Organizacja pielgrzymki do Sanktuarium

Organizacja pielgrzymki do Sanktuarium
Aby pielgrzymka miała spokojny i owocny przebieg, prowadząc przygotowania należy
wziąć pod uwagę następujące kwestie:

1. Charakter pielgrzymki
a) grupa uczestniczy w oﬁcjalnym programie Sanktuarium (np. w programie
„pielgrzymka weekendowa”)
b) grupa realizuje własny program – pielgrzymom towarzyszy ksiądz, który otacza ich
opieką duchową i przewodniczy nabożeństwom prywatnym dla grupy
c) grupa uczestniczy w oﬁcjalnym programie Sanktuarium, ale realizuje także własny
program

2. Liczebność grupy
Zgłaszając pobyt grupy w Fatimie należy podać liczbę uczestników pielgrzymki. Pozwoli
to zarezerwować odpowiednie miejsca na liturgie prywatne.

3. Termin przyjazdu i czas pobytu w Fatimie
Podczas międzynarodowych pielgrzymek rocznicowych (w dniach 12 i 13 od maja do
października) priorytet ma oﬁcjalny program Sanktuarium. W tym czasie do Fatimy
przyjeżdża wiele grup, dlatego trudniej jest znaleźć miejsce i termin na nabożeństwa
prywatne.
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Grupa przebywająca w Fatimie więcej niż jeden dzień może realizować różnorodny
program np. uczestniczyć w różańcu i procesji ze świecami, w wieczornicach
modlitewnych, obejrzeć projekcję ﬁlmu o orędziu fatimskim itp.

4. Przebieg pielgrzymki
Pielgrzymom należy zapewnić informacje o orędziu i Sanktuarium Fatimskim, które
pozwolą odpowiednio i spójnie połączyć tożsamość pielgrzymki z historią, orędziem i
duchowością, specyﬁczną dla Fatimy.
Pielgrzymom należy zwracać uwagę na kwestie okazywania szacunku oraz
przestrzegania ciszy i czystości w miejscach modlitwy, troski o rzeczy osobiste,
przestrzegania punktualności, aktywnego uczestnictwa w programie duszpasterskim
Sanktuarium itp.

5. Zgłoszenie pielgrzymki
Informacja o pielgrzymce (wraz ze wszystkimi prośbami jej organizatorów) powinna być
przesłana na piśmie do Wydziału ds. Pielgrzymów (SEPE). Taka procedura zapobiega
ewentualnej utracie informacji i wynikającym z tego nieporozumieniom. Spraw
organizacyjnych nie należy zostawiać na ostatnią chwilę. Właściwy przebieg pielgrzymki
w znacznym stopniu zależy od dobrego i odpowiednio wczesnego jej przygotowania.
Zgłoszenie grupy powinno zawierać następujące informacje:
nazwa grupy/organizatora oraz paraﬁa i diecezja, z której pochodzi grupa
nazwisko, adres i telefon/fax/email osoby odpowiedzialnej za organizację
pielgrzymki
nazwisko księdza/animatora duchowego, który towarzyszy grupie (jeśli jest)
termin pielgrzymki oraz miejsce zakwaterowania (jeśli jest)
liczba uczestników pielgrzymki
Zgłoszenia pielgrzymek należy kierować do:
A/c SEPE, Santuário de Fátima, Apartado 31, 2496-908 Fátima
Telefon: (+351) 249 539 608
Fax (+351) 249 539 605
Email: peregrinos@fatima.pt

www.fatima.pt/pl/pages/organizacja-pielgrzymki-do-sanktuarium
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