Bożej Fatimskiej. 

Tak przebiegały obchody stulecia 
objawień fatimskich w Rzymie.

Marroni Moreno

Pielgrzymi uczestniczyli w różnych nabożeństwach

Tysiące pielgrzymów witało figurę Matki Boskiej

Figurę fatimską przewieziono helikopterem
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13 maja o 10.26 (czasu portugal-
skiego) – 65 lat po tym jak bi-

skup diecezji Leirii José Alves Correia 
da Silva rozpoczął procesy diecezjal-
ne dotyczące sławy świętości dwojga 
widzących – Franciszek i Hiacynta 
Marto zostali ogłoszeni świętymi. 
To najmłodsi w Kościele katolickim 
święci, niebędącymi męczennikami.

W Rzymie odbyły się dni dziękczy-
nienia za kanonizację pastuszków. 
19 maja bp António Marto, ordy-
nariusz diecezji Leirii-Fatimy prze-
wodniczył Mszy św. w bazylice 
św. Jana na Lateranie, podczas której 
powiedział: „Przybyliśmy z daleka, 
aby wysławiać świętość Boga, która 
znajduje swoje odbicie w życiu świę-
tych pastuszków fatimskich”. Biskup 
mówił także o „mistycznym wymia-
rze wiary przeżywanej w bliskości z 
Bogiem” oraz o tym, że „to dzięki tej 
bliskości pastuszkowie zanurzyli się 
w świetle, zrozumieli, jak Bóg kocha 
i jak chce być kochany”. Na zakoń-
czenie bp António przypominał, że 
święci Franciszek i Hiacynta Marto 
byli „rozkochani w pięknie Boga, w 
Jego czułości, miłości i miłosierdziu”.

20 maja uroczystościom w bazyli-
ce św. Piotra przewodniczył kardynał 
Ângelo Amato, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych, który na po-
czątku Eucharystii zaprosił wiernych 
do „wysławiania Boga za cuda, jakie 
uczynił w życiu tych dwojga dzieci, 
które tak wiele nas nauczyły”. Prefekt 
watykańskiej Kongregacji podkreślił, 
że „świętość nie ma wieku: światło 
Boga objawia się tak samo w małych, 
jak i w dużych. Dlatego świętość ma-
luczkich nie powinna zadziwiać, bo 

Rzym: dni dziękczynienia za kanonizację 
pastuszków

Kardynał Ângelo Amato przewodniczył uroczystościom w bazylice św. Piotra

to objawienie z Nieba. Świętość ma-
łych pasterzy z Fatimy pokazuje pro-
stotę tych niewinnych dzieci i towa-
rzyszy każdemu z nas w drodze do 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.

Po południu w Aula Magna Papie-
skiego Uniwersytetu Gregoriańskie-
go odbyła się konferencja poświęco-
na duchowości świętych Franciszka 
i Hiacynty Marto. Mowę wstępną 
wygłosił rektor tej uczelni ks. Nuno 
Gonçalves SJ. Marco Daniel Duarte, 
dyrektor Wydziału Studiów i Upo-
wszechniania Orędzia Sanktuarium 
Fatimskiego wystąpił z wykładem 
dotyczącym źródeł i interpreta-
cji objawień fatimskich. Kardynał 
Ângelo Amato mówił o świętości 

Franciszka i Hiacynty, zaś ostatni z 
mówców – biskup diecezji Leirii-Fa-
timy – powiedział, że „Franciszek i 
Hiacynta Marto byli pierwszymi ad-
resatami orędzia fatimskiego, przez 
co stali się «współpracownikami» 
Boga w szerzeniu Jego miłosierdzia”. 
Bp António Marto zachęcał słucha-
czy do „radości serca, jaką osiągnęli 
Franciszek i Hiacynta w swym «nie-
widzialnym» życiu dalekim od sławy, 
rozgłosu, bez dostępu do sieci spo-
łecznościowych – w życiu, w którym 
w ciszy przeżywali doświadczenie 
wiary”.

