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Mali pielgrzymi wypełnili Cova da Iria podczas Pielgrzymki Dzieci
Biskup pomocniczy Bragi przypomniał dzieciom, że – oprócz swojej mamy – mają zawsze
bliską i kochającą Matkę w Niebie

Tysiące małych „orędowników” – przybyłych z większości portugalskich diecezji, aby
podziękować Jezusowi, że dał nam swoją Matkę – wypełniło Plac Sanktuarium
Fatimskiego podczas Pielgrzymki Dzieci. Hasłem tegorocznej dziecięcej pielgrzymki były
słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka podczas jego pobytu w Cova da Iria w
2017 r. – „Mamy Matkę!”.
Przewodniczący pielgrzymce biskup pomocniczy Bragi JE Nuno Almeida, zwracając się
do małych pielgrzymów (licznie obecnych w Fatimie mimo ulewnego deszczu, który
towarzyszył wszystkim uroczystościom) porównał ich matki i Matkę Boską. Wyjaśniał w
ten sposób, że Maryja jest zawsze blisko ludzi i kocha ich, tak jak każda matka kocha
swoje dziecko od poczęcia aż do śmierci.
„Ona troszczy się, z macierzyńską miłością, o braci swojego Syna, którzy pośród
niebezpieczeństw i trosk podążają jeszcze po ziemi, aby dojść do błogosławionej
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ojczyzny”, stwierdził dostojnik.
„Matka Boska, sto lat temu, objawiła się tu, w Fatimie, pastuszkom Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie, aby – okrywszy nas swoim płaszczem światła, miłosierdzia i współczucia –
prowadzić ludzi do Boga”, mówił bp Nuno Almeida. Podkreślił też, że „Maryja jest zawsze
blisko i towarzyszy nam swoją macierzyńską miłością”; dlatego „kiedy odmawiamy
modlitwę Zdrowaś Maryjo otwórzmy się na Jej czułość i pozwólmy, aby Jej spojrzenie
skierowało nasze spojrzenie ku Jezusowi”.
Portugalski dostojnik zachęcał dzieci, aby modliły się do Matki Boskiej i – tak, jak
pastuszkowie – codziennie odmawiały różaniec w intencji nawrócenia ludzi, „szczególnie
tych, którzy naruszają godność ludzkiego życia; tych, którzy zanieczyszczają i niszczą
środowisko naturalne; tych, którzy są nieuczciwi w polityce i w interesach; tych, którzy –
zajmując się sportem – oszukują i dopuszczają się gwałtownych zachowań oraz tych
ludzi w Kościele, którzy żyją w hipokryzji i obojętności”. Kapłan przypomniał też, że
Maryja „niesie do Jezusa wszystkie nasze modlitwy”.
I kontynuował: „Postarajmy się otworzyć nasze serca na Matkę Boską. Wtedy, kiedy w
swoim pokoju, w ciszy, odmawiamy modlitwę Zdrowaś Maryjo; wtedy, kiedy odmawiamy
różaniec w rodzinie, w paraﬁi lub wspólnocie… Wtedy możemy być pewni, że Maryja jest
z nami i jest szczęśliwa, że do Niej mówimy i ufamy Jej”. Następnie biskup zachęcał
dzieci, aby powtarzały: „Mam szczególne miejsce w sercu Matki Boskiej!”.
Bp Nuno Almeida prosił także o modlitwę w intencji wszystkich matek: „Chcemy, dziś i
zawsze, modlić się z miłością i wdzięcznością za nasze ziemskie matki, które otaczają
nas troską, zawsze są blisko, wiedzą, czego potrzebujemy i chronią nas. Dziś wieczorem,
po powrocie do domu, obejmiemy i ucałujemy nasze mamy, i podziękujemy im za ich
miłość!”.

35 tysięcy listów rozdanych dzieciom
Eucharystię koncelebrowało 6 biskupów i 61 kapłanów. Podczas liturgii słowa
zaprezentowano krótką inscenizację, w której listonosz przynosił do ołtarza list.
Uczestniczące we Mszy św. dzieci mogły wrzucać do skrzynek pocztowych,
umieszczonych w różnych miejscach Placu Sanktuarium, oryginalne, narysowane i
podpisane przez siebie pocztówki, które wykonały w maju podczas przygotowań do
Pielgrzymki Dzieci.
W ten sposób nawiązano do istniejącej w Fatimie „Poczty Matki Boskiej”, dzięki której
każdy pielgrzym może przekazać wiadomość do Matki Boskiej Różańcowej, zostawiając
list w różnych miejscach Sanktuarium, przede wszystkim w Kaplicy Objawień.
Dlatego pamiątką, jaką otrzymały dzieci podczas tej pielgrzymki, był skierowany do
każdego z nich list, w którym znajdowało się kartonowe, rozkładane oratorium.
Oratorium to jest kopią Kaplicy Objawień z ﬁgurą Matki Boskiej oraz oﬁcjalnymi
wizerunkami świętych Franciszka i Hiacynty Marto. Na bokach tryptyku umieszczono,
skierowane do dzieci, przesłanie Maryi, przypominające im o znaczeniu modlitwy:
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„Modlić się to rozmawiać z Bogiem, który jest w Niebie. Nigdy nie zapominajcie, aby być
blisko Niego”.

Pielgrzymka, która zjednoczyła dzieci i rodziny
Oprócz tysięcy dzieci przybyłych z większości diecezji w Portugalii (w tym również z
portugalskich regionów autonomicznych), w Sanktuarium Fatimskim zgłosiło udział w
uroczystościach 25 grup zorganizowanych z Portugalii, Polski, Hiszpanii, Włoch, Niemiec
i Irlandii. W sumie w Eucharystii w dniu 10 czerwca uczestniczyło około 150 tysięcy
pielgrzymów.

„Jesteście świętem, jesteście wspaniali!”
Na zakończenie uroczystości ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy bp António Marto mówił o
ogromnej radości, jaką poczuł widząc tak wiele dzieci zebranych „niczym rodzina wokół
Matki z Nieba”.
„Chciałbym móc pozdrowić każdego z was osobiście, ale ponieważ jest to niemożliwe, z
tego miejsca obejmuję was wszystkich tym pozdrowieniem, bo każdy z was ma
wyjątkowe miejsce w moim sercu”, mówił biskup i poprosił dzieci, aby głośno powtarzały
zdanie: „Mam szczególne miejsce w sercu Matki Boskiej, mojej matki”.
Bp António dziękował „małym przyjaciołom i przyjaciółkom, którzy wytrzymali mimo
deszczu i zimna, i nie pozwolili, aby cokolwiek zepsuło to święto! To wy jesteście
świętem, jesteście wspaniali!”. I prosił: „Zabierzcie ze sobą to oratorium i obiecajcie mi,
że będziecie pamiętać, aby modlić się o pokój w rodzinach i pokój na świecie”.
Na zakończenie przewodniczący uroczystościom bp Nuno Almeida poprosił zebranych o
gorące brawa dla biskupa diecezji Leirii-Fatimy, którego papież Franciszek mianował
niedawno kardynałem.
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