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Sanktuarium Fatimskie gospodarzem 24. Międzynarodowego Kongresu
Mariologiczno-Maryjnego
Spotkanie naukowców z całego świata poświęcone tematowi „Wydarzenie z
Fatimy sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność”
W dniach od 6 do 11 września w Fatimie odbędzie się 24. Międzynarodowy Kongres
Mariologiczno-Maryjny, któremu przewodniczyć będzie specjalny wysłannik Ojca
Świętego, portugalski kardynał José Saraiva Martins – emerytowany prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.
Organizatorem, odbywającego się co cztery lata kongresu, jest Papieska Akademia
Maryjna, tym razem we współpracy z Sanktuarium Fatimskim oraz stowarzyszeniami
mariologicznymi z różnych krajów. Zatwierdzony przez papieża Franciszka temat
kongresu brzmi: „Wydarzenie z Fatimy sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność”.
W kongresie, będącym wydarzeniem naukowym najwyższej rangi, udział wezmą wybitni
mariolodzy oraz reprezentujący inne dziedziny uczeni z całego świata.
Podczas kongresu, wpisanego w program obchodów stulecia objawień Matki Boskiej,
zostaną zaprezentowane i omówione wyniki drobiazgowych, krytycznych i aktualnych
badań nad dokumentacją dotyczącą historii objawień maryjnych w Fatimie. Uczestnicy
zajmą się także wyznaczeniem kierunków badań nad orędziem fatimskim, którego
głębokie treści stanowią proroctwo nadziei dla Kościoła, ludzkości i współczesnego
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świata.
Intensywne prace poświęcone interpretacji, porównaniom i aktualności orędzia
fatimskiego prowadzone będą zarówno na sesjach plenarnych, podczas których swoje
wystąpienia wygłoszą główni prelegenci, jak również w grupach roboczych,
zorganizowanych według języków uczestników.
Orędzie fatimskie stało się inspiracją dla powstania i działalności wielu instytutów życia
konsekrowanego i ruchów kościelnych, które upowszechniają przesłanie Maryi z Cova da
Iria na całym świecie. Dlatego w kongresie uczestniczyć będą przedstawiciele tych
instytucji, w tym m.in. Światowego Apostolatu Fatimskiego.
Kongres jest najważniejszym międzynarodowym wydarzeniem mariologicznym, którego
tematyka jest w sposób szczególny poświęcona Fatimie.
Przypomnijmy, że w 1967 r., w pięćdziesiątą rocznicę objawień w Fatimie, w Portugalii
(w Lizbonie i w Fatimie) odbył się 5. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny na
temat „De Primordiis Cultus Mariani – mariologia patrystyczna”.
Wszystkie informacje dotyczące udziału w kongresie, w tym program i formularz
zgłoszenia, znajdują się na stronie pami.fatima.pt
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