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Błogosławiony Pawle VI, módl się za nami!
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„Ludzie, bądźcie ludźmi”

października na Placu św. Piotra w Rzymie odbyła się
beatyfikacja Pawła VI – pierwszego papieża, który podczas swojego pontyfikatu pielgrzymował do Sanktuarium Fatimskiego.
W Fatimie przeżywaliśmy tę beatyfikację w atmosferze radości
i dziękczynienia. Na Placu Modlitwy ponownie zabrzmiały słowa nowego błogosławionego, wypowiedziane podczas jego pobytu w Cova da Iria: „Ludzie, bądźcie ludźmi. Ludzie, bądźcie
dobrzy”.
Przypomnijmy, że Paweł VI bez wytchnienia kontynuował
prace Soboru Watykańskiego II i niestrudzenie działał na rzecz
wprowadzenia postanowień soborowych w życie Kościoła. Przy
tej okazji pragnę jednak przede wszystkim ukazać więzi łączące
tego papieża z Fatimą.
Paweł VI przybył do Fatimy w 1967 r. – w pięćdziesiątą rocznicę objawień fatimskich. Jednak już wcześniej, 21 listopada 1964 r.
– na zakończenie trzeciej sesji Soboru, papież Paweł VI zaprosił
biskupów najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie do
koncelebrowania z nim Mszy św. w bazylice św. Piotra. Tego samego dnia, ogłaszając konstytucję dogmatyczną o Kościele oraz
dekrety o Kościołach wschodnich i o ekumenizmie, papież nadał
Matce Boskiej tytuł Matki Kościoła. Papież poinformował również, że postanowił podarować Sanktuarium Fatimskiemu Złotą
Różę: „Postanowiliśmy, że wkrótce nasz specjalny wysłannik zawiezie Złotą Różę do Sanktuarium Fatimskiego, tak drogiego nie
tylko szlachetnemu narodowi portugalskiemu (…), ale znanemu i
czczonemu przez wiernych w całym katolickim świecie. Tak oto,
także i my pragniemy powierzyć opiece Matki Niebieskiej całą
ludzkość (…)”.
13 maja 1967 r., w dniu swojego wyjazdu do Fatimy, Paweł VI

wydał adhortację apostolską Signum Magnum o czci i naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i wzoru wszystkich cnót. Kończy się ona prośbą skierowaną do wszystkich
chrześcijan, „aby osobiście ponowili (…) poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Kościoła” – zauważmy, że jest to jeden z najważniejszych aspektów orędzia fatimskiego.
24 kwietnia 1970 r. , w przemówieniu wygłoszonym w Sanktuarium Matki Boskiej w Bonaria (we Włoszech), Paweł VI powiedział: „Nie można być chrześcijaninem, jeśli nie jest się czcicielem Maryi”. Wielki pontyfikat tego papieża był przesycony
pobożnością maryjną, która dodawała mu sił. Wyjaśnia to więź
łączącą Pawła VI z Fatimą.
Błogosławiony Pawle VI, módl się za nami!
ks. Carlos Cabecinhas
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Arvo Pärt skomponował utwór poświęcony pastuszkom fatimskim
Znany
twórca
muzyki
współczesnej Arvo Pärt
skomponował
utwór poświęcony
pastuszkom fatimskim. Oryginalny
rękopis zapisu nutowego dzieła ukaże się w październikowym
wydaniu
czasopisma
„Fátima XXI – Revista Cultural do

Santuário de Fátima” („Fatima XXI. Magazyn Kulturalny Sanktuarium Fatimskiego”).
Na konferencji prasowej w dniu
12 października rektor Sanktuarium
Fatimskiego ksiądz Carlos Cabecinhas
poinformował, że utwór zostanie zaprezentowany podczas koncertu w katedrze
w Lizbonie 20 lutego 2015 roku.
Estoński kompozytor Arvo Pärt wraz
z żoną Norą przebywał w Fatimie na zaproszenie Sanktuarium w maju 2013 r.
Artysta został następnie poproszony o
przedstawienie tekstu, będącego świa-

dectwem pobytu w Cova da Iria, który
miał być opublikowany w czasopiśmie
„Fatima XXI” – najnowszym projekcie
wydawniczym Sanktuarium Fatimskiego. Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich Arvo Pärt przysłał do Sanktuarium
rękopis utworu muzycznego poświęconego pastuszkom, opatrzony datą
14 maja 2014 roku. Kompozycja nosi tytuł
„Drei Hirtenkinder aus Fatima” – „Troje pastuszków z Fatimy”. Jest to krótki
utwór na chór mieszany a capella oparty
o tekst jednego z wersetów Psalmu 8.
L. S.

