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Wolontariat w Fatimie ciekawym doświadczeniem dla młodzieży
Od 9 lipca do 2 września Sanktuarium realizuje projekt „SETE”
Sanktuarium Fatimskie zachęca młodych ludzi (w wieku od 16 do 35 lat) do odbywania
wolontariatu w Cova da Iria. Celem, realizowanego od 9 lipca do 2 września, projektu
„SETE” (port. sete – siedem, przyp. tłum.) jest umożliwienie uczestnikom spotkania z
tym wyjątkowym miejscem oraz jego orędziem poprzez niesienie pomocy w
przyjmowaniu pielgrzymów, a także pogłębianie duchowości maryjnej i wiedzy o
wydarzeniach fatimskich.
Inicjatywa adresowana jest do wszystkich młodych ludzi bez względu na to, czy są oni
związani z ruchami kościelnymi czy też nie. Sanktuarium czeka na woluntariuszy, którzy
pragnąc pomagać pielgrzymom, poszukują przy tym wewnętrznego ubogacenia,
głębokich, dzielonych z rówieśnikami duchowych przeżyć oraz na tych, którzy stawiają
sobie pytania o sens i aktualność fatimskich wydarzeń i doświadczeń.
Idea projektu „SETE” związana jest z siódmym objawieniem Matki Boskiej Łucji, które
miało miejsce 15 czerwca 1921 r. Widząca wahała się między posłuszeństwem wobec
biskupa (który prosił ją, aby niezwłocznie wyjechała do Porto) a pragnieniem pozostania
z najbliższymi. Targana wątpliwościami i rozdarta między powinnością posłuszeństwa a
miłością do rodziny, Łucja postanowiła powrócić do Cova da Iria, a wtedy Matka Boska
ponownie się jej objawiła: „I oto, tak bardzo oczekiwana, raz jeszcze zstąpiłaś na ziemię i
poczułam Twą przyjazną dłoń, Twój macierzyński dotyk na ramieniu. Podniosłam wzrok i
ujrzałam Ciebie, to byłaś Ty, Błogosławiona Matko, podawałaś mi dłoń i wskazywałaś
drogę. Twoje usta otworzyły się i słodki tembr Twego głosu przywrócił światło i pokój
mojej duszy: «Przychodzę tu po raz siódmy. Idź, podążaj drogą, którą Ksiądz Biskup chce
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cię prowadzić, taka jest wola Boga». Powtórzyłam wówczas moje «tak», teraz jednak o
wiele bardziej świadomie niż 13 maja 1917 roku. I kiedy znów wznosiłaś się do Nieba, w
mgnieniu oka przemknęły mi w duszy wszystkie te cuda, które w tym miejscu miałam
okazję ujrzeć zaledwie cztery lata temu”.
Życie człowieka kształtuje się w młodości. Współczesna młodzież, podobnie jak Łucja,
doświadcza wielu wahań i wątpliwości. Być może właśnie w Fatimie młodzi chrześcijanie
odkryją, że ich „plan na życie” może się diametralnie zmienić, gdy dostrzegą, iż są
częścią większego projektu – projektu Boga, projektu, który w Fatimie nazywa się
„zamiarami miłosierdzia”. Dlatego przypomnienie siódmego objawienia Maryi w Cova da
Iria może stać się dla młodzieży kluczem do odczytania własnego życia i zrozumienia
współczesności.
Turnusy woluntariatu trwają 7 lub 14 dni. Przyjmowane są zgłoszenia indywidualnie i
grupowe (członków ruchów kościelnych, sekretariatów diecezjalnych, szkół itp.). W
internetowym formularzu zgłoszenia widoczna jest liczbę wolnych miejsc dostępnych
jeszcze w każdym turnusie. Koszty pobytu młodzieży są w całości pokrywane przez
Sanktuarium Fatimskie (zakwaterowanie w Domu św. Benedykta Labre, w specjalnie
zarezerwowanej dla woluntariuszy części budynku).
Każdy turnus rozpoczyna się wprowadzeniem do programu. W czasie woluntariatu
młodzież będzie pomagać w przyjmowaniu i obsłudze osób przybywających do Cova da
Iria, ale także uczestniczyć nabożeństwach i wspólnotowych spotkaniach w Sanktuarium
Fatimskim. Największy nacisk będzie jednak położony na kontakt z pielgrzymami, w tym
z osobami wymagającymi szczególnej troski (ludźmi starszymi lub niepełnosprawnymi)
oraz modlitwę. W rozwoju i pogłębieniu życia duchowego młodym ludziom pomagać
będzie ekipa opiekunów z Sanktuarium.
Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza. Wszystkie pytania należy kierować
na adres mailowy: voluntarios@fatima.pt . Zapisy na poszczególne turnusy są
przyjmowane do 15 dni przed rozpoczęciem każdego z nich.
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