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Sanktuarium zachęca młodych ludzi do wolontariatu na rzecz
pielgrzymów i osób niepełnosprawnych
Projekt SETE i akcja „Wejdź do środka” – dwie propozycje wakacyjnego
wolontariatu dla młodzieży. Na kwiecień zaplanowano spotkanie
przygotowawcze dla przyszłych wolontariuszy
Sanktuarium Fatimskie po raz kolejny zachęca młodych ludzi do podjęcia wakacyjnego
wolontariatu. Tego lata w Cova da Iria młodzież będzie uczestniczyć w dwóch
projektach. Pierwszy z nich to Projekt SETE, w którym wolontariusze pomagają w
przyjmowaniu pielgrzymów w Sanktuarium Fatimskim oraz mają możliwość pogłębienia
wiedzy o orędziu fatimskim. Drugi to akcja pod hasłem „Wejdź do środka”, związana z
propozycją wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Jako formę
przygotowania dla osób zainteresowanych doświadczeniem wolontariatu w Fatimie,
Sanktuarium organizuje tzw. Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się od 25 do 28
kwietnia.
Projekt SETE, w którym w ubiegłym roku uczestniczyło ponad 80 młodych ludzi, zostanie
w tym roku powtórzony w takim samym wymiarze. Podczas pięciu turnusów
(tygodniowych lub piętnastodniowych) od 29 lipca do 1 września, wolontariusze w wieku
od 16 do 35 lat będą w różnorodny sposób uczestniczyli w pracy związanej z
przyjmowaniem pielgrzymów, a także w modlitwach, nabożeństwach i zajęciach
wspólnotowych w wielu miejscach Sanktuarium Fatimskiego.
Od 20 lipca do 30 sierpnia Sanktuarium Fatimskim organizuje tygodniowe pobyty
wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Młodzi ludzie (w tym samym
przedziale wiekowym, co w projekcie SETE) uczestniczą w nich w ramach projektu
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„Wejdź do środka”. Warto podkreślić, że nie jest to wyłącznie propozycja wolontariatu,
ale „szczególne doświadczenie oﬁary, oddania i poświęcenia siebie dla drugiego
człowieka, które stwarza młodym ludziom okazję do odrzucenia postaw egoistycznych i
egocentrycznych, i dostrzeżenia pierwszoplanowej roli drugiego człowieka, bliźniego z
całym jego unikatowym bogactwem”.
Zapisy na oba wolontariaty już trwają. Dla młodzieży zainteresowanej uczestnictwem w
tych propozycjach, Sanktuarium organizuje spotkanie przygotowawcze, które odbędzie
się w Fatimie od 25 do 28 kwietnia. Przyszli wolontariusze będą mieli okazję poznać
Sanktuarium Fatimskie oraz ducha tego miejsca.

26 kwietnia: czwarte spotkanie z cyklu „W Fatimie odnalazłeś...”
W ramach przygotowania wolontariuszy odbędzie się czwarte spotkanie formacyjne z
cyklu „W Fatimie odnalazłeś...”. Jest to kolejna propozycją pogłębienia wiedzy o orędziu
fatimskim, tym razem poświęcona idei światła, o którym mówi św. Franciszek Marto,
opisując swoje odczucie Boga podczas objawień. „Ja czułem, że Bóg jest we mnie, ale
nie wiedziałem, jak to się stało” to temat spotkania, które odbędzie się 26 kwietnia w
Domu Rekolekcyjnym Matki Boskiej Bolesnej. Formację przygotowali i poprowadzą ks.
Rui Santiago (medytacja i reﬂeksja) i Miguel Cardoso (oprawa plastyczna).
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