Zróbcie coś!
Międzynarodowej
pielgrzymce
rocznicowej we wrześniu przewodniczył biskup polowy Manuel Rodrigues
Linda. W homilii wygłoszonej podczas
Mszy św. 13 września, prosił on o zakończenie „odrażającego ludobójstwa”
do jakiego dochodzi w licznych konfliktach toczących się na całym świecie.
W
pielgrzymce
rocznicowej
w Cova da Iria uczestniczyło tysiące
pielgrzymów z wielu krajów. Według
oficjalnych informacji przekazanych
przez Sanktuarium w pielgrzymce
wzięło udział 55 grup z 15 krajów.
W uroczystościach wigilii objawień
(w nocy z 12 na 13 września) uczestniczyło 12.000, a w Mszy św. w dniu
13 września – 45.000 pielgrzymów.
Z Sanktuarium Fatimskiego biskup
Linda wygłosił apel, który przyłączył się
do głosów płynących z Kościoła oraz
wielu społeczeństw: „Prosimy, tych
którzy mają takie prawo, a szczególnie ONZ, aby coś zrobili i zakończyli

to odrażające ludobójstwo, prawdziwą
zbrodnię przeciwko ludzkości”. Słowa
te dotyczyły przede wszystkim tego,
„co dzieje się z chrześcijanami w Iraku, Syrii, Erytrei i innych miejscach na
świecie”.
Biskup zwrócił również uwagę pielgrzymów na konsekwencje, jakie niesie dla świata życie bez Boga: „Człowiek oddany tylko sobie, w którego
życiu nie ma odniesienia do Boga, jest
pozbawiony poczucia własnej wartości, nie rozwija się. I staje się zdolny do
najgorszych podłości”.
Biskup ordynariatu polowego mówił
także o rządzących, którzy nie zwracają należytej uwagi na cierpienia narodów: „Rządzący są pewni i spokojni
– tak, jakby to skrajne barbarzyństwo
ich nie dotyczyło. Nie! Świat godzi się
na barbarzyństwo dlatego, że przyzwyczaił się do niego i spodobało mu się
to. Ale my czujemy się zaszokowani i
oburzeni”.
L.S.

Reitores polacos em visita a Fátima
13 października rektor Sanktuarium Fatimskiego przyjął w Domu
Rekolekcyjnym Matki Boskiej z
Góry Karmel grupę przedstawicieli polskich wyższych
uczelni. Ks. Carlos Cabecinhas powitał delegację,
mówił o orędziu fatimskim
oraz zwrócił uwagę na stale
rosnącą liczbę pielgrzymów
z Polski przybywających do
tego maryjnego Sanktuarium. Po spotkaniu z rekto-

rem grupa zwiedziła najważniejsze
miejsca w Sanktuarium Fatimskim.
35. osobowa delegacja KRPUT
(Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych) przybyła do Portugalii 11 października,
aby wziąć udział w II Międzynarodowym Forum Akademickim
zorganizowanym
przez
Radę Koordynującą Uczelni
Technicznych w Portugalii
(CCISP). Podczas spotkania
dyskutowano na temat projektów przyszłej współpracy
między uczelniami technicznymi i politechnikami obu
krajów.
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Rozmowa z patriarchą Indii Wschodnich

W Indiach nabożeństwo
do Matki Boskiej Fatimskiej jest bardzo żywe
Międzynarodowej pielgrzymce
rocznicowej w Fatimie w dniach
12 i 13 października 2014 roku
przewodniczył abp Filipe Néri
Ferrão. Na kilka dni przed rozpoczęciem pielgrzymki arcybiskup
Goa i Damanu w Indiach, obecny patriarcha Indii Wschodnich
i prymas Indii, w krótkim wywiadzie dla Biura Prasowego Sanktuarium Fatimskiego mówił o
przyjeździe do Cova da Iria oraz
aktualnych problemach swojego
kraju i świata.

wdzięczyć się za wielki dar otrzymany
od świata zachodniego: wiarę katolicką.

– Jak Ksiądz Arcybiskup przyjął
zaproszenie do przewodniczenia międzynarodowej pielgrzymce rocznicowej w październiku?
Przyjąłem to zaproszenie z wielką
radością! Zobaczyłem w nim okazję
do publicznego wyrażenia osobistego
nabożeństwa do Matki Boskiej Fatimskiej, którą uczyłem się czcić od dziecka. Będzie to moja druga wizyta w tym
Sanktuarium. Pierwszy raz byłem tu
12 lat temu, kiedy byłem biskupem pomocniczym mojej archidiecezji. Przy
okazji wizyty w Rzymie „wyskoczyłem” do Portugalii tylko po to, by odwiedzić Fatimę. Było to 29 czerwca i
miałem wówczas wielki zaszczyt koncelebrować uroczystą Mszę św., której
przewodniczył bp Serafin, biskup-emeryt diecezji Leiria-Fatima.

i stosować wartości płynące z Jego
Ewangelii w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i politycznym.

