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Temat roku duszpasterskiego „Chwalcie Pana, który słabych podnosi” ukazuje
orędzie fatimskie jako wyraz troski Boga o ludzkość pogrążoną w cierpieniu.
W nadchodzących trzech latach Sanktuarium Fatimskie dostosuje swoje działania
duszpasterskie do przygotowań do Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w
Lizbonie w 2023 r. Sanktuarium dołoży również wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
wyzwania, jakie w dziedzinie duszpasterstwa stawia przed nim obecna pandemia.
W sobotę 28 listopada w Sanktuarium Fatimskim odbyła się inauguracja roku
duszpasterskiego oraz przedstawienie planu działań na najbliższe trzy lata. Podczas
wystąpienia online ksiądz Carlos Cabecinhas mówił o trzyletnim okresie przygotowań do
ŚDM i przypomniał hasło spotkania młodzieży: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”.
Następnie zaprezentował temat wybrany przez Sanktuarium Fatimskie na
rozpoczynający się właśnie rok duszpasterski: „Chwalcie Pana, który słabych podnosi”.
Temat ten wpisuje się w – poświęcony Matce Boskiej – trzyletni plan przygotowań do
lizbońskich Światowych Dni Młodzieży 2023. Program jest odpowiedzią na wezwanie
papieża Franciszka, który prosił o stworzenie dla młodych ludzi z całego świata planu
duchowej drogi prowadzącej ich do kolejnego spotkania.
„Z jednej strony wspólnym celem jest dla nas próba dostrzeżenia nowych wyzwań
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interpretacyjnych oraz rozwiązań płynących z orędzia fatimskiego w obecnej sytuacji
kulturowej i ekonomiczno-społecznej spowodowanej przez pandemię; z drugiej zaś,
Sanktuarium pragnie dostosować się do procesu przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży”, wyjaśniał ks. Carlos Cabecinhas.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego zauważył ponadto, że nękająca świat pandemia
„stanowi poważne wyzwanie duszpasterskie, które musi być kompleksowo uwzględnione
w życiu i działalności Sanktuarium”.
„Kryzys wywołany pandemią jest okazją do podjęcia tego wyzwania w szczególnie
odpowiedzialny sposób”, mówił dalej ks. Carlos Cabecinhas i podkreślał, że w obliczu tak
trudnej sytuacji orędzie fatimskie ukazuje się światu jako „wyraz troski Boga o ludzkość
pogrążoną w cierpieniu”.
„Orędzie fatimskie zachęca nas do zintensyﬁkowania doświadczenia spotkania z
Bogiem, dlatego nieuchronnie implikuje chrześcijańskie świadectwo i gotowość do
podjęcia misji”, stwierdził kapłan.
Rektor zaprezentował najważniejsze cele, jakie Sanktuarium wyznaczyło sobie na
nadchodzące trzy lata. Będą to: podkreślenie aspektu orędzia fatimskiego wzywającego
do nawrócenia oraz poszukiwanie jeszcze lepszych sposobów, które pomogą
pielgrzymom w jego zrozumieniu i przeżywaniu; przedstawienie orędzia z Fatimy jako
dobrej nowiny pochodzącej od Boga; uczynienie z Sanktuarium miejsca otwartego na
pielgrzymów dotkniętych słabością lub cierpieniem.
Temat roku 2021 zachęca pielgrzymów fatimskich do zastanowienia się nad tym, co
wiara chrześcijańska – a szczególnie orędzie z Cova da Iria – może zaoferować ludziom
głęboko doświadczonym przez cierpienie i poczucie słabości. W tym sensie Fatima jawi
się jako „orędzie i miejsce nadziei, która nadaje sens doświadczeniu słabości i cierpienia
człowieka”, a święci pastuszkowie dają „przykład, jak dowartościowywać to cierpienie i
troskę o bliźniego, który cierpi”.
