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Kurs poświęcony orędziu fatimskiemu | 2013-2017
Pierwsza edycja kursu odbyła się w czerwcu 2013 r.
Dom Rekolekcyjny Matki Boskiej z Góry Karmel
Wiele osób zainteresowanych objawieniami w Fatimie wciąż jeszcze nie miało
możliwości zapoznania się z szeroko przedstawioną i precyzyjnie wyrażoną treścią
orędzia, które Bóg – za pośrednictwem Matki Boskiej – skierował do współczesnej
ludzkości w Cova da Iria. Orędzie fatimskie jest bardzo obszerne i zawiera wiele
elementów, będących dla ludzi naszych czasów zwiastunem nadziei. Jednym z
podstawowych zadań, jakie stawia sobie Sanktuarium Fatimskie w założeniach do
programu przygotowań do obchodów stulecia objawień, jest „pogłębianie wiedzy o
różnych aspektach tematycznych orędzia oraz jego implikacjach dla życia chrześcijan”,
a konkretnie: „ponowne teologiczne odczytanie orędzia [z Fatimy] w szerszym
kontekście orędzia chrześcijańskiego”.
Dlatego Sanktuarium zorganizowało kurs poświęcony orędziu fatimskiemu,
przeznaczony dla wiernych i pielgrzymów, duszpasterzy, współpracowników
Sanktuarium, członków ruchów maryjnych i innych ruchów kościelnych,
zainteresowanych lepszym poznaniem duchowości fatimskiej. Celem kursu jest ukazanie
najważniejszych elementów objawień w Cova da Iria, uporządkowanie treści
tematycznych oraz odpowiednie teologiczne umiejscowienie różnych aspektów
objawień. Uczestnicy kursu mają okazję pogłębić wiedzę o treści orędzia fatimskiego
oraz podjąć reﬂeksję o niektórych jego implikacjach dla życia chrześcijańskiego.

Tematy
• teologiczne znaczenie objawień maryjnych
• znaczenie i trwały sens objawień w Fatimie
• wydarzenia fatimskie i ich bohaterowie
• centralne miejsce Boga i zaproszenie do adoracji
• trynitarne oblicze Boga w orędziu fatimskim
• adoracja eucharystyczna jako zaproszenie do postawy oﬁarowania siebie
• wstawiennictwo Maryi i modlitwa różańcowa
• Maryja – wyraz macierzyńskiej obecności Boga
• Niepokalane Serce Maryi – droga do poznania miłosierdzia Boga wobec świata
• pedagogika tajemnicy: od strachu do nadziei
• odkupienie jako zaproszenie do uczestniczenia w zbawczym dziele Boga
• biograﬁa i duchowość widzących z Fatimy
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Dotychczasowe edycje kursu
1. – od 7 do 9 czerwca 2013 r.
2. – od 18 do 20 października 2013 r.
3. – od 10 do 12 stycznia 2014 r.
4. – od 6 do 8 czerwca 2014 r.
5. – od 17 do 19 października 2014 r.
6. – od 9 do 11 stycznia 2015 r.
7. – od 5 do 7 czerwca 2015 r.
8. – od 16 do 18 października 2015 r.
9. – od 8 do 10 stycznia 2016 r.
PLAKAT
PROGRAM
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