– Jakie przesłanie zamierza Jego
Ekscelencja przekazać pielgrzymom?
Moje przesłanie nie jest niczym nowym. To wymowne i bardzo typowe
dla orędzia przekazywanego przez Maryję ludziom w każdym czasie: zróbcie
wszystko, cokolwiek On – mój Syn –
wam powie. Ona tak robiła. Ale żeby
tak było, trzeba iść z Jezusem, wzrastać
w przyjaźni z Nim, w bliskości z Nim,
uczynić z Jezusa centrum swojego życia. Trzeba budować z Jezusem i na Jezusie, jak na kamieniu węgielnym – budować społeczeństwo, Kościół, rodzinę. I wreszcie: trzeba sławić Chrystusa

– Czy w intencjach swoich modlitw
będzie Ksiądz Arcybiskup w sposób
szczególny wspominał swój naród?
Na zakończenie Synodu poświęconego Azji, św. Jan Paweł II powiedział:
„Trzecie tysiąclecie należy do Azji”.
Będę modlił się o to, by ten Kościół,
który w znacznym stopniu zawdzięcza
swoje istnienie wielkiej akcji ewangelizacyjnej misjonarzy europejskich w minionych wiekach, mógł obecnie stać się
Kościołem ewangelizującym, promieniującym Chrystusem i dzielącym się
Nim z innymi narodami Wschodu. I
aby mógł służyć na rzecz ponownej
ewangelizacji Zachodu, a przez to od-

„Pobłogosław każdego z tych
Twoich synów, każdą z tych Twoich córek; utwierdź ich w nadziei
i miłości, chroń ich od wszelkich
niebezpieczeństw doczesnych, moralnych i duchowych; pomóż im
budować społeczeństwa w duchu
współpracy i braterstwa oraz żyć
w pokoju w rodzinie narodów zamieszkujących całą ziemię”.
Fatima, 12 października 2014 r.

– Co Ksiądz Arcybiskup myśli na
temat aktualnej sytuacji na świecie,
przede wszystkim wydarzeń na Środkowym Wschodzie i w Afryce, gdzie
dochodzi do prześladowań mniejszości religijnych?
To bardzo bolesne, że patrzymy na
gwałtowną i niedorzeczną przemoc,
która dotyka całe narody – prześladowane i dziesiątkowane w imię religii.
Emocje, które doprowadzają do tego,
że jeden człowiek zabija drugiego w
imię Boga to diabelska sprawa! W żadnej wierze nie ma Boga, który miłuje
wojnę i przemoc. Jesteśmy świadkami
rosnącej fali okropnej, powszechnej
nietolerancji społecznej, która niestety
zawłaszcza całe społeczeństwa. Módlmy się, aby wyznawcy wszystkich religii otworzyli się na Bożą inspirację i
szukali drogi do pokoju, szacunku dla
innych i osiągnięcia dobra wspólnego;
niech staną się rzecznikami dialogu i
pojednania.
– Co Ksiądz Arcybiskup mógłby
powiedzieć nam o życiu Kościoła
katolickiego w swojej archidiecezji
i w swoim kraju? Czy orędzie
fatimskie jest znane wśród katolików
w Indiach?
Bogu dziękuję za sytuację Kościoła
katolickiego czy to w mojej diecezji,
czy w całych Indiach, bo jest ona bardzo
obiecująca. Mimo, że katolicy stanowią
zaledwie trzy procent całego społeczeństwa, jest nas ponad 20 milionów, z czego 95 % uczęszcza do kościoła. W naszych seminariach jest dużo powołań, a
nasi księżą pracują w wielu kościołach
w Europie i w obu Amerykach. W mojej diecezji pracuje prawie 800 księży
diecezjalnych i zakonnych; co roku jest
około 30-35 nowych święceń. Nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej
jest bardzo żywe. 13 października wiele
parafii organizuje uroczystą Mszę św.
polową, po której następuje procesja
ze świecami, która czasami przechodzi
przez całą miejscowość.
Wywiad przeprowadziła
LeopolDina Simões
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2. Narodowa Pielgrzymka MMF diecezji Livorno
W dniach od 9 do 16 lipca odbyliśmy 2. Narodową
Pielgrzymkę Ruchu Orędzia Fatimskiego (wł. skrót
– MMF) do Sanktuarium
Fatimskiego. Towarzyszył
nam przewodniczącego Ruchu i biskup diecezji Livorno
Jego Ekscelencja Simone
Giusti. Przyłączyli się do
nas pielgrzymi z różnych
diecezji regionów Toskanii
i Kampanii oraz 16 seminarzystów z seminarium
im. bp Girolamo Gavi z
Livorno, którym towarzyszyli
rektor, wicerektor i wikariusz.
Pobyt w Fatimie (szczególnie wigilia modlitewna w nocy z 12 na 13 lipca,
przygotowująca do uroczystości rocznicy objawień) przesycony był niezwykłą
duchowością.
10 lipca udaliśmy się do miejsc, gdzie
mieszkali pastuszkowie, gdzie objawił się
im Anioł Portugalii i do miejsca, gdzie
Matka Boska Fatimska objawiła się
19 sierpnia 1917 r. Towarzyszyły nam siostry Oblatki Maryi Dziewicy z Fatimy.
Zwiedziliśmy również bardzo interesującą stałą wystawę „Fatima Światło
i Pokój”, gdzie mogliśmy zobaczyć