Wieczorem w kościele 
św. Antoniego, patrona Portugalczy-
ków odbył się koncert Giampaolo di 
Rosy. 

W niedzielę 21 maja patriarcha 
Lizbony kardynał Manuel Clemente 
przewodniczył Mszy św. w bazylice 
Matki Boskiej Większej. Dostojny 
celebrans mówił o „niezmiennej i 
całkowitej aktualności słowa Boże-
go”, którą można kontemplować na 
przykładzie życia świętych widzą-
cych. Następnie patriarcha Lizbony 
zaprosił grupę 70 Portugalczyków 
obecnych podczas uroczystości i 
wszystkich wiernych zgromadzo-
nych w bazylice, aby przyłączyli się 
do dziękczynienia za życie Franciszka 
i Hiacynty Marto oraz odmówili Ju-
bileuszową modlitwę poświęcenia.

Cátia Filipe

Relikwie pastuszków wystawione do adoracji w bazylice św. Piotra

Koncert Giampaolo di Rosy w kościele św. Antoniego, patrona Portugalczyków



8 2017/06/13

„W niedzielę 1 maja [1977 r.] o 
godz. 14.15 Wielebny Ksiądz 

Luciano Guerra rozpoczął w Kaplicy 
Objawień nabożeństwo zwane Go-
dziną Wynagrodzenia Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Obecna była Wie-
lebna Matka Generalna [M. Mirta Del 
Favero] oraz 29 sióstr Służebnic Maryi 
Wynagrodzicielek, przebywających [w 
Fatimie] z pielgrzymką, z której wra-
cały do Włoch 4 maja” – taki zapis 
znajdujemy w kronikach Zgromadze-
nia Sióstr Maryi Wynagrodzicielek. 
W 1978 r. Godzina Wynagrodzenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi stała się 
częścią oficjalnego programu Sanktu-
arium.

13 maja 1973 r. Zgromadzenie po-
wołało do życia wspólnotę, której dom 
znajduje się bardzo blisko Sanktu-
arium Fatimskiego. Siostry były prze-
konane, że „Przenajświętsza Dziewica 
Maryja pragnęła obecności swych po-
kornych Służebnic na tej ziemi, która 
jest miejscem modlitwy, ofiary i wyna-
grodzenia”. Jednym z ważnych celów 
wspólnoty Służebnic Maryi Wynagro-
dzicielek w Fatimie jest prowadzenie 
„domu rekolekcyjnego dla zakonnic 
i osób świeckich, które pragnęłyby 
modlić się i zadośćuczynić Sercu Ma-
ryi” (Serve di Maria Riparatrici, 
IX Capitolo generale, s. 37-38). Wspól-
nota odpowiada na wezwania orędzia 
Matki Boskiej, przekazanego trojgu 
pastuszkom, w jego wymiarze wyna-

GODZINA WYNAGRODZENIA W KAPLICY OBJAWIEŃ
40. rocznica inicjatywy sióstr Służebnic Maryi 

Wynagrodzicielek

gradzania, modlitwy, ofiary i pokuty. 
Zobowiązanie do zadośćuczynienia 
Niepokalanemu Sercu Maryi to głów-
ny charyzmat Służebnic Maryi Wyna-
grodzicielek – zgromadzenia założo-
nego przez Matkę M. Elisę Andreoli 
w mieście Adria (prowincja Rovigo, 
Włochy), która w 1911 r. przyjęła w 
swoim Instytucie Marię Inglese, znaną 
promotorkę wynagrodzenia maryjne-
go w Rovigo od 1899 r.

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem 
siostry wiernie i aktywnie uczestniczą 
w Godzinie Wynagrodzenia Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Ponadto współ-
pracują z Sanktuarium Fatimskim w 
dziedzinie duszpasterstwa (szczegól-
nie w animacji liturgicznej) oraz towa-
rzyszą włoskim pielgrzymom podczas 

Podczas Mszy św. na hipodromie 
w podlizbońskiej miejscowości 

Cascais poświęcono figurę Matki 
Boskiej Fatimskiej, która zostanie 
wysłana do Iraku. Figura pojedzie 
do diecezji Erbil, która przyjęła ty-
siące chrześcijan, zmuszonych do 
ucieczki ze swoich domów podczas 
ofensywy dżihadystów w sierpniu 
2014 r.

