Błogosławieństwa

Błogosławieństwa w Sanktuarium Fatimskim
Opisując objawienie z 13 października 1917 r., Łucja wspomina że „Pan Jezus wydawał
się błogosławić świat”. Dlatego podczas nabożeństw stanowiących część oﬁcjalnego
programu uroczystości Sanktuarium Fatimskiego pielgrzymi otrzymują z rak kapłana
błogosławieństwo.

Błogosławieństwo chorych
Błogosławieństwo chorych jest w Sanktuarium Fatimskim nieodłączną częścią
wszystkich wielkich pielgrzymek upamiętniających rocznice objawień (od maja do
października). Przed Mszą św. w dniu 13. w Punkcie Pomocy Medycznej Sanktuarium
chorzy otrzymują przepustkę upoważniającą ich do zajęcia miejsc w specjalnie
wyznaczonym sektorze dla chorych. Na zakończenie Eucharystii przewodniczący jej
kapłan udaje się do tego sektora i błogosławi chorych Najświętszym Sakramentem.
11 lutego w Sanktuarium Fatimskim obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.

Błogosławieństwo dewocjonaliów
Błogosławieństwo dewocjonaliów odbywa się każdego dnia na zakończenie Mszy św.
umieszczonych w oﬁcjalnym programie Sanktuarium Fatimskiego.

Błogosławieństwo samochodów
Błogosławieństwo samochodów odbywa się w niedziele i święta o godz. 12..45 i 17.00
na parkingu za Księgarnią Sanktuarium (bez względu na liczbę samochodów).
Uwaga! Błogosławieństwo samochodów nie odbywa się w Wielki Piątek. Zawsze, kiedy
12 dzień miesiąca od maja do października przypada w niedzielę, błogosławieństwo
samochodów odbywa się tylko o 12.45. Zawsze, kiedy 13 dzień miesiąca od maja do
października przypada w niedzielę, błogosławieństwo samochodów odbywa się tylko o
17.00.
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„Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości ﬁrmamentu, zobaczyliśmy po
stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną biel, w
płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami
ręki na kształt krzyża. Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką
Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się
błogosławić świat w ten sposób jak św. Józef. Znikło i to widzenie, i zdaje się, że jeszcze
widziałam Matkę Boską Karmelitańską” / Wspomnienia siostry Łucji.
„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił
nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie” /
Ef 1,3.

www.fatima.pt/pl/pages/blogoslawienstwa
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