cenną koronę figury Matki Boskiej;
następnie zwiedziliśmy bazylikę Matki
Boskiej Różańcowej, bazylikę Trójcy
Przenajświętszej i wystawę czasową
„Tajemnica i objawienie”.
11 lipca nasi seminarzyści poprowadzili drogę krzyżową, wiodącą
ścieżkami, którymi pastuszkowie prowadzili swoje owieczki do Cova da Iria.
Było to wielkie, duchowe przeżycie.
13 lipca uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach rocznicy trzeciego
objawienia Matki Boskiej Fatimskiej
trojgu pastuszkom. Najważniejsze
aspekty tego objawienia to wizja pie-

kła, komunia odkupieńcza
pierwszych sobót miesiąca
i poświecenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Na
zakończenie uroczystości
bp António Marto, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima,
pozdrowił naszego biskupa,
seminarium i włoski Ruch
Orędzia Fatimskiego, który
ma swoje korzenie w portugalskim Ruchu. Odbyliśmy
również ciekawe spotkanie
z biskupem António Marto,
który opowiedział nam
historię powstania ruchu
Peregrinatio Mariae.
14 lipca pojechaliśmy do Coimbry,
aby uczestniczyć w Eucharystii w
kościele klasztoru karmelitańskiego
św. Teresy, gdzie przez wiele lat mieszkała siostra Łucja. Zwiedziliśmy również
ciekawe muzeum poświęcone siostrze
Łucji i odbyliśmy bardzo miłe spotkanie z biskupem Virgílio Antunes’em,
ordynariuszem diecezji Coimbra.
Dziękujemy Matce Boskiej Fatimskiej za tę pielgrzymkę i jesteśmy pewni, że przyniesie ona dobre owoce.
Alessandra i Silvia MMF

Seminarzyści z Livorno w Fatimie
My, seminarzyści z diecezji Livorno (Włochy),
chcielibyśmy opisać naszą
skromną pielgrzymkę do
Fatimy odbytą w dniach od
9 do 16 lipca. Przeżyliśmy
ją intensywnie i głęboko.
Towarzyszył nam nasz
biskup Simone Giusti.
Fatima pozwala poczuć miłość Matki, która
każdego przyjmuje, daje siłę i odwagę do ponownego
podjęcia drogi życia z większym zapałem; podążając
za przykładem wielu pielgrzymów, na znak pokuty i
uwielbienia, drogę tę podjęliśmy na kolanach. Podjęliśmy ją także na nogach, aby – za sprawą Maryi –
zrozumieć godność bycia dziećmi Bożymi, członkami
jednej Bożej rodziny. Pragnąc doświadczyć miłości
Jezusa, przygotowując się do komunii z Nim – spotkania, które daje sercu światło, przyjęliśmy postawę prostoty i skromności, poddaliśmy się atmosferze skupienia, tak charakterystycznej dla Fatimy.
Pan mówi w ciszy, która w tym miejscu – poprzez
świadectwo trojga pastuszków – staje się rzeczywisto-

