25 marzec 2020
„W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym,
którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość”

„W tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych,
którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie
poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość”
Do aktu poświęcenia dołączyły 22 kraje, których Kościoły modliły się wraz z
portugalskimi i hiszpańskimi biskupami
Kardynał António Marto przewodniczył dziś w Fatimie uroczystemu poświęceniu
Portugalii i Hiszpanii Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. W akcie
oﬁarowania błagano o opiekę i wsparcie na trudne czasy, w których przyszło nam żyć.
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, które uczyniło Maryję Matką Jezusa, biskupi
portugalscy i hiszpańscy prosili Ją o wstawiennictwo w intencji „bezpośrednich i
pośrednich oﬁar pandemii, która dotyka świat; pracowników służby zdrowia,
niezmordowanych w niesieniu pomocy chorym; rządzących, w ich wysiłkach mających
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na celu znalezienie odpowiednich rozwiązań; a także nas wszystkich i naszych rodzin”.
We wprowadzeniu do modlitwy różańcowej rektor Sanktuarium ks. Carlos Cabecinhas
mówił o świętych pastuszkach fatimskich, których doczesne szczątki pochowano w
bazylice Matki Boskiej Różańcowej, gdzie odbywała się uroczystość. Przypomniał, że
mali widzący także byli oﬁarami pandemii grypy, a święta Hiacynta (której setną
rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku) ostatnie chwile życia spędziła w szpitalu i
doświadczyła tam ogromnej samotności.
Różaniec, w intencjach całego świata i w łączności ze wszystkimi portugalskimi oraz
hiszpańskimi diecezjami, odmawiano po portugalsku, hiszpańsku, angielsku i po polsku.
Choć akt poświęcenia został przygotowany przez dwa iberyjskie państwa, to w ostatnich
dwóch dniach przyłączyły się do niego Konferencje Episkopatów z 22 krajów położonych
na różnych kontynentach. Modlitwie różańcowej i aktowi poświęcenia towarzyszyli za
pośrednictwem mediów liczni wierni z całego świata. Dzięki współpracy między
Sanktuarium Fatimskim i telewizją Canção Nova, uroczystość z Fatimy transmitowało na
żywo wiele telewizji naziemnych i kablowych, stacje radiowe oraz kanały internetowe.
Tylko na kanale YouTube Sanktuarium Fatimskiego bezpośrednio śledziło ją 49 tysięcy
odbiorców.
„Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Portugalii i w Hiszpanii, spogląda na
ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia, i błaga: w tej wyjątkowej
godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących
narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom, i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka”,
mówił kardynał António Marto w akcie poświęcenia Portugalii i Hiszpanii, do którego
dołączyły się: Albania, Boliwia, Dominikana, Gwatemala, Indie, Kenia, Kolumbia,
Kostaryka, Kuba, Meksyk, Mołdawia, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Polska,
Rumunia, Słowacja, Timor Wschodni i Węgry – kraje blisko związane z Fatimą i jej
orędziem.
Kard. António Marto prosił Najświętsze Serce Jezusa, „lekarza ludzkich dusz”, o ochronę i
wsparcie dla „dzieci, osób starszych i najsłabszych, (...) lekarzy, pielęgniarek,
pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy”, a dla nas wszystkich o
umocnienie „poczucia obywatelskiej powinności i solidarności”.
„W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom jako ucieczka i
droga prowadząca do Twego Serca, poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu i
oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi. Przenajświętsza Dziewico
Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy, bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów
Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości”, modlił się kard. Marto klęcząc przed
ﬁgurą Maryi, czczoną w Kaplicy Objawień, którą z tej okazji przeniesiono do bazyliki
Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy. Akt poświęcenia kończył się prośbą: „W tej
wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy
tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. Amen”.
Akt poświecenia narodził się dzięki inicjatywie portugalskich wiernych, którzy zebrawszy
2/3

tysiące podpisów, skierowali wniosek do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Portugalii. Po konsultacjach, wszyscy biskupi portugalscy wyrazili zgodę na tę prośbę i
poprosili kardynała António Marto o wygłoszenie w Fatimie modlitwy poświęcenia.
20 października 2019 r. biskupi portugalscy poświęcili Kościół katolicki Najświętszemu
Sercu Jezusa podczas Mszy św., sprawowanej w Sanktuarium Fatimskim, na zakończenie
Roku Misyjnego oraz dla upamiętnienia 175. rocznicy obecności Portugalii w
Apostolstwie Modlitwy.
Pierwsze poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi miało miejsce 13 maja
1931 r., osiem miesięcy po oﬁcjalnym uznaniu objawień przez biskupa diecezji Leirii,
podczas pierwszej Narodowej Pielgrzymki Episkopatu Portugalii do Fatimy.
Przypomnijmy, że dziś także mija 36. rocznica od dnia, w którym Ojciec Święty Jan Paweł
II poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego papież dokonał przed ﬁgurą
Matki Boskiej Różańcowej z fatimskiej Kaplicy Objawień, przewiezioną do Watykanu
specjalnie na tę okazję. Wizerunek, który w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania,
niezwykle rzadko opuszcza miejsce objawień w Cova da Iria. Wyjazd do Rzymu w 1984 r.
był siódmą podróżą ﬁgury.
Odpowiadając na wezwania orędzia fatimskiego papież Jan Paweł II (który trzy razy
pielgrzymował do Sanktuarium w Fatimie) dokonał aktu poświęcenia świata
Niepokalanemu Sercu Maryi 25 marca 1984 r., równo rok po inauguracji Jubileuszowego
Roku Odkupienia.

Modlitwa poświęcenia

www.fatima.pt/pl/news/w-tej-wyjatkowej-godzinie-pelnej-cierpienia-przyjmij-tych-ktorzyodchodza-dodawaj-otuchy-tym-ktorzy-sie-tobie-poswiecaja-odnow-wszechswiat-iludzkosc
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