W nabożeństwie, któremu prze-
wodniczył kardynał patriarcha 
Lizbony, udział wzięły tysiące 
wiernych. Kard. Manuel Clemen-
te podkreślił, że uroczystość ta jest 
znakiem jedności portugalskich ka-
tolików z chrześcijanami prześlado-
wanymi w Iraku: „To jest właśnie 
Kościół: wszyscy gromadzimy się 
wokół Jezusa, tam, gdzie Jezus nas 

Figura fatimska dla Iraku
prosi i wskazuje potrzeby naszych 
bliźnich. Tak powinno być zawsze!”.

 W Mszy św. na hipodromie w 

Cascais uczestniczył prezydent 
Portugalii.

ich pobytu w miejscach związanych z 
objawieniami w Fatimie. Z prostotą i 
oddaniem pełnią swą posługę w Ko-
ściele lokalnym i w służbie potrzebu-
jącym, w tym – od wielu lat – jako 
pielęgniarki w punkcie medycznym 
Sanktuarium.

Skromna, lecz piękna historia 
wspólnoty i 40. rocznica nabożeństwa 
Godziny Wynagrodzenia w Kaplicy 
Objawień zasługują na pełne wdzięcz-
ności upamiętnienie. 1 lipca 2017 r. 
o godz. 8.00 w tej intencji zostanie 
odprawiona uroczysta Eucharystia, w 
której uczestniczyć będą siostry Słu-
żebnice Maryi Wynagrodzicielki, a 
także pielgrzymi, przyjaciele i współ-
pracownicy wspólnoty oraz przedsta-
wiciele innych zgromadzeń zakonnych 
i osoby zaangażowane w realizację Go-
dziny Wynagrodzenia. Na uroczystość 
przybędzie także Matka Generalna 
M. Nadia Padovan, która weźmie 
udział w Konwencji Stulecia Fatimy i 
poprowadzi spotkanie formacyjne dla 
sióstr, poświęcone zmodyfikowanym 
niedawno Konstytucjom zgromadzenia.

Po Eucharystii odbędzie się projek-
cja filmu poświęconego 40. rocznicy 
nabożeństwa wynagradzającego oraz 
spotkanie, na które siostry wszystkich 
serdecznie zapraszają.

Wspólnota Służebnic Maryi
Wynagrodzicielek

Fatima, Portugalia

W Kaplicy Objawień codziennie obywa się 
Godzina Wynagrodzenia

Figurę poświęcił kardynał patriarcha Lizbony 
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W sobotę 18 lutego 2017 r. katedra Westminster w 
Londynie gościła narodową figurę pielgrzymu-

jącą Matki Boskiej Fatimskiej oraz relikwie błogosła-
wionych Franciszka i Hiacynty Marto. Wydarzenie, 
organizowane przez Światowy Apostolat Fatimski 
w Anglii i Walii, stanowiło oficjalną inaugurację ob-
chodów stulecia objawień fatimskich oraz rocznej 
pielgrzymki wizerunku Maryi po brytyjskich świąty-
niach. 

Podczas Mszy św. katedrę westminsterską wypełni-
ły tysiące katolików z Anglii i Walii; nie dla wszyst-
kich starczyło miejsca, stąd część osób musiała stać na 
zewnątrz. Mszę św. rozpoczęła procesja z narodową 
figurą pielgrzymującą Matki Boskiej. Towarzyszyły jej 
dzieci w strojach pastuszków fatimskich, które niosły 
nową koronę dla figury oraz relikwie błogosławionych 
Hiacynty i Franciszka. Na wejście odśpiewano hymn 
maryjny, wierni powiewali białymi chusteczkami, 
manifestując swą miłość i oddanie Matce Boskiej Fa-
timskiej.

