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Okryjmy świat fatimskim płaszczem światła
Nietypowa pielgrzymka rocznicowa rozpocznie się 12 maja o 21.30 w Kaplicy
Objawień – transmisja na www.fatima.pt
W następstwie decyzji sanitarnych podjętych przez władze Portugalii w związku z
pandemią koronawirusa Covid-19, Sanktuarium Fatimskie – pierwszy raz w swej historii –
będzie obchodzić rocznicę objawień w dniach 12 i 13 maja bez udziału pielgrzymów.
„To bolesna chwila: Sanktuarium istnieje, aby przyjmować pielgrzymów i to, że nie
możemy tego robić, jest dla nas powodem wielkiego smutku. Ta decyzja jest
jednocześnie aktem odpowiedzialności wobec pielgrzymów, służy ochronie ich zdrowia i
bezpieczeństwa”, mówi rektor Sanktuarium Fatimskiego w orędziu skierowanym do
pielgrzymów, w którym prosi, aby pozostali oni w swoich domach.
„Podjęcie tej bolesnej decyzji teraz ma na celu stworzenie warunków do tego, abyśmy –
tak szybko, jak tylko to będzie możliwe – mogli ponownie pielgrzymować do
Sanktuarium”, podkreślał kapłan.
I dodał: „Nie możemy liczyć na waszą ﬁzyczną obecność, ale chcielibyśmy móc liczyć na
was! Pielgrzymuje się nie tylko «na nogach», ale także w sercu! Proponujemy, abyście
razem z nami pielgrzymowali w sercu i odbyli drogę nie ﬁzyczną, ale wewnętrzną”.
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Ksiądz Carlos Cabecinhas zachęcał także pielgrzymów, aby 12 maja o godz. 21.30
(22.30 czasu polskiego) zapalili w oknach swoich domów świece, które są jednym z
najbardziej rozpoznawalnych symboli Fatimy.
„W tym roku w maju Sanktuarium Fatimskie «obejmuje cały świat». Świętujemy
pierwsze objawienie Matki Boskiej w miejscu, w którym pozostawiła ona orędzie nadziei
w czasie naznaczonym również wieloma niepokojami. «Nigdy cię nie opuszczę, moje
Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga»,
powiedziała Matka Boska do Łucji. Niech ta nadzieja, która powinna cechować każdego
chrześcijanina, dodaje nam otuchy i niech przybliża nas do dnia, w którym będziemy
mogli znowu gromadzić się w Cova da Iria, aby razem świętować naszą wiarę”, mówił
ksiądz Carlos Cabecinhas.
Uroczystości pielgrzymki rocznicowej odbędą się na fatimskim Placu Modlitwy. Będzie on
jednak zamknięty dla pielgrzymów na mocy zaleceń sanitarnych wydanych przez rząd
portugalski (w związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej) i uzgodnionych z
Konferencją Episkopatu Portugalii, które zakazują sprawowania uroczystości religijnych z
udziałem wiernych. Pielgrzymi fatimscy mogą oglądać uroczystości w środkach
masowego przekazu i mediach cyfrowych, przede wszystkim na kanale YouTube na
oﬁcjalnej stronie internetowej www.fatima.pt lub na Facebooku Sanktuarium
Fatimskiego.
Początek uroczystości w Kaplicy Objawień (w których uczestniczyć będą wyłącznie
osoby zaangażowane w codzienne celebracje w Sanktuarium) zaplanowano na 12 maja
na godz. 21.30 (22.30 czasu polskiego). O tej porze rozpocznie się iluminacja, a potem
modlitwa różańcowa i procesja ze świecami, która podąży do ołtarza na Placu Modlitwy.
Tam odbędzie się liturgia słowa, po czym ﬁgura Matki Boskiej powróci do Kaplicy
Objawień.
13 maja o 9.00 (o 10.00 czasu polskiego) w Kaplicy Objawień rozpocznie się modlitwa
różańcowa, a o 10.00 (o 11.00 czasu polskiego) Msza św. ku czci Matki Boskiej
Fatimskiej, której przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji Leiria-Fatima kard. António
Marto. Uroczystości międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej w maju, upamiętniającej
pierwsze objawienie Matki Boskiej w Cova da Iria, zakończy procesja pożegnalna (tzw.
procesja „adeus”).
Decyzja Sanktuarium, wynikająca z zagrożenia ogarniającą Portugalię i świat pandemią,
została ogłoszona w opublikowanym 6 kwietnia video-orędziu kardynała António Marto,
ordynariusza diecezji Leirii-Fatimy.
Międzynarodowa pielgrzymka w maju jest pierwszą wielką pielgrzymką rocznicową w
roku duszpasterskim, w którym Sanktuarium zaprasza pielgrzymów do „dziękczynienia
za życie w Bogu”. Upamiętnia ona pierwsze objawienie Matki Boskiej trojgu pastuszkom
w maju 1917 r.
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