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Program obchodów jubileuszu stulecia objawień fatimskich w
sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes
Pątnicy w Lourdes obejrzą na żywo transmisję pielgrzymki papieża Franciszka
do Cova da Iria
Francuskie sanktuarium Matki Boskiej w Lourdes pragnie zjednoczyć się z Sanktuarium
w Fatimie, obchodzącym w tym roku stulecie objawień. W związku z tym dla
pielgrzymów przybywających do Lourdes przygotowano specjalny program, szczególnie
w czasie majowej wizyty papieża Franciszka, która będzie bezpośrednio transmitowana
z Sanktuarium Fatimskiego.
„Każde sanktuarium wypełnia pewną część misji Maryi i każde ma swój specyﬁczny
charyzmat, który nie stoi w sprzeczności z charyzmatem innych sanktuariów”, stwierdza
dokument przysłany przez sanktuarium w Lourdes do Sali Prasowej Sanktuarium
Fatimskiego.
Sanktuaria maryjne pragną zjednoczyć się, aby wspólnie świętować „należące do
wszystkich orędzie”. Ten sam dokument wyjaśnia dalej: „Kiedy jedno sanktuarium
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świętuje swój jubileusz, wszystkie sanktuaria maryjne świętują wraz z nim, gdyż
dostrzegają, jak uobecnia się orędzie, które każde z nich głosi. Sanktuarium w Lourdes
pragnie oddać hołd Maryi, przyjmując pielgrzymów, którzy do niego przybędą, czy to w
drodze do Fatimy czy podczas powrotu”. Dlatego w Lourdes przygotowano specjalny
program uroczystości obejmujący m.in. procesje maryjne z wizerunkami lub ﬁgurami
Matki Boskiej Fatimskiej, czynną od maja do października wystawę, poświęconą wielkim
sanktuarium maryjnym oraz projekcje ﬁlmów o objawieniach w Lourdes i w Fatimie.
Tradycyjnie, uroczystości 11. dnia miesiąca będą poświęcone Matce Boskiej z Lourdes.
Natomiast 13. dnia miesiąca we francuskim sanktuarium w sposób szczególny
wspominana będzie Matka Boska Fatimska. W maju pielgrzymi obejrzą bezpośrednią
transmisję uroczystości międzynarodowej pielgrzymki rocznicowej w Cova da Iria,
którym przewodniczył będzie papież Franciszek. Uwaga pielgrzymów w Lourdes będzie
skupiona na Fatimie już od 11 maja, kiedy odbędzie się modlitwa różańcowa z
rozważaniami w Grocie Matki Boskiej z Lourdes oraz procesja ze świecami. W czasie
procesji eucharystycznej, w piątek 12 maja, odmawiana będzie modlitwa Anioła
Portugalii. Tego dnia wieczorem rozpocznie się – prowadzone w łączności z Fatimą –
czuwanie modlitewne w bazylice św. Piusa X. 13 maja pielgrzymi odmówią różaniec z
rozważaniami poświęconymi orędziu fatimskiemu; następnie, w bazylice św. Piusa X,
wysłuchają relacji o objawieniach Matki Boskiej Fatimskiej, a na wielkim ekranie
rozpocznie się relacja z pielgrzymki papieża Franciszka do Sanktuarium Fatimskiego.
Uroczystości poświęcone fatimskiemu jubileuszowi zakończą się 15 maja Mszą św.
dziękczynną w intencjach Ojca Świętego.
Program wydarzeń we francuskim sanktuarium, zaplanowany na 13. dzień każdego
miesiąca tego roku, jest całkowicie poświęcony Fatimie i obejmuje m.in.: zawierzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi, Mszę św. w intencjach papieża i poświęcenie ich Matce
Boskiej, relacje o objawieniach w Lourdes i w Fatimie (projekcje ﬁlmu), zwiedzanie
wystawy o sanktuariach maryjnych oraz modlitwa różańcowa i procesja ze świecami.
Ponadto od 12 do 15 każdego miesiąca w Lourdes odprawiane będzie nabożeństwo
pokutne jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi, po którym odprawiona zostanie Msza św. w intencji nawrócenia grzeszników, a
wierni będą mieli okazję przystąpienia do spowiedzi.
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