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Sanktuarium Fatimskie
dziękuje kard. António
Marto i wita bpa Jose
Ornelasa de Carvalho
Ks.Carlos Cabecinhas

Ojciec Święty przyjął rezygnację biskupa
diecezji Leirii-Fatimy kardynała António Marto i mianował na nowego ordynariusza tej diecezji biskupa José Ornelasa Carvalho, który od
13 marca 2022 r. stanie się wyższym przełożonym Sanktuarium Fatimskiego. W związku z
tym Sanktuarium pragnie wyrazić wdzięczność
ustępującemu ordynariuszowi Jego Eminencji
kardynałowi António Marto i powitać następcę
w osobie Jego Ekscelencji biskupa José Ornelasa.
Sanktuarium Fatimskie jest, z woli Stolicy
Apostolskiej, sanktuarium narodowym. Dlatego, jak stwierdza Statut Sanktuarium (art. 9,
nr 1), „kolegialna odpowiedzialność za duszpasterską opiekę nad Sanktuarium Fatimskim
spoczywa na Konferencji Episkopatu Portugalii
wraz z biskupem diecezji Leirii-Fatimy”.
Bieżącym funkcjonowaniem Sanktuarium
zajmuje się, powołana przez Konferencję Episkopatu Portugalii, Narodowa Rada, w skład
której wchodzi również ordynariusz LeiriiFatimy, sprawujący nad nim bezpośrednią jurysdykcję.
Kardynał António Marto, który przez ostatnie 16 lat pełnił funkcję biskupa Leirii-Fatimy,
otaczał zawsze szczególną uwagą i duszpasterską troską pielgrzymów fatimskich, okazując im
wielką bliskość oraz wrażliwość na problemy i
trudności. Pozostawił również bogatą refleksję
teologiczną i duszpasterską na temat orędzia
fatimskiego. W imieniu Sanktuarium pragnę
wyrazić głęboką wdzięczność za duszpasterską
posługę kardynała António Marto we wszystkim, co dotyczyło Fatimy.
Od 13 marca, z woli Ojca Świętego papieża Franciszka, duszpasterzem diecezji LeiriiFatimy, a w konsekwencji przełożonym Sanktuarium Fatimskiego będzie Jego Ekscelencja
ksiądz biskup José Ornelas Carvalho. Bp José
Ornelas dobrze zna Sanktuarium, ponieważ
jako przewodniczący Konferencji Episkopatu
Portugalii stoi na czele Narodowej Rady Sanktuarium.
Pokładając naszą wiarę w moc modlitwy oraz
wypełniając nieustanną prośbę Przenajświętszej
Dziewicy Maryi o odmawianie różańca, prosimy za wstawiennictwem Matki Boskiej i świętych pastuszków fatimskich, aby Bóg wspomagał biskupa José Ornelasa w jego nowej misji i
życzymy mu owocnej pracy duszpasterskiej.

13 lutego 2021
Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie
Dyrektor: Ks. Carlos Cabecinhas
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Jak Maryja niesiemy radość i miłość:
Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś!

Biskup José Ornelasa nowym
ordynariuszem diecezji Leirii-Fatimy

Rektor Sanktuarium podziękował kardynałowi António Marto za jego
duszpasterskie zaangażowanie i powitał nowego biskupa.
Carmo Rodeia

Papież Franciszek przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją Leirii-Fatimy
kardynała António Marto i 28 stycznia 2022 r.
mianował biskupa José Ornelasa nowym ordynariuszem diecezji, na terenie której leży
Sanktuarium Fatimskie.
„Z wielkim wzruszeniem, radością i z nadzieją pozdrawiam Kościół diecezji Leirii-Fatimy, poczynając od kardynała António
Marto, z którym łączy mnie wspaniała braterska przyjaźń, zrodzona w duchu Ewangelii i
służby Kościołowi”, pisze nowy ordynariusz w
orędziu skierowanym do wiernych swojej nowej diecezji oraz do diecezji Setubalu, w której
sprawował dotychczasową posługę. „Przesyłam serdeczne pozdrowienie wszystkim Braciom i Siostrom, którzy są głęboko zaangażowani w życie Kościoła oraz dają świadectwo
wiary w imię Boga, który posyła mnie do was
jako biskupa. Wspólnie zważać będziemy na
Jego głos, skierowany do Kościoła podążającego synodalną drogą braterskiego słuchania,
komunii i misji”, czytamy dalej w orędziu.
Bp Ornelas skierował specjalne pozdrowie-