Temat nawiązuje do z Ewangelii wg św. Łukasza: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk
7,14). Jak podkreślał ks. Carlos Cabecinhas, słowa te – nawet w dniach pełnych
niepokoju – przenoszą nas ku perspektywie nadziei, bo ukazują obecność i troskę Boga o
każdego z nas i o całą ludzkość.
„Zdanie, które wybraliśmy, zaprasza do przyjęcia takiej właśnie postawy, do
upowszechniania pewności i ożywianej przez tę perspektywę nadziei, która znajduje swe
potwierdzenie w objawieniach w Fatimie”, mówił kapłan. Przypomniał też zawarty we
„Wspomnieniach” siostry Łucji opis objawienia z czerwca, kiedy Matka Boska obiecała
widzącej, że nigdy jej nie opuści: „Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie
opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi
do Boga” (IV Wspomnienie).
Słowa te, przyświecające wszystkim przedsięwzięciom nowego roku duszpasterskiego w
Sanktuarium, dowodzą, że orędzie fatimskie jest „przejawem empatii, która tkwi w
pragnieniu zrozumienia i dzielenia cierpienia drugiego człowieka, w dążeniu do poznania
go i umożliwienia mu wyrażenia siebie; to słowa, które niosą pocieszenie i dodają
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otuchy, bo pozwalają znaleźć motywację do przezwyciężenia zniechęcenia”.
Opowiedziana przez Łucję rozmowa z Matką Boską skłania Sanktuarium do prowadzenia
takich działań duszpasterskich, które sprawią, że pielgrzymi zobaczą w Fatimie miejsce
otwarte dla wszystkich potrzebujących schronienia w macierzyńskich ramionach Maryi.
Na cały trzyletni cykl duszpasterski przygotowano materiały pomocnicze, takie jak
plakaty i inne środki graﬁczne, które będą przypominały tematy ukierunkowujące życie
Sanktuarium w danym roku. Na specjalnych planszach ustawionych w pasach zieleni
okalających Plac Modlitwy, tradycyjnie umieszczono katechezę nawiązującą do tematyki
roku duszpasterskiego. Kolejną propozycją dla wiernych na cały trzyletni okres jest
modlitewny przewodnik pielgrzyma.
Sanktuarium Fatimskie planuje również organizację sympozjum teologicznopastoralnego oraz cyklicznych spotkań formacyjnych w bazylice Matki Boskiej
Różańcowej. W świątyni tej będą się także odbywały otwarte koncerty, podczas których
wykorzystywane będą znajdujące się w niej wspaniałe organy tubowe.
28 listopada zainaugurowano wystawę czasową „Twarze Fatimy: ﬁzjonomie duchowego
krajobrazu”, która jest dostępna dla zwiedzających od 2 grudnia. Ukazuje ona wiele
eksponatów należących do stałej ekspozycji Muzeum Sanktuarium Fatimskiego.
Na zakończenie swojego wystąpienia rektor ks. Carlos Cabecinhas powiedział:
„Ograniczenia, jakich musimy przestrzegać w związku z pandemią, spowodowały, że
prezentacja tematu nowego roku duszpasterskiego nie mogła się odbyć w tradycyjnej
formie. Wszyscy mamy świadomość, że w przyszłym roku nadal będziemy jeszcze
bardzo mocno odczuwać wpływ pandemii i że czeka nas wiele trudności na różnych
poziomach. Ale wierzymy, że orędzie fatimskie przyniesie nam nadzieję i otuchę”.
Kapłan życzył też wszystkim, aby jak najszybciej można było powrócić do Sanktuarium
„bez ograniczeń”.
Sesja inauguracyjna nowego roku duszpasterskiego odbyła się w przededniu pierwszej
niedzieli Adwentu (29 listopada) online, bez udziału zaproszonych gości. To kolejny znak
trudnych czasów pandemii, dotykającej cały świat, w tym Fatimę i Portugalię, w której –
zgodnie z rygorami obowiązującego w tym kraju stanu wyjątkowego – w weekendy od
godz. 13.00 obowiązuje godzina policyjna.
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