Kardynał Vincent Nichols ukoronował narodową 
figurę pielgrzymującą Matki Boskiej (poświęconą w 
1967 r. w Fatimie przez papieża Pawła VI) nową „ko-
roną stulecia”. Tę wyjątkową koronę – poświęconą 
przez biskupa António Marto, ordynariusza diecezji 
Leirii-Fatimy – ofiarowała firma Casa Leitão, portugal-
ska pracownia jubilerska, która w 1942 r. wykonała 
bogato wysadzaną klejnotami koronę dla figury Matki 
Boskiej Fatimskiej, czczonej w Kaplicy Objawień.

W homilii kardynał Nichols nawiązał do słów pa-
pieża św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas 
Mszy św. beatyfikacyjnej Franciszka i Hiacynty. Oj-
ciec Święty mówił wówczas, że widzący pokazali 
światu, jak bardzo Jezus potrzebuje modlitw i ofiar za 
grzeszników. Rozważając słowa, które nazwał „istot-
nym wyzwaniem”, kardynał zapytał: „Czy naprawdę, 
każdego dnia umiemy pokazać to, że jesteśmy ucznia-
mi Chrystusa?”. Odpowiedź dostrzegł w tym, „co wie-
my o Matce Boskiej Fatimskiej i co Ona do nas mówi, 
a ma to dziś dla nas wielkie znaczenie”. Kardynał Ni-
chols poświęcił także część homilii nabożeństwu do 

W Londynie ukoronowano figurę pielgrzymującą 
Matki Boskiej Fatimskiej 

Niepokalanego Serca Maryi, które zapewnia nam „po-
stawę serca zgodną z sercem Maryi, a w ten sposób 
otwiera nową i pewną drogę do Chrystusa”. Na za-
kończenie kardynał Vincent Nichols odmówił modli-
twę poświęcenia Anglii i Walii Niepokalanemu Sercu 
Maryi. W akcie poświęcenia (będącym zmodyfikowa-
ną wersją modlitwy wygłoszonej w 1948 r. przez kar-
dynała Bernarda Griffina) powiedział: „W setną rocz-
nicę objawień w Fatimie ponownie poświęcamy się 
Twojemu Niepokalanemu Sercu, w jedności z Kościo-
łem, Mistycznym Ciałem Twojego Syna, ale także w 
jedności z całym światem”.

Po Mszy św. wierni mieli okazję modlić się przed 
relikwiami błogosławionych Hiacynty i Franciszka 
oraz uczestniczyć w nabożeństwie maryjnym. Spisano 
około 2500 próśb do Matki Boskiej, które przekazano 
do Fatimy, aby złożyć je w miejscu objawień.

Tę piękną uroczystość zakończyło Sympozjum Fa-
timskie zorganizowane w salach konferencyjnych 
przy katedrze. Zaproszeni goście mówili o znaczeniu i 
aktualności Fatimy we współczesnym świecie.

Nuno Prazeres
Światowy Apostolat Fatimski

Spisano 2500 intencji, które zostały przekazane do Fatimy

Relikwie pastuszków towarzyszyły figurze pielgrzymującej
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W marcu tego roku arcybiskup Panamy José 
Domingo Ulloa zawierzył Światowe Dni 

Młodzieży, które w 2019 r. odbędą się w Panamie, 
Matce Boskiej Fatimskiej.

„Modlimy się w intencji Światowych Dni Młodzieży, 
szczególnie zaś w intencji dzieci, młodzieży i rodzin. 
Niech wezwania orędzia, które przekazała Maryja w 
Cova da Iria, będą dziś podjęte przez każdego z Panam-
czyków”, powiedział arcybiskup 21 lutego u stóp figury 
Matki Boskiej Fatimskiej. Figura pielgrzymująca, która 
przybyła do Panamy, to druga oficjalna kopia oryginal-
nej figury. Podczas trwającej do 30 marca peregrynacji, 
odwiedzi ona różne panamskie diecezje.