nie do Sanktuarium Fatimskiego: „Serdeczne
słowa radości i nadziei kieruję do ks. Carlosa
Cabecinhasa, rektora Sanktuarium w Fatimie
oraz do wszystkich, którzy wraz z nim pełnią służbę w tym szczególnym dla Kościoła i
świata miejscu. Gdy rozpoczynałem posługę
biskupią w diecezji Setubalu, trwała w niej
peregrynacja figury Matki Boskiej Fatimskiej.
To ona była moją pierwszą przewodniczką w
misji, którą wówczas powierzył mi Bóg. Teraz proszę Ją, aby towarzyszyła mi w nowej
misji w diecezji Leirii-Fatimy”. W kolejnych
słowach przesłania bp Ornelas prosi Matkę
Boską o opiekę: „Niech uczy nas być Kościołem podążającym za przykładem najczulszej
Matki, zawsze uważnie słuchającej słowa Bożego. Uczmy się od Maryi, jak być Kościołem
troszczącym się o wszystkich ludzi, zwłaszcza
najsłabszych i najbardziej potrzebujących – tak
jak Matka Boska troszczyła się o pastuszków,
którym się objawiała: pocieszała ich, dawała
nadzieję i podtrzymywała na duchu, by zdołali
pokonać wszelkie trudności, takie jak pandemia, choroba, wojna, a nawet własna śmierć”.
Ciąg dalszy na stronie 2
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Artykuł z poprzedniej strony
(kontynuacja)

Słowa podziękowania do ustępującego ordynariusza skierował ks. Carlos Cabecinhas:
„Pragnę podziękować kardynałowi António
Marto za wielką troskę jaką zawsze otaczał
Sanktuarium Fatimskie i przybywających
tu pielgrzymów. Jestem pewny, że jego serdeczna bliskość i bezpośredniość, głęboka refleksja dotycząca Fatimy i jej przesłania oraz
duszpasterska troska na zawsze zapewni mu
miejsce w sercach pielgrzymów fatimskich”.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego powitał również nowego ordynariusza: „Witam
serdecznie biskupa José Ornelasa Carvalho,
który podejmuje pracę duszpasterską w naszej diecezji”. I podkreślił, że dostojnik ten
bardzo dobrze zna Fatimę, ponieważ współpracował już z Sanktuarium, wielokrotnie tu
przyjeżdżał i przewodniczył uroczystościom
w Cova da Iria, ale przede wszystkim dlatego,
że stał i stoi na czele Narodowej Rady Sanktuarium Fatimskiego.
„Na początku nowej posługi nasze Sanktuarium życzy biskupowi Ornelasowi powodzenia i zapewnia o modlitwie pielgrzymów.
Prosimy Boga o opiekę, a Matkę Boską o
błogosławieństwo dla jego nowej misji”, zakończył rektor.
Kard. António Marto również skierował
podziękowanie do swojej byłej diecezji: „Nasze duszpasterskie osiągnięcia są wynikiem
wysiłku i zaangażowania wszystkich. Z całej
duszy kochałem i wciąż będę kochał Kościół
diecezji Leirii-Fatimy oraz jego wiernych,
tak jak byłem kochany przez was. Czułem się
pośród was jak w rodzinie, jak brat-biskup
wśród braci. Bóg wie, że nie szukałem zaszczytów ani poklasku. Ale posiadłem bogactwo, którego nie zamieniłbym na całe złoto
tego świata: moje serce pełne jest waszych
imion i twarzy, zwłaszcza tych, które