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Rektor Sanktuarium apeluje do pielgrzymów, aby 12 i 13 maja nie przybywali
do Cova da Iria – te dni przeżywajmy w domu w klimacie modlitwy
W następstwie decyzji sanitarnych podjętych przez władze Portugalii w związku z
pandemią koronawirusa Covid-19, Sanktuarium Fatimskie – pierwszy raz w swej historii –
będzie obchodzić rocznicę objawień w dniach 12 i 13 maja bez udziału pielgrzymów.
„To bolesna chwila: Sanktuarium istnieje, aby przyjmować pielgrzymów i to, że nie
możemy tego robić, jest dla nas powodem wielkiego smutku. Ta decyzja jest
jednocześnie aktem odpowiedzialności wobec pielgrzymów, służy ochronie ich zdrowia i
bezpieczeństwa”, powiedział rektor Sanktuarium Fatimskiego w orędziu skierowanym do
pielgrzymów.
„Podjęcie tej bolesnej decyzji teraz ma na celu stworzenie warunków do tego, abyśmy –
tak szybko, jak tylko to będzie możliwe – mogli ponownie pielgrzymować do
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Sanktuarium”, podkreślał kapłan.
Ksiądz Carlos Cabecinhas skierował swój apel do wszystkich pątników, którzy co roku
przybywają do Fatimy oraz do tych pielgrzymów, którzy pragnęli to zrobić właśnie teraz:
„Prosimy was, abyście w tym roku 12 i 13 maja nie udawali się do Fatimy, żebyście
odbyli tę pielgrzymkę w sercu i oglądali transmisje z uroczystości za pośrednictwem
środków masowego przekazu, Internetu lub mediów społecznościowych”.
Uroczystości pielgrzymki rocznicowej odbędą się na fatimskim Placu Modlitwy. Będzie on
jednak zamknięty dla pielgrzymów na mocy zaleceń sanitarnych wydanych przez rząd
portugalski (w związku z ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej) i uzgodnionych z
Konferencją Episkopatu Portugalii, które zakazują sprawowania uroczystości religijnych z
udziałem wiernych.
Aby zrekompensować pątnikom brak możliwości pielgrzymowania do Cova da Iria,
rektor Sanktuarium zachęca ich do odbycia „drogi duchowej”. Pomoże w tym
propozycja modlitwy na każdy dzień – teksty do rozważań i modlitwy na każdy dzień od
4 do 13 maja, które można znaleźć na stronie www.fatima.pt oraz w mediach
społecznościowych Sanktuarium.
„Nie możemy liczyć na waszą ﬁzyczną obecność, ale chcielibyśmy móc liczyć na was!
Pielgrzymuje się nie tylko «na nogach», ale także w sercu! Proponujemy, abyście razem
z nami pielgrzymowali w sercu i odbyli drogę podzieloną na codzienne etapy
pokonywane od 4 do 13 maja. Ta pielgrzymka nie będzie drogą przemierzaną ﬁzycznie,
ale wewnętrznie”. Ksiądz Carlos Cabecinhas zachęcał także pielgrzymów, aby każdego
dnia zapalali w oknach swoich domów świece, które są jednym z najbardziej
rozpoznawalnych symboli Fatimy.
„Każdego dnia znajdźcie czas na chwilę reﬂeksji i modlitwy, w której pomogą wam
proponowane przez Sanktuarium teksty; i codziennie – aż do procesji 12 maja
wieczorem – zapalcie w oknie świecę. W ten sposób stworzymy piękną procesję światła
we wszystkich miejscach, w których mieszkacie lub przebywacie”.
W orędziu rektor Sanktuarium pozdrowił pątników, którzy musieli odwołać swoje majowe
pielgrzymki do Fatimy. Było to około trzystu pięćdziesięciu grup z całego świata. Także
Portugalczycy, z których wielu przychodzi do Cova da Iria na piechotę, w tym roku nie
będą mogli tego zrobić.
„Pragnę pozdrowić wszystkich wiernych, którzy zawsze, co roku, pielgrzymują do
Fatimy: brakuje nam was! Ale będziemy zjednoczeni na wspólnej modlitwie. Pozdrawiam
również tych, którzy pragnęli być obecni w naszym Sanktuarium w tym roku: będziemy
się tu za was modlić!”, mówił kapłan.
Ks. Cabecinhas zakończył orędzie apelem: „Za wstawiennictwem świętych pastuszków,
módlmy się do Maryi o Niepokalanym Sercu – Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy –,
abyśmy wkrótce mogli się znowu zgromadzić w Sanktuarium Fatimskim oraz wspólnie
modlić za nas i za całą ludzkość”.
Uroczystości religijne z udziałem wiernych zostaną przywrócone w Cova da Iria (i we
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wszystkich portugalskich kościołach) dopiero 30 maja. Do tego czasu Sanktuarium
będzie stopniowo powracać do normalnego funkcjonowania, otwierając już od
poniedziałku miejsca kultu do indywidualnego nawiedzania i modlitwy. Nie będą się
jeszcze odbywały nabożeństwa dla większej liczby wiernych, a wszystkie miejsca w
Sanktuarium będą monitorowane, aby nie dopuszczać do gromadzenia się pielgrzymów.
Normalne funkcjonowanie w swoich stałych godzinach pracy podejmą także instytucje
mieszczące się w budynku Rektoratu oraz placówki handlowe Sanktuarium. Muzea i
przestrzenie wystawowe otworzą się dla publiczności od 19 maja.
Aby Sanktuarium Fatimskie mogło być ponownie dostępne dla pielgrzymów, konieczne
było podjęcie całego szeregu środków zapobiegawczych, mających na celu ograniczenie
ryzyka zarażenia zarówno pracowników, jak i pątników. Wydane przez Sanktuarium
zalecenia, takie jak: używanie maseczek w zamkniętych przestrzeniach, częste mycie
rąk, utrzymywanie dystansu społecznego i monitorowanie wejść do zamkniętych
pomieszczeń (bazylik, kaplic i placówek handlowych), muszą być ściśle przestrzegane
przez wszystkich.
Od popołudnia 12 maja do południa 13 maja pielgrzymi nie będą wpuszczani do
żadnego miejsca w Sanktuarium Fatimskim.
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