W homilii wygłoszonej na Mszy św. w kościele 

Arcybiskup Panamy zawierzył ŚDM 2019 Matce Boskiej Fatimskiej

El Chorrillo, abp Ulloa powitał figurę pielgrzymującą i 
podziękował Bogu za tę historyczną pielgrzymkę, któ-
ra pozwoli narodowi panamskiemu oddawać cześć 
pięknemu wizerunkowi Pani Fatimskiej: „Jesteśmy 
zaszczyceni, że jedna z kopii figury jest tu dziś z nami. 
Możemy poczuć się tak, jakbyśmy byli w Fatimie”. Za-
praszając Panamczyków do udziału w pielgrzymkach, 
arcybiskup przypomniał jednak, że w roku jubileuszu 
objawień fatimskich, wierni mogą zyskać odpust zu-
pełny nawet bez udawania się do Portugalii. 

Na zakończenie abp Ulloa powiedział: „Cudem, któ-
ry Matka Boska Fatimska pragnie uczynić w Panamie 
jest nawrócenie, które może dokonać się w życiu każ-
dego z nas”. Abp José Ulloa zawierzył ŚDM 2019 Matce Boskiej Fatimskiej

Arcybiskup przypomniał o obchodach fatimskiego roku jubileuszowego

W roku obchodów stulecia objawień Matki Boskiej trojgu pa-
stuszkom (Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie) Stowarzysze-

nie Czcicieli Najświętszej Dziewicy Fatimskiej postanowiło od-
być swą doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium w Cova da Iria w 
dniach od 23 do 26 marca. Grupa liczyła 160 pielgrzymów, spo-
śród których wielu było już z nami w Fatimie w minionych la-
tach. Niektórzy pielgrzymi uczestniczyli jednak po raz pierwszy 
w nawiedzeniu Najświętszej Dziewicy Fatimskiej, naszej Matki 
z Nieba. Towarzyszyło nam czterech kapłanów: ks. José Ramón – 
proboszcz parafii św. Teresy od Jezusa, ks. Orlando – proboszcz 
parafii św. Katarzyny z Aleksandrii, ks. Tomas – wikariusz pa-
rafii Matki Boskiej, ks. William – wikariusz parafii św. Matki 
Boskiej Cudownej. Była z nami także siostra Inmaculada.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy z wielką radością i nadzieją na 
ponowne ujrzenie ukochanej Maryi w 
jej wizerunku Przenajświętszej Dziewicy 
Fatimskiej. W ciągu czterech dni uczest-
niczyliśmy w wielu wydarzeniach w 
Sanktuarium: codziennej modlitwie ró-
żańcowej  (o co tak bardzo Matka Boska 
prosiła pastuszków), codziennej Mszy św. 
w Kaplicy Objawień, godzinie adoracji w 
kaplicy Zmartwychwstania Jezusa, drodze 
krzyżowej (w czwartek w nocy i w pią-
tek po południu; podczas drogi krzyżowej 
księża towarzyszący grupie spowiadali 
pielgrzymów). Podczas sobotniej procesji 
ze świecami czterej pątnicy z naszej gru-

VII pielgrzymka Czcicieli Najświętszej Dziewicy 
Fatimskiej do Sanktuarium w Fatimie

py dostąpili zaszczytu niesienia feretronu z figurą Matki Boskiej. 
Ukoronowaniem pielgrzymki była niedzielna Eucharystia w ka-
tedrze w Guardzie. Podczas pobytu w Portugalii byliśmy także 
Coimbrze i w tym mieście nawiedziliśmy kaplicę karmelitań-
skiego klasztoru, w którym przez wiele lat przebywała i zmarła 
siostra Łucja. 

W drodze powrotnej, w autokarach wysłuchaliśmy wielu 
wspaniałych świadectw. Pielgrzymi wracali do swych domów 
doświadczywszy miłości Przenajświętszej Dziewicy Maryi, na-
pełnieni Jej duchowymi łaskami i z nadzieją, że – jeśli taka będzie 
wola Boga i Matki Boskiej – powrócą do Fatimy w przyszłym 
roku.

