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Aplikacje (apps) Sanktuarium Fatimskiego
Oﬁcjalna aplikacja Sanktuarium Fatimskiego
Aplikacja Sanktuarium Fatimskiego dla pielgrzymów
PT | EN | FR | IT | ES | PL | DE
Oﬁcjalna aplikacja Sanktuarium Fatimskiego na urządzenia mobilne (smartfony i tablety)
jest dostępna bezpłatnie, w siedmiu językach oﬁcjalnie używanych w Sanktuarium, w:
App Store, Google Play Store i Windows Store. Aplikacja zawiera: przewodnik po
Sanktuarium Fatimskim, materiały pomocnicze do modlitwy, dostęp do rozkładu
nabożeństw i terminarza wydarzeń.
Po zalogowaniu się w aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp do spersonalizowanych
ustawień niektórych funkcji, w tym przede wszystkim do: subskrypcji rozkładu
nabożeństw i wydarzeń oraz osobistego kalendarza. Użytkownik, który nie chce się
logować, również może korzystać z większości funkcji aplikacji.
App Store
Google Play Store
Windows Store

Sanktuarium Fatimskie MyEyes
Oﬁcjalna aplikacja Sanktuarium Fatimskiego dla niewidomych pielgrzymów
PT
Głównym zadaniem aplikacji Sanktuarium Fatimskie MyEyes jest pomoc osobom
niewidomym w samodzielnym doświadczeniu przestrzeni Sanktuarium Fatimskiego.
Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w App Store i Google Play Store.
Wszystkie osoby z problemami ze wzrokiem, posiadające smartfony z systemem
Android lub iOS, przebywając na terenie Sanktuarium otrzymają wyczerpujące
informacje dotyczące poszczególnych miejsc (m.in. ich opis, praktyczne wskazówki
dotyczące poruszania się i lokalizacji przestrzeni użytkowych np. informacji, WC itp.), a
także opis szlaku opisanego w jubileuszowym Przewodniku Pielgrzyma, który osoba
niewidoma może przebyć samodzielnie oraz wskazówki dotyczące drogi krzyżowej,
prowadzącej szlakiem pastuszków.
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App Store
Google Play Store

Fatima, historia wypełniona światłem
Interaktywna książka dla dzieci od 3 do 8 lat
PT
Interaktywna książka, dostępna w sklepach Google i Apple, jest przeznaczona dla dzieci
od 3. do 8. roku życia. Książka prowadzi najmłodszych odbiorców przez historię
wypełnionych światłem objawień, które wydarzyły się w Fatimie; jej bohaterami jest
troje dzieci, którym ukazała się Matka Boska. Aplikacja pozwala na wybór opcji
najbardziej adekwatnych do wieku i zainteresowań użytkownika: lektura, słuchanie lub
interakcja dotykowa z bohaterami książki. W aplikacji jest także dostępna gra,
stworzona na podstawie obrazów związanych z historią objawień fatimskich.
App Store | iPad
Google Play Store

Gra „Pastuszkowie”
Gra planszowa dla dzieci od 4 lat
PT
Gra planszowa „Pastuszkowie”, przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 lat, jest dostępna
w Google Play Store i App Store. Zadaniem graczy jest dotarcie do Serca Jezusa,
znajdującego się w centrum planszy. Uczestnicy wybierają postać, którą grają – Łucję,
Franciszka, Hiacyntę lub inne dziecko – wpisują wybrane imię i rozpoczynają grę. W grze
mogą uczestniczyć jednocześnie 4 osoby. Każda z nich po kolei wypełnia otrzymywane
podczas gry instrukcje, wprowadza dane i podąża szlakiem wiodącym przez Cova da
Iria.
App Store
Google Play Store
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