ścią i daje odwagę do wzrastania w wierze w Bożą
Opatrzność. Nasz świat
bardzo potrzebuje pokoju,
a każdy z nas – wypełniając wolę Boga – może być
narzędziem pojednania.
Przeżyte w Fatimie doświadczenie uczy nas, jak
ważna jest praca na rzecz
powszechnej solidarności
społecznej. Powinniśmy działać, aby zmniejszyć dramatyczne niesprawiedliwości i istniejące w społeczeństwie kontrasty między rzeczywistością a pragnieniem
radości zapisanym w sercu człowieka; musimy pamiętać o dobrodziejstwach płynących od Boga. W Fatimie
znaleźliśmy prawdziwe wyciszenie, także po to, by zrozumieć wartość modlitwy różańcowej, która pomaga
rozważać tajemnice zbawczego dzieła Boga.
Próbujemy opisać Fatimę, wiedząc, że tego miejsca
nie da się opisać. Tylko dotykając osobiście miejsc objawień można prawdziwie zrozumieć orędzie, które tu
rozkwita dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Seminarzyści
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Prezydent Węgier odwiedził Sanktuarium Fatimskie
30 września 2014 r. Sanktuarium Fatimskie odwiedził
prezydent Węgier János Áder wraz z małżonką oraz oficjalną delegacją państwową. Pobyt węgierskiej delegacji
rządowej w Portugalii związany był z odbywającym się w
Bradze spotkaniem szefów państw należących do Grupy
Arraiolos, w skład której wchodzą przywódcy Portugalii,
Niemiec, Łotwy, Finlandii, Włoch, Austrii, Polski, Węgier
i Słowenii.
W Fatimie prezydenta i delegację przyjął kapelan Sanktuarium ksiądz Vitor Coutinho, który powitał gości w imieniu rektora i przypomniał istotne związki orędzia fatimskiego z historią państw Europy Wschodniej.
Wykazując się znajomością wydarzeń fatimskich, węgierski prezydent przypomniał osobę księdza Ludwika
Kondora – pochodzącego z Węgier kapłana Zgromadzenia Słowa Bożego, który znaczną część życia spędził w
Fatimie. Ks. Kondor był wielkim popularyzatorem orędzia fatimskiego oraz zwolennikiem zacieśnienia relacji
z katolickimi narodami Europy Wschodniej. Ksiądz Vitor
Coutinho podkreślił, że był on zawsze szczerze podziwiany
i pozostaje we wdzięcznej pamięci Portugalczyków.
Prezydent János Áder, po raz pierwszy odwiedzający
Fatimę, w Księdze Pamiątkowej Sanktuarium napisał:

„Niech w Fatimie żywa będzie pamięć o księdzu Kondorze
i niech miejsce to ma wielu tak wiernych sług, jak on”.
Po oficjalnym spotkaniu w budynku Rektoratu, delegacja
zwiedziła ważne miejsca w Fatimie, w tym: Kaplicę Objawień, muzeum „Dom Świec” (prowadzone przez Fundację
Franciszka i Hiacynty Marto) oraz Kalwarię Węgierską w
Valinhos.
L.S.

50. lecie inauguracji kaplicy św. Stefana Węgierskiego

W Cova da Iria, przy Rondzie św. Teresy z Ourém (tzw.
Rondzie Południowym), rozpoczyna się droga krzyżowa,
prowadząca ścieżkami, którymi często chodzili widzący pastuszkowie. Kończy się ona przy kaplicy świętego Stefana
(pierwszego króla Węgier); miejsce to zwane jest także
Kalwarią Węgierską.
14 stacji drogi krzyżowej i kaplica zostały ufundowane
przez katolików węgierskich, którzy wyemigrowali na Za-

chód. Pomysłodawcą był węgierski ksiądz Elias Kardas,
projekt wykonał architekt Ladislau Marec. Kamień węgielny
pod budowę drogi krzyżowej poświęcono 21 czerwca 1959 r.,
a kaplicy – 11 sierpnia 1962 r. Drogę krzyżową i kaplicę
poświęcono 12 maja 1964 r., a więc w roku 2014 minęło
50 lat od ich inauguracji.
15. stację drogi krzyżowej poświęcono 13 października
1992 r. Ufundowała ją węgierska parafia Lajosmizse. Podczas aktu inauguracji reprezentował ją proboszcz – ksiądz
Józef Asztalos i grupa parafian; obecni byli także dwaj biskupi z Węgier oraz ambasador tego kraju w Portugalii.
Autorką rzeźb w kaplicy, płaskorzeźb w stacjach drogi
krzyżowej i figury Matki Boskiej Patronki Węgier jest Maria
Amélia Carvalheira da Silva; figury na Kalwarii wykonał rzeźbiarz Domingos Soares Branco.
Jedenaście witraży w kaplicy
zaprojektował węgierski malarz
Peter Prokop; prezentują one
świętych węgierskich. Dwie mozaiki na suficie kaplicy (1994 r.)
przedstawiają: objawienie Matki Boskiej trojgu pastuszkom i
świętego króla Stefana przekazującego Matce Boskiej koronę
Węgier. Mozaiki (także autorstwa Petera Prokopa) wykonano
w Rzymie z kawałków marmuru
przywiezionych z całego świata.
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Świdnik zawierzony Matce Boskiej Fatimskiej
Świdnik odnowił swoje
zawierzenie Matce Boskiej
Fatimskiej. „Wpisując się w
wielowiekową tradycję narodu polskiego, oddającego się
– w momentach szczególnych zagrożeń – pod opiekę
miłosiernej Matki Boskiej,
idąc za chwalebnym przykładem króla Polski Jana
Kazimierza, Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz
Ojca Świętego Jan Pawła II,
my radni, pragniemy (…)
zawierzyć miasto Świdnik
Matce Bożej Fatimskiej”.
Tym
aktem
miasto
Świdnik i jego mieszkańcy zostali zawierzeni macierzyńskiej opiece Matki
Boskiej Różańcowej z Fatimy. Oficjalny
dokument z tekstem zawierzenia
(po angielsku i po polsku) ofiarował
rektorowi Sanktuarium Fatimskiemu
księdzu Carlosowi Cabecinhas wiceburmistrz miasta Tomasz Szydło.
Spotkanie odbyło się 5 października w
budynku Rektoratu Sanktuarium.
„O Serce Niepokalane! Pomóż nam

przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych
niewymiernych skutkach ciąży już nad
naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości!
Matko Kościoła! Przyświecaj mieszkańcom Świdnika i całemu ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam mocą Ducha Świętego, przezwyciężyć wszelki grzech:

grzech człowieka i grzech
świata, grzech w każdej jego
postaci”.
Władze miasta liczą,
iż ten akt głębokiej wiary,
podpisany przez burmistrza
i przewodniczącego Rady
Miasta, wyjedna u Maryi
„macierzyńską opiekę w
nadchodzących czasach”.
Z nadzieją na rozwijanie
nabożeństwa i upowszechnianie orędzia fatimskiego
w Świdniku, Jego Ekscelencja Adam Bałabuch – biskup pomocniczy diecezji
świdnickiej, uczestniczył w
Mszy św. międzynarodowej odprawionej w Fatimie 12 października o
godz. 11.00. Na zakończenie uroczystości rektor Sanktuarium Fatimskiego
pobłogosławił figurę Matki Boskiej
przeznaczoną dla diecezji świdnickiej.
W ramach przygotowania do obchodów stulecia objawień figura ta będzie
pielgrzymowała po wszystkich parafiach diecezji.
L.S.

Fatima – najważniejsze miejsce dla pielgrzymki z diecezji Tzaneen
Fatima była najważniejszym miejscem maryjnej pielgrzymki, której
główną intencją była modlitwa o proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny
Benedicta Daswa – pochodzącego z
Republiki Południowej Afryki nauczyciela, który w 1990 r. został ukamienowany przez tłum, po tym jak odmówił
uczestniczenia w obrzędach magicznych.
Pielgrzymka
nawiedziła
także
inne sanktuaria maryjne w: Lourdes,
Saragossie i na Rue de Bac w Paryżu.
Jej duchowym przewodnikiem był
biskup João Rodrigues z diecezji
Tzaneen, leżącej w północnej części Republiki Południowej Afryki.
Pielgrzymkę zorganizował południowoafrykański, narodowy tygodnik
katolicki „Southern Cross”. Jego
dyrektor Günther Simmermacher był
szefem pielgrzymki.
27 września nasza grupa dostąpiła
szczególnego zaszczytu – poproszono nas o wyznaczenie jednej osoby do
odmówienia po angielsku dziesiątki
różańca przed procesją ze świecami.
Wybraliśmy panią Mary Nembambula,
która znała osobiście Benedicta Daswę.

Podczas pobytu w Fatimie zwiedziliśmy również domy Łucji, Franciszka
i Hiacynty w Aljustrel; dzięki temu lepiej zrozumieliśmy ich życie i orędzie
Matki Boskiej.
Benedict Daswa był dyrektorem szkoły oraz świeckim współpracownikiem
odpowiedzialnym za kościół w wiejskim rejonie RPA, w którym pracował.
Budował świątynię w swojej miejscowości, rozwijał szeroką akcję ewangelizacyjną i dzielił się z biednymi tym, co
wyhodował w swoim ogrodzie. Został
zamordowany ponieważ jako katolik odmówił uczestnictwa w rytuale wypędzania czarownic; postulatorzy
procesu beatyfikacyjnego uważają, że zmarł
śmiercią męczeńską.
Kilka dni po zakończeniu naszej pielgrzymki, teologowie konsultorzy Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych odbyli
pierwsze spotkanie, którego celem było sformu-