Antonio Huerta Bustos
Stowarzyszenie Czcicieli Najświętszej Dziewicy Fatimskiej

W pielgrzymce uczestniczyło 160 osób
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13 maja 2017 r. na zawsze zapisze się w historii 
miasta i regionu Porto Alegre. W setną rocz-

nicę pierwszego objawienia w Fatimie, na obrzeżach 
stolicy brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul zain-
augurowano sanktuarium poświęcone Matce Boskiej 
Fatimskiej. Nowa świątynia jest wyjątkowo piękna, 
zbudowana z kamienia, z ozdobami z kutego żelaza, 
drewnianymi drzwiami i ławkami. Umieszczone w 
oknach witraże opowiadają historię zbawienia oraz 
przedstawiają patronkę sanktuarium, patrona szkół 
św. Franciszka i patrona nauczycieli; w rozetach 
występują motywy symboli liturgicznych. Żyrando-
le i lampy oświetlają wnętrze kościoła, które zdobi 
wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego i rzeźbiona w 
drewnie droga krzyżowa. Zgromadzone w sanktu-
arium dzieła wielu artystów tworzą przestrzeń sku-
pienia, modlitwy, spotkania z Bogiem i naszą Matką, 
Maryją.

Przybyłą z Portugalii figurę pielgrzymującą w no-
wym sanktuarium witały flagi, wizerunki Maryi i 
uniesione w wyciągniętych rękach różańce. Chro-

13 maja – nowe sanktuarium maryjne w Brazylii
niący się przed mżawką pielgrzymi, z oczami pełny-
mi łez, starali się – na różne sposoby – dotknąć fi-
gury Matki Boskiej. Uroczystość rozpoczęła procesja 
diakonów, kapłanów i biskupów. Mszy św. (odpra-
wianej przy ołtarzu używanym podczas pobytu Jana 
Pawła II w Porto Alegre 40 lat temu) przewodniczył 
abp Jaime Spengler; koncelebrowali biskupi pomoc-
niczy Adilson Busin i Leomar Brustolin oraz dzie-
siątki księży. Figurę pielgrzymującą Matki Boskiej 
Fatimskiej do Jej nowego domu wnieśli koordyna-
torzy zespołów roboczych. Żywiołowy i radosny 
chór sławił Maryję powitalnym hymnem, na niebie 
rozbłysły fajerwerki. Uroczyste wejście figury Mat-
ki Boskiej Fatimskiej było ostatecznym ukoronowa-
niem wydarzeń tej majowej soboty, dokładnie sto lat 
po objawieniach w Fatimie. Święty wizerunek Pani 
Fatimskiej dał wiernym pewność Jej macierzyńskiej 
obecności w tym domu – domu Maryi i Jej ludu.

Następnie arcybiskup Jaime, arcybiskup emeryt 
Dadeus i biskup emeryt Clemente poświęcili świą-
tynię i pobłogosławili zgromadzonych w niej wier-
nych. W tym samym czasie biskupi pomocniczy Le-
omar i Adilson poświęcili kaplicę objawień i kaplicę 
świętych. Podczas ofiarowania przyniesiono na oł-
tarz figurę pielgrzymującą Matki Boskiej z Apareci-
dy, którą ustawiono obok figury Matki Boskiej Fa-
timskiej: brazylijska Czarna Madonna stanęła obok 
białej figury z Fatimy. W czasie ofiarowania poświę-
cono ołtarz, dary w procesji nieśli budowniczowie 
sanktuarium.

Po Mszy św. wierni mogli zwiedzić wnętrze sank-
tuarium, modlić się w ciszy i skupieniu u stóp fi-
gury fatimskiej, poprosić o błogosławieństwo księży 
lub diakonów. Ta świątynia będzie od dziś domem 
modlitwy, spotkania z Bogiem i Jego Matką poprzez 
wiarę, słowo Boże, refleksję i uwielbienie.

