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Sympozjum teologiczno-pastoralne poświęcone tematowi
„Fatima dzisiaj: którędy droga?”
Tegoroczne spotkanie odbędzie się od 21 do 23 czerwca w sali Dobrego
Pasterza w Centrum Pastoralnym Pawła VI w Fatimie
Od 21 do 23 czerwca odbędzie się, zorganizowane przez Sanktuarium Fatimskie,
sympozjum teologiczno-pastoralne „Fatima dzisiaj: którędy droga?”. Miejscem obrad
będzie sala Dobrego Pasterza w Centrum Pastoralnym Pawła VI w Fatimie.
Celem sympozjum jest podjęcie reﬂeksji o sensie pielgrzymowania oraz twórcze
rozwinięcie tematu zaproponowanego przez Sanktuarium na bieżący rok duszpasterski:
„Dziękczynienie za dar pielgrzymowania w Kościele powszechnym” (który stanowi
element trzyletniego programu duszpasterskiego 2017-2020, przebiegającego pod
hasłem „Czas Łaski i Miłosierdzia”).
„Wśród prawd głoszonych z Fatimy w ciągu minionego wieku znajduje się też ta,
mówiąca, że człowiek nieustannie realizuje swój pielgrzymi los. Co więcej: pośród owych
prawd, które niezmiennie głosimy stąd, z Cova da Iria, jest także ta, że los pielgrzyma
jest prawdopodobnie najbardziej proroczą metaforą istoty ludzkiego życia”, pisze Marco
Daniel Duarte, przewodniczący komisji organizacyjnej sympozjum w materiałach
zapowiadających to wydarzenie.
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Szef Departamentu Studiów Sanktuarium Fatimskiego uważa też, że „ów pielgrzymi los
wyraża się de facto w przestrzeni, ale pełne i niekwestionowane znaczenie zyskuje
przede wszystkim w czasie, jaki każda ludzka istota przemierza od narodzin do śmierci”.
W folderze promującym spotkanie można przeczytać: „Obraz niezliczonych szpalerów
mężczyzn i kobiet, zmierzających do Sanktuarium Fatimskiego pieszo lub samochodem,
na motocyklu lub na rowerze, samolotem lub statkiem, czy nawet w formie duchowej z
innych, rozsianych po świecie miejsc kultu poświęconych Dziewicy Fatimskiej,
podążających w świetlistym i białym szlaku procesji ze świecami i procesji pożegnalnej,
jest – w swej istocie – niezwykle wymownym obrazem”.
Podczas sympozjum specjaliści z różnych, portugalskich i zagranicznych, placówek
naukowych podejmą reﬂeksję nad zagadnieniem „ludzkości pielgrzymującej”,
przeanalizują wyzwania nieodłącznie związane z „losem pielgrzyma” oraz ze zjawiskami
pielgrzymowania do Fatimy i pielgrzymowania w Kościele powszechnym.
W pierwszym dniu trzydniowego spotkania o kondycji pielgrzymowania wypowiedzą się
m.in.: Paulo Rangel, Lídia Jorge, José Rui Teixeira, Helena Vilaça i José Paulo Abreu.
Drugiego dnia, poświęconego peregrynacjom do Fatimy, swoje wystąpienia wygłoszą:
António Martins, Marco Daniel Duarte, Adrian Attard, José Manuel Pereira de Almeida,
Ana Luísa Castro i rektor Sanktuarium Fatimskiego ks. Carlos Cabecinhas. Na ostatni
dzień sympozjum zaplanowano referaty Benito Mendeza Fernandeza i Nunzio Capizzi’a.
W ramach wieczornego programu kulturalnego, stanowiącego uzupełnienie wydarzeń
sympozjum teologiczno-pastoralnego „Fatima dzisiaj: którędy droga?”, 21 czerwca o
godz. 21.00 w Centrum Pastoralnym Pawła VI odbędzie się wieczornica zatytułowana
„Exodus – geometria wyzwolenia”.

www.fatima.pt/pl/news/sympozjum-teologiczno-pastoralne-poswiecone-tematowi-fatimadzisiaj-ktoredy-droga

2/2

