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Oﬁcjalne potwierdzenie pielgrzymki papieża do Fatimy na rocznicę
stulecia objawień
12 i 13 maja papież Franciszek przybędzie z pielgrzymką do Sanktuarium
Matki Boskiej Fatimskiej
Watykan oﬁcjalnie potwierdził, że 12 i 13 maja 2017 r. papież Franciszek przybędzie z
pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie.
Informacja ta została oﬁcjalnie potwierdzona dziś rano w nocie przesłanej z Watykanu
do Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie i upubliczniona na konferencji w
Sali Prasowej: „Przyjmując zaproszenie prezydenta Republiki Portugalii i biskupów
portugalskich, 12 i 13 maja 2017 r. Jego Świątobliwość papież Franciszek uda się z
pielgrzymką do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej z okazji stulecia objawień
Najświętszej Maryi Panny w Cova da Iria”.
Komentując tę wiadomość, biskup diecezji Leirii-Fatimy powiedział, że dla wszystkich
świętujących stulecie objawień będzie to czas wielkiej radości, gdyż obecność Ojca
Świętego zjednoczy ich z Kościołem powszechnym: „Zawsze, kiedy pielgrzymuje papież
– pasterz wszystkich wierzących – cały Kościół pielgrzymuje wraz z nim”. I dodał:
„Pragnę powiedzieć, że lud portugalski i Kościół w Portugalii z ogromną radością
przyjmuje oﬁcjalne potwierdzenie pielgrzymki Ojca Świętego”.
Bp António Marto w wystąpieniu wygłoszonym w Sali Prasowej Sanktuarium Fatimskiego
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stwierdził: „Powodem wielkiej radości jest także to, że papież będzie w Fatimie
pielgrzymem pośród pielgrzymów”. Zwracając uwagę na odpowiedzialność, jaką ta
wizyta nakłada na Sanktuarium Fatimskie, portugalski biskup podkreślił, że „nie chodzi
tu tylko o przyjęcie Ojca Świętego jako pielgrzyma i pasterza, ale także o właściwe
przyjęcie przesłania, jakie on nam przyniesie. (…) Pamiętajmy, że pielgrzymka ta
powinna być przede wszystkim okazją do odnowienia naszej wiary”.
Również rektor Sanktuarium Fatimskiego wyraził wielką radość w związku z
potwierdzeniem majowej wizyty papieża Franciszka w Cova da Iria. „To wielka radość! Z
jednej strony dlatego, że ta pielgrzymka będzie świętowaniem stulecia objawień, z
drugiej – bo będzie wśród nas papież i to papież tak kochany, jak Franciszek” powiedział
rektor podczas konferencji prasowej w Sanktuarium. Podobnie jak bp Marto, ks. Carlos
Cabecinhas podkreślił, że zadowoleniu towarzyszy poczucie odpowiedzialności za
właściwe przygotowanie się poprzez modlitwę: „Musimy się otworzyć na nauki Ojca
Świętego. Papież Franciszek zawsze głosi słowa prorocze”.
Program wizyty papieża w Cova da Iria zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Przypomnijmy, że 7 września minionego roku, na spotkaniu biskupów portugalskich z
papieżem podczas ich wizyty ad limina, Franciszek powiedział: „Chcę pojechać do
Fatimy!”. Już wcześniej, w kwietniu 2015 r., to samo pragnienie wyraził w prywatnej
rozmowie z biskupem diecezji Leiria-Fatima, słowami: „Jeśli Bóg pozwoli mi żyć i da
zdrowie, będę w Cova da Iria, aby świętować stulecie objawień fatimskich”.
Franciszek będzie czwartym – po Pawle VI (1967), Janie Pawle II (1982, 1991 i 2000) i
Benedykcie XVI (2010) – zwierzchnikiem Kościoła katolickiego odwiedzającym Fatimę.
Fatima znalazła się w centrum zainteresowanie papieży, po tym jak 31 października
1942 r., w czasie trwania II wojny światowej, Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Zagraniczne podróże papieży to zjawisko stosunkowo nowe, które upowszechniło się
dopiero w drugiej połowie XX w., za pontyﬁkatu Pawła VI (1897-1978, pontyﬁkat od
1963). Przypomnijmy, że podczas ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II papież ten
ogłosił postanowienie o przekazaniu Złotej Róży Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
w Fatimie.
Portugalia znalazła się na trasie pielgrzymek włoskiego papieża, stając się celem piątej
podróży apostolskiej, odbytej z okazji 50. rocznicy objawień Maryi w Cova da Iria. Paweł
VI przybył do Fatimy, jako pielgrzym, 13 maja 1967 r. Samolot, który przywiózł Ojca
Świętego z Rzymu wylądował na lotnisku wojskowym w Monte Real, leżącym na terenie
ówczesnej diecezji Leirii (obecnie Leirii-Fatimy).
Jan Paweł II (1920-2005) – który 13 maja 1981 r. został postrzelony na Placu św. Piotra –
rok po wymierzonym w jego życie zamachu przybył do Cova da Iria, by dziękować Matce
Boskiej Fatimskiej za ocalenie życia i szczęśliwy powrót do zdrowia. Papież pragnął
„podziękować Bożej Opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja zdaje się wybrała dla
siebie w sposób szczególny”.
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Polski papież wrócił do Portugalii dziewięć lat później. 10 maja 1991 r. Jan Paweł II
przybył do Lizbony i odprawił Mszę św. na stadionie Restelo, potem udał się na Azory i
Maderę, a 12 i 13 maja ponownie odwiedził Sanktuarium w Fatimie. Podczas
czterodniowej pielgrzymki do Portugalii Jan Paweł II wygłosił 12 przemówień oraz
wystosował z Cova da Iria list do katolickich biskupów Starego Kontynentu,
przygotowujący Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
12 i 13 maja 2000 r., bardzo już schorowany, Jan Paweł II powrócił do Portugalii, aby
przewodniczyć beatyﬁkacji pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto. Zapowiedziano
wówczas publikację trzeciej części tak zwanej tajemnicy fatimskiej.
Benedykt XVI odwiedził Portugalię w dniach od 11 do 14 maja 2010 r., w dziesiątą
rocznicę beatyﬁkacji Franciszka i Hiacynty Marto. Papież odwiedził Lizbonę, Fatimę i
Porto.
W 2017 r. czas na papieża Franciszka. Podobnie jak Paweł VI, ogranicza on swą wizytę
wyłącznie do Sanktuarium Fatimskiego. Przypomnijmy, że wkrótce po wyborze na
papieża, Franciszek poprosił o poświęcenie jego pontyﬁkatu Matce Boskiej Fatimskiej. 13
maja 2013 r. w Cova da Iria aktu tego dokonał ówczesny patriarcha Lizbony kardynał
José Policarpo.
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