Figura pielgrzymująca przybyła do sanktuarium w dniu jego inauguracji

Prezentujemy wyniki badań statystycznych na te-
mat kultu maryjnego i fatimskiego w Polsce. Bada-

nia przeprowadzono w listopadzie 2015 r. w oparciu o 
ankiety rozesłane do wszystkich parafii w Polsce (oko-
ło 12.000 parafii i ośrodków duszpasterskich). Bada-
nia, wykonane za zgodą Konferencji Episkopatu Polski 
z inicjatywy Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, 
opracował Instytut Socjologii Kościoła Katolickiego.

Z wyników badań wynika, że pobożność maryjna 
zajmuje istotne miejsce w polskim katolicyzmie. Cha-
rakteryzuje się ona daleko posuniętą różnorodnością 
oraz bogactwem form, praktyk i zwyczajów.  Dane sta-
tystyczne potwierdzają, że istnieją trzy główne formy 
pobożności maryjnej w Polsce: różaniec, nabożeństwa 
majowe i nabożeństwa fatimskie. Warto podkreślić, że 
w 2009 r. – kiedy rozpoczęła się Wielka Nowenna Fa-
timska – nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca było 

Pobożność maryjna ważnym elementem polskiego 
katolicyzmu

bardzo rzadką praktyką w polskich parafiach. Obecnie 
jest ono praktykowane w prawie 80% parafii, jednak-
że w formie pełnej i poprawnej (to znaczy ze wszyst-
kimi elementami tego nabożeństwa) w niespełna 30% 
parafii w Polsce.

W listopadzie 2017 r. do Fatimy przybędzie piel-
grzymka księży, związanych z szerzeniem kultu fa-
timskiego w Polsce. Przy tej okazji pragniemy ofiaro-
wać Sanktuarium Fatimskiemu Złotą Księgę Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej, zwierającą nazwiska Polaków 
i osób z trzydziestu innych krajów na świecie, które 
uczestniczyły w dziele Wielkiej Nowenny Fatimskiej, 
to znaczy – wypełniały aktywnie nakazy orędzia Mat-
ki Boskiej Fatimskiej.

Ks. Krzysztof Czapla SAC
Ks. Andrzej Gładysz SAC

Zakopane, Polska
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13 maja wieczorny różaniec odmawiano jed-
nocześnie w fatimskiej Kaplicy Objawień 

i w rzymskiej bazylice Matki Boskiej Większej w 
Rzymie, gdzie goszczono figurę pielgrzymującą z 
Fatimy.

Jedną z tajemnic różańca w Fatimie, transmito-
wanego na żywo z Kaplicy Objawień do bazyliki 
w Rzymie, odmawiał ordynariusz diecezji Leirii- 
-Fatimy bp António Marto.

12 maja po południu figura Matki Boskiej Fatim-
skiej, która pielgrzymuje w rejonie Rzymu, przy-
była na Plac św. Piotra. Powitał ją kardynał Ângelo 
Comastri, archiprezbiter bazyliki św. Piotra i wi-

13 maja: wspólna modlitwa różańcowa
w Kaplicy Objawień i bazylice Matki Boskiej 
Większej  

kariusz generalny Państwa Watykańskiego. Wierni 
zgromadzeni w Watykanie odmówili różaniec, łą-
cząc się duchowo z papieżem Franciszkiem, piel-
grzymem do Fatimy. Następnie figura pielgrzymu-
jąca podążyła ulicami Rzymu w procesji do bazyliki 
św. Jana na Laternie, gdzie odbyła się wigilia modli-
tewna.

13 maja figurę przeniesiono procesyjnie do bazyli-
ki Matki Boskiej Większej, najważniejszego miejsca 
kultu maryjnego w Wiecznym Mieście. Trwały tam 
czuwania modlitewne, po których odmówiono ró-
żaniec w łączności z Sanktuarium w Cova da Iria.

Carmo Rodeia

Bp António Marto odmawiał różaniec transmitowany na żywo do Rzymu
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