łowanie, skierowanej do papieża, rekomendacji związanej z procesem Benedicta
Daswa.
Biskup João Rodrigues (urodzony
w Kapsztadzie w rodzinie pochodzącej
z Madery) powiedział, że wierzy i ma
nadzieję, iż modlitwy naszej grupy do
Matki Boskiej w intencji tego procesu doprowadzą do rychłej beatyfikacji
Benedicta Daswa. Byłaby to pierwsza beatyfikacja w młodym Kościele
w Republice Południowej Afryki.
Günther Simmermacher
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Światowa Adoracja Eucharystyczna dzieci
3 października Światowy
Apostolat Fatimski zorganizował międzynarodową modlitwę eucharystyczną dzieci i
młodzieży. Była to 12. edycja
wydarzenia, którego celem
jest bliskie spotkanie dzieci i
młodzieży z Jezusem Eucharystycznym oraz modlitwa za
papieża, za rodziny i za pokój
na świecie.
Sanktuarium Fatimskie w
Portugalii przyłączyło się do
tej inicjatywy i we współpracy ze Światowym Apostolatem Fatimskim zorganizowało
adorację eucharystyczną i modlitwę różańcową w Kaplicy
Objawień. Uroczystości przewodniczył rektor Sanktuarium ksiądz Carlos
Cabecinhas. Oprawę liturgiczną przygotował chór Schola Cantorum Pastorinhos de Fátima
Dzieci ze szkół w Fatimie (wraz
ze swoimi nauczycielami i katechetami) aktywnie i z radością uczestniczyły w adoracji na wzór pastuszków
fatimskich. Aby podkreślić tę historyczną, ale zawsze żywą więź, wybrano troje dzieci, które przebrano
za pastuszków Łucję, Franciszka i
Hiacyntę; podczas całego nabożeństwa
znajdowały się one blisko figury Matki
Boskiej Fatimskiej i Jezusa Eucharystycznego wystawionego na ołtarzu.
Rektor Sanktuarium zachęcał dzieci
do refleksji o Jezusie i rodzinie, mówiąc: „Mimo, że [Jezus] był Bogiem
i przyszedł z Nieba, był posłuszny
swojemu Ojcu”. I pytał: „Czy my, w
naszych rodzinach, jesteśmy posłuszni

i delikatni, kochający i czuli, pomocni i radośni? Czy jesteśmy dobrymi
dziećmi? Czy kochamy i szanujemy
naszych rodziców i inne starsze osoby,
tak jak to czynił Jezus?”.
Ks. Cabecinhas poprosił, aby dzieci zastanowiły się nad tymi pytaniami
i spróbowały udzielić odpowiedzi w
ciszy, powtarzając słowa modlitwy,
której Anioł nauczył pastuszków fatimskich: „O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie,
kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył
tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie
uwielbiają, którzy Cię nie kochają,
którzy Ci nie ufają”.
W tym samym czasie, w którym
odbywała się adoracja w Fatimie, dzieci zgromadziły się w również w bazylice narodowego sanktuarium p.w. Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie
w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Według informacji zebranych przez

Międzynarodowy Sekretariat
ŚAF podobne spotkania modlitewne odbyły się także na
Filipinach, w Indiach, Kamerunie, Australii, Botswanie, Czechach i w wielu innych krajach.
Uroczystości w Waszyngtonie i w Fatimie były transmitowane przez amerykańską
katolicką telewizję EWTN do
ponad 140 krajów na świecie. Inne kanały telewizyjne
(np. TV Canção Nova, Telepace) transmitowały adorację
z Fatimy, włączając w nią tysiące dzieci i ich rodziny.
W
uroczystościach
w
Fatimie uczestniczył przewodniczący Światowego Apostolatu
Fatimskiego Américo López Ortiz.
W swoim przesłaniu, które symbolicznie połączyło wszystkie miejsca adoracji dzieci na całym świecie, zachęcał
parafie, szkoły i ruchy apostolskie:
„Dołóżcie starań, pomóżcie dzieciom
i młodzieży w modlitwie i adoracji
Jezusa Eucharystycznego. Modlitwa
dzieci jest potężna! Zapiszmy ich do
szkoły Maryi, aby stali się misjonarzami Jej Niepokalanego Serca, pomogli
Matce Boskiej Fatimskiej nawrócić
świat i przyspieszyć obiecany triumf
Niepokalanego Serca Maryi”.
Światowy Apostolat Fatimski to
katolickie stowarzyszenie posiadające
wiele narodowych centrów na całym
świecie. Więcej informacji na stronie:
www.worldfatima.com
Nuno Prazeres
Światowy Apostolat Fatimski

Fatima i Aparecida zjednoczone w modlitwie
10 października Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Portugalii i Sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanego
Poczęcia w Aparecida (w Brazylii) połączyła wspólna modlitwa różańcowa.
Była ona transmitowana przez wiele katolickich stacji telewizyjnych na całym świecie. Modlitwie w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła i
Nadzwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie oraz wspólnot
kościelnych przewodniczyli bp António Marto, ordynariusz diecezji
Leiria-Fatima oraz biskup pomocniczy z Aparecida Darci Nicioli.
Bezprecedensowa modlitwa, w której uczestniczyło wielu pielgrzymów
w obu sanktuariach, stanowiła część programu obchodów stulecia objawień
fatimskich i trzechsetlecia odnalezienia figurki Matki Boskiej Niepokalanego
Poczęcia w Aparecida. Przy tej okazji rektor Sanktuarium w Fatimie ogłosił,
że pielgrzymce rocznicowej w maju 2015 roku będzie przewodniczył
arcybiskup diecezji Aparecida kardynał Raymundo Assis.
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Pod płaszczem Maryi

Archidiecezja Portland (w stanie Oregon)
jest pierwszą diecezją w Stanach Zjednoczonych, która zawierzyła się Niepokalanemu
Sercu Maryi, Pani Fatimskiej. Uroczystość
ta odbyła się 28 czerwca 2014 roku podczas
Mszy św. w miejscowej katedrze.
Arcybiskup Alexander Sample w liście
skierowanym do księży diecezji Portland
wezwał ich do przyłączenia się do aktu
zawierzenia. Arcybiskup wyjaśnił także,
że – jak naucza papież Franciszek – wyzwań stawianych przez współczesne czasy,

a szczególnie zagrożeń dotyczących
małżeństwa i rodziny, nie wystarczy
powierzyć jedynie wysiłkom ludzi.
Trzeba prosić Boga o niezbędną pomoc, a poświęcenie diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi, Jej wstawiennictwo, będzie chronić i wzmacniać
małżeństwa i rodziny. W tym samym
liście arcybiskup wezwał proboszczów do wprowadzenia w parafiach
nabożeństwa pierwszych pięciu sobót.
Katedra w Portland z trudem pomieściła około 1200 wiernych, którzy przybyli z różnych zakątków tej wielokulturowej diecezji. Pragnęli oni przyłączyć się
do arcybiskupa Sample podczas aktu zawierzenia dokonanego przed figurą Matki
Boskiej Fatimskiej, pobłogosławioną przez
papieża Franciszka 13 października 2013 r.
Figurą tą opiekuje się Światowy Apostolat
Fatimski w swym narodowym sanktuarium
w stanie New Jersey.
W homilii wygłoszonej podczas Mszy św.
arcybiskup Sample mówił o znaczeniu aktu
zawierzenia diecezji i wezwał obecnych do
osobistego poświęcenia się Maryi, a tak-

że do praktykowania nabożeństwa pięciu
pierwszych sobót i odmawiania różańca
każdego dnia, aby mógł zatriumfować plan
Boga przeznaczony dla ludzi. Arcybiskup
mówił: „Małżeństwo i rodzina znajdują się
w prawdziwym kryzysie. Dokonajmy tego
zawierzenia, aby Ona strzegła nasze rodziny
i małżeństwa. Rodziny potrzebują miłości i
opieki Matki Boskiej”.
W kolejną niedzielę akt zawierzenia został powtórzony we wszystkich parafiach
diecezji.
Podczas uroczystości w Portland Sanktuarium Fatimskie reprezentował ksiądz kapelan Francisco Pereira. Obecni byli również
przedstawiciele władz Światowego Apostolatu Fatimskiego w Stanach Zjednoczonych.
Już widać dobre owoce zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi: w 55 ze 120 parafii archidiecezji Portland wprowadzono nabożeństwo pierwszych sobót; aby sprostać
rosnącej liczbę wiernych, pragnących powierzyć się Matce Boskiej poprzez nabożeństwo pierwszych pięciu sobót, wielu księży
sprawuje sakrament pojednania i pokuty.
ks. Francisco Pereira

Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej w Brazylii
W blasku świec witano figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej w Centrum Ewangelizacji im. bp João Hipólito
de Moraes – siedzibie wspólnoty Canção
Nova w mieście Cachoeira Paulista, w stanie São Paulo, w Brazylii.
Noc z 12 na 13 sierpnia była pełna emocji. Zgodnie z tradycją zagranicznych pielgrzymek figury w programie znalazło się błogosławieństwo świec,
różaniec z rozważaniami oraz
Msza św. i procesja pożegnalna
(13 sierpnia). W ciągu dwóch dni,
kiedy figura Matki Boskiej przebywała w siedzibie Canção Nova,
przychodziło tam wielu wiernych;
inni śledzili to wydarzenie w tele-

wizji, która transmitowała uroczystości na
żywo na całą Brazylię i do sześciu krajów
za granicą (w tym do Portugalii). Najważniejszym momentem pielgrzymki była
Eucharystia, której przewodniczył ksiądz
prałat Jonas Abib – założyciel wspólnoty Canção Nova. Przy tej okazji ks. Abib
przypomniał o 25 rocznicy powstania te-

lewizji Canção Nova oraz odnowił zawierzenie tej stacji Matce Boskiej Fatimskiej,
dokonane po raz pierwszy w 2005 roku.
Pożegnalna procesja Adeus wzruszyła zarówno brazylijskich wiernych, jak i
mieszkających w Brazylii Portugalczyków. Misjonarka Célia Dias powiedziała
nam: „Być Portugalką to być dzieckiem
Matki Boskiej Fatimskiej. Być w
Canção Nova to także być dzieckiem Matki Boskiej, bo tu również
jest dom Maryi, dlatego czuję się
jakbym była w domu. Jestem pewna, że to dziecięctwo jest moim powołaniem”.
Renata Vasconcelos
dziennikarka TV Canção Nova
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