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Podpisanie protokołu zapewni jednorodność badań tematyki fatimskiej

Podpisanie protokołu zapewni jednorodność badań tematyki fatimskiej
Biuro Kompleksowych Badań nad Fatimą zajmie się badaniami wydarzeń i
orędzia fatimskiego
W Lizbonie podpisano dziś protokół o współpracy Sanktuarium Fatimskiego
(reprezentowanego przez swój Departament ds. Studiów) z różnymi ośrodkami
badawczymi. Utworzone na mocy tego porozumienia Biuro Kompleksowych Badań nad
Fatimą będzie jednostką badawczą, wspierającą projekty naukowe, studia, wydawanie
opracowań naukowych, organizowanie seminariów, akcje formacyjne oraz wydarzenia
kulturalne i edukacyjne.
Po podpisaniu protokołu, rektor Sanktuarium Fatimskiego ksiądz Carlos Cabecinhas
powiedział: „To porozumienie o współpracy wpisuje się w wysiłki na rzecz prowadzenia
badań nad Fatimą, które – przez wszystkie te lata – Sanktuarium podejmowało,
udostępniając naukowcom dokumentację, związaną z wydarzeniami w Cova da Iria”.
Rektor Sanktuarium uważa, że umowa stworzy okazję „nadania większej wartości temu,
co Sanktuarium zawsze uważało za swoją istotną misję: promowaniu badań
poświęconych wydarzeniom w Fatimie”. Kapłan powiedział jeszcze: „Porozumienie może
zachęcić do badań i rozbudzić zainteresowanie naukowców Fatimą, co pomoże w
opracowaniu całościowej wizji fenomenu objawień i płynącego z nich orędzia, w
wielopłaszczyznowej perspektywie łączącej różne dyscypliny uniwersyteckie”.
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Marco Daniel Duarte – dyrektor Departamentu ds. Studiów Sanktuarium Fatimskiego,
uważa z kolei, że protokół „stanowi punkt zwrotny w całej pracy, jaką wykonało do tej
pory Sanktuarium Fatimskie w zakresie dostępnych mu źródeł”. Odpowiedzialny za
badania naukowe w Sanktuarium dr Duarte podkreślił, że stworzenie Biura
Kompleksowych Badań nad Fatimą zapewni jednorodność badań i obiektywne podejście
do tematyki fatimskiej. Wybiegając zaś myślą nieco w przyszłość, mówił: „Oczekujemy,
że za jakiś czas pojawią się prace magisterskie i doktoraty, pisane na publicznych
uniwersytetach, które będą badały zachowania ludzkie związane ze zjawiskami i
wydarzeniami w Fatimie – wydarzeniami, które od samego początku mają bardzo
szeroki zasięg”.
W ceremonii podpisania protokołu, która odbyła się w siedzibie Universidade Aberta
(Uniwersytetu Otwartego) w Lizbonie, uczestniczyły następujące instytucje partnerskie:
Sanktuarium Fatimskie i jego Departament ds. Studiów, Universidade Aberta
(Uniwersytet Otwarty), Cátedra Infante Dom Henrique para Estudos Insulares Atlânticos
e a Globalização (Katedra im. Infanta Henryka ds. Wyspiarskich Studiów Atlantyckich i
Globalizacji), Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa (Centrum Literatur i Kultur Luzofońskich i Europejskich
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego) i Instituto Europeu de
Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes (Europejski Instytut Kulturoznawstwa im. ks.
Manuela Antunesa).
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