22 kwiecień 2020
„Zmiany dotyczące rocznicowej Pielgrzymki majowej” są aktem „odpowiedzialności duszpasterskiej i
głębokim aktem wiary”, twierdzi don Antonio Marto

„Zmiany dotyczące rocznicowej Pielgrzymki majowej” są
aktem „odpowiedzialności duszpasterskiej i głębokim aktem
wiary”, twierdzi don Antonio Marto
Kardynał powiadamia wszystkich wiernych, że tegoroczna Pielgrzymka
majowa obchodzona będzie bez tradycyjnego tłumu pielgrzymów.
W maju tego roku nie będzie możliwe przeżywanie rocznicowej Międzynarodowej
Pielgrzymki w tradycyjny sposób, czyli przy obecności tłumów pielgrzymów na Placu
Fatimskim. Główne uroczystości, w bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, którym
przewodniczyć będzie ks. kard. Antonio Marto, będą transmitowane przez media
społecznościowe i cyfrowe.
Chociaż program Pielgrzymki nie został jeszcze w całości ustalony, wiemy, że w nocy z
12 maja odmówiony zostanie różaniec połączony z celebracją światła, a 13 maja będzie
odprawiona międzynarodowa Msza św.
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Decyzja Sanktuarium podjęta została w kontekście nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej żyje
kraj i świat spowodowaną pandemią wirusa Covid-19. Wiadomość tą przekazał
osobiście, w formie nagrania wideo, biskup Leirii-Fatimy ksiądz kardynał Antonio Marto.
„Z wielkim bólem i smutkiem duszy i serca, ale także z wielkim poczuciem
odpowiedzialności, w tym momencie informuję, że Sanktuarium w Fatimie będzie
obchodzić wielką Międzynarodową Pielgrzymkę Majową bez ﬁzycznie obecnych
pielgrzymów, bez zwyczajowego, ﬁzycznego uczestnictwa wiernych – powiedział ks.
biskup.
„Zawieszenie majowej Pielgrzymki w jej normalnej formie jest aktem duszpasterskiej
odpowiedzialności, a także głębokim aktem wiary, który komunikuję z sercem we łzach,
ponieważ znam znaczenie tej chwili, szczególnie dla tylu tysięcy pielgrzymów, którzy
przybywają tutaj w poszukiwaniu duchowego komfortu i pokoju na cały rok ”- mówi
kardynał Antonio Marto.
„Proszę wszystkich, aby zrozumieli, że ze względu na pandemię i potrzebę zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa, jest to jedyna rozsądna i odpowiedzialna decyzja, jaką
możemy podjąć. Nie możemy ryzykować! Nie możemy w żaden sposób pozwolić, aby
nasze Sanktuarium stało się centrum lub źródłem zarażenia dla kraju i świata ”, dodaje.
„Podstawą tej decyzji jest szacunek tak dla samych pielgrzymów, jak i dla nas
wszystkich, dla wspólnego dobra i zdrowia publicznego, oraz odzwierciedla naszą wiarę,
jako odpowiedzialnych i wspierających się obywateli. Ten czas nakazuje nam pozostać w
domu ”- apeluje biskup Leiria-Fatima.
Pielgrzymka, która jest wspomnieniem pierwszego objawienia się Matki Bożej trzem
Małym Pasterzom Fatimskim, będzie jednak, jak to jest w zwyczaju, transmitowana za
pośrednictwem mediów, umożliwiając tysiącom ludzi towarzyszenie uroczystościom
pielgrzymując w domu.
„Przeżyjemy ten moment w duchu pielgrzymki, choć bez wychodzenia z naszych
domów. Plac Fatimskiego Sanktuarium będzie pusty, ale nie opuszczony. Chociaż
ﬁzycznie oddaleni, jako Kościół będziemy tu wszyscy duchowo zjednoczeni z Maryją, w
sposób intensywny i z sercem pełnym wiary ”, mówi kardynał w przesłaniu wideo
skierowanym do wszystkich pielgrzymów.
„Nie pielgrzymuje się tylko pieszo, na nogach, czy przemieszczając się ﬁzycznie w inny
sposób. Pielgrzymuje się także umysłem i sercem, odbywając wewnętrzną pielgrzymkę
w poszukiwaniu światła i prawdy, odnowy i uzdrowienia, duchowego komfortu i pokoju,
w spotkaniu z samym sobą, z niebiańską Matką i z tajemnicą Boga, aby dalej iść przez
życie siłą nadziei! ”, wyjaśnia.
We wspomnianym przesłaniu, które można tu zobaczyć w całości, don Antonio Marto
wyraża zrozumienie i solidarność ze wszystkimi, którzy musieli odwołać swoją
pielgrzymkę – do początku tej pandemii jest to ponad 180 grup zarejestrowanych – i
przypomina, że zmiana w sposobu świętowania pierwszego objawienia się Matki Boskiej
w Cova da Iria stanowi również dla Sanktuarium „bardzo trudny moment, ponieważ nie
może on przyjmować pielgrzymów, którzy przecież są przyczyną istnienia tego wielkiego
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szpitala polowego, który pomaga leczyć tak wiele ran ...”. W tych słowach zwrócił się do
chorych, starszych i wszystkich, którzy przez cały ten czas zostali pozbawieni
uczestnictwa w Eucharystii.
„Dzisiaj wszyscy jesteśmy jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Nasza dusza jest w smutku i
musimy być czujni, ponieważ czasy są trudne, jak również trudne będą czasy, które
nadchodzą. Teraz jest czas na leczenie i zatrzymanie choroby; ale też jest czas na
przyjrzenie się życiu, wielu aspektom całego życia. Teraz jest czas na solidarność i
nadzieję. Pamiętajmy, że dla nas chrześcijan, nie ma Wielkiego Piątku bez Wielkanocy. A
Wielkanoc nadchodzi i przynosi nam pewność, że Bóg nigdy nas nie opuszcza ”przekonuje w przesłaniu don Antonio Marto.
„W maju nie będziemy mogli odbyć pielgrzymki, jednak będziemy mogli to zrobić w
innym terminie. Na pewno musimy to zrobić w innym okresie, jako wyraz naszego
dziękczynienia ”, powiedział, podkreślając, że w najbliższej przyszłości naszym
najważniejszym zadaniem powinna być modlitwa:„ za nas samych, za bezpośrednie i
pośrednie oﬁary pandemii, za opiekunów, za zmarłych i ich rodziny w żałobie, za
polityków, aby umieli podejmować najlepsze decyzje dla naszego życia”.
Majowa Międzynarodowa Pielgrzymka jest pierwszą wielką pielgrzymką tego roku
duszpasterskiego, na którą Sanktuarium zaprasza pielgrzymów do „Dziękczynienia za
życie w Bogu” i upamiętnia pierwsze objawienie się Matki Bożej trzem Małym Pasterzom
w maju 1917 roku.
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