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Chiński kardynał prosi pielgrzymów, aby byli budowniczymi nowej
ludzkości
Rok po kanonizacji Franciszka i Hiacynty Marto Plac Modlitwy ponownie
wypełnił się pielgrzymami
Rok po wizycie papieża Franciszka oraz kanonizacji Franciszka i Hiacynty Marto Plac
Modlitwy Sanktuarium Fatimskiego ponownie wypełnili pątnicy, uczestniczący w
majowej pielgrzymce rocznicowej – pierwszej wielkiej pielgrzymce w tym roku,
upamiętniającej objawienia Matki Boskiej w Cova da Iria.
Eucharystię w dniu 13 maja koncelebrowało 18 biskupów i 227 kapłanów.
W homilii wygłoszonej podczas tej międzynarodowej Mszy św. kardynał John Tong
powiedział, że powołaniem każdego chrześcijanina jest, aby przy pomocy małych
gestów przyczyniać się do budowy nowej, szanującej godność człowieka, ludzkości –
nowego, bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego świata. I dodał: „Naszym stylem życia
i własnym przykładem powinniśmy sprawiać, że Chrystus będzie obecny w dzisiejszym
społeczeństwie”.
Emerytowany biskup Hongkongu, w homilii odczytanej po portugalsku przez rektora
Sanktuarium Fatimskiego księdza Carlosa Cabecinhasa, przekonywał: „Jezus, mocą
Ducha Świętego, formuje w nas nową ludzkość. On zachęca nas do poszukiwania
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wolności, godności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, inaczej mówiąc: wzmacnia w
nas pragnienie budowania świata bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego”. Kard. Tong
przypominał też, że wspólnota ludzi wierzących – świadomych posiadania mandatu,
pochodzącego od Boga – „powinna być przepełniona misyjną żarliwością i paschalną
radością, aby stawać się dla świata świadkiem nowej rzeczywistości i życia w Chrystusie.
Ta nowa rzeczywistość wyraża się w małych gestach, które wykonujemy w życiu
codziennym, w naszej ziemskiej rzeczywistości, w obowiązkach dnia powszedniego, czy
to poprzez uczestniczenie w działaniach charytatywnych, czy duchowe wsparcie”.
Chiński kardynał – pierwszy dostojnik Kościoła z Azji, który przewodniczył wielkiej
pielgrzymce rocznicowej w Fatimie – wspomniał również, że dla niego samego inspiracją
była zawsze postawa Matki Boskiej oraz przykład misjonarzy, którzy wprowadzili go w
życie religijne: „Pamiętam, jak wielki wpływ miało na mnie zetknięcie się z działalnością
instytucji dobroczynnych prowadzonych przez zagranicznych misjonarzy w Kantonie,
gdzie mieszkałem jako dziecko, tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej. Ich duch
misyjny i praca charytatywna wzbudziły we mnie pragnienie, aby ich naśladować. To oni
sprawili, że zrodziło się we mnie powołanie i zdecydowałem się wstąpić do seminarium
w Makao, zanim jeszcze moja rodzina zbiegła do Hongkongu”.
I zakończył: „Jak Dziewica Maryja, przyjmijmy Ducha Świętego i pozwólmy Mu w nas
działać. Dzięki temu będziemy nieść Chrystusa światu i świat Chrystusowi. To uczyni nas
otwartymi i wrażliwymi na potrzeby innych, abyśmy umieli dzielić się skarbem i radością
wiary”.
Podczas Eucharystii, kończącej pierwszą w tym roku międzynarodową pielgrzymkę
rocznicową, poruszono również kwestię eutanazji, modląc się w modlitwie wiernych „za
władze i parlament narodowy, aby w pracach rządowych i legislacyjnych promowały
życie; aby życie było zawsze chronione i otoczone miłością od poczęcia aż do naturalnej
śmierci”. W ten sposób Sanktuarium Fatimskie przyłączyło się do obchodów
rozpoczynającego się właśnie „Tygodnia dla Życia i Rodziny”.

Papież wspomina Fatimę
13 maja rano papież Franciszek opublikował na swoim koncie na Twitterze następujący
wpis: „Przenajświętsza Dziewico Fatimska, skieruj swój wzrok na nas, na nasze rodziny,
na nasz kraj, na świat”.
Przypomnijmy, że dokładnie rok temu – 13 maja 2017 r. – Ojciec Święty przewodniczył
uroczystościom pierwszej międzynarodowej pielgrzymki w roku stulecia objawień oraz
kanonizował widzących pastuszków Franciszka i Hiacyntę Marto.
Temat obecnego roku duszpasterskiego w Sanktuarium Fatimskim to „Czas Łaski i
Miłosierdzia: dziękczynienie za dar Fatimy”.
Uczestnictwo w pierwszej po zakończeniu obchodów stulecia pielgrzymce rocznicowej
zgłosiło 148 grup zorganizowanych z 26 krajów – w sumie około 9 000 pielgrzymów,
pochodzących ze wszystkich kontynentów. Zarejestrowano też 350 pielgrzymów (w 10
grupach zorganizowanych) z Azji.
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Do Cova da Iria przybyło ponad 37 tysięcy pątników pieszych, którzy wypełnili wszystkie
parki i parkingi przyjmujące pielgrzymów podczas wielkich uroczystości.
Uroczyste obchody 13 maja zakończył dziękczynny recital Andrei Bocelliego, który odbył
się w wypełnionej do ostatniego miejsca bazylice Trójcy Przenajświętszej.
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