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Katecheza dla dzieci poświęcona orędziu fatimskiemu i modlitwie
różańcowej
1500 dzieci uczestniczyło w uroczystościach w Sanktuarium Fatimskim
20 lutego w Sanktuarium Fatimskim obchodzono liturgiczne wspomnienie
błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto. 1500 dzieci, przybyłych w sześciu
zorganizowanych grupach z diecezji Lizbona, Leiria-Fatima i Portoalegre-Castelo Branco,
uczestniczyło w „Spotkaniu z pastuszkami”, które odbyło się w bazylice Trójcy
Przenajświętszej w Fatimie.
W pierwszej części uroczystości postulatorka procesu kanonizacyjnego pastuszków,
siostra Ângela Coelho wygłosiła katechezę poświęconą orędziu fatimskiemu oraz
osobom błogosławionych Franciszka i Hiacynty. Dla ożywienia przebiegu katechezy,
zakonnica ze zgromadzenia Aliança de Santa Maria (którego charyzmatem jest orędzie
fatimskie) zaprosiła do współpracy przy ołtarzu kilkoro dzieci. W ten sposób
1/2

przypomniała zgromadzonym, że historia orędzia fatimskiego rozpoczęła się sto lat
temu dzięki dzieciom podobnym do tych obecnych na spotkaniu w bazylice. Siostra
Ângela opowiadała o trzech objawieniach Anioła, który przyszedł do pastuszków w 1916
r. i prosił ich, aby nie bali się modlić; następnie katechetka przekazała historię sześciu
objawień Matki Boskiej i tłumaczyła, na czym polegało przyjęte przez widzących
zobowiązanie.
Po zakończeniu katechezy dzieci odmówiły modlitwę różańcową, tak jak to czynili
Franciszek i Hiacynta spełniając prośbę Matki Boskiej. Nabożeństwu przewodniczył
rektor Sanktuarium Fatimskiego ks. Carlos Cabecinhas, uczestniczył w nim również ks.
Francisco Pereira oraz siostry ze zgromadzenia Aliança de Santa Maria. Na zakończenie
spotkania ks. Cabecinhas ponowił, skierowany już wcześniej do dzieci i młodzieży przez
siostrę Ângelę Coelho, apel: „Równie ważne jak przypominanie historii dwojga
błogosławionych jest naśladowanie ich postawy”. Rektor dodał: „Chciałbym was prosić,
abyście modlili się tak jak oni, a przede wszystkim, abyście modlili się o ich kanonizację.
Wtedy wszystkie dzieci w waszym wieku, wszystkie dzieci na całym świecie będą
wiedziały, że pastuszkowie fatimscy są święci”.
Obchody liturgicznego wspomnienia błogosławionych Franciszka i Hiacynty w
Sanktuarium Fatimskim zakończyły: promocja książki zatytułowanej „Misja Franciszka”
oraz II Koncert Upamiętniający Pastuszków, który odbył się o godz. 21.00 w kościele
paraﬁalnym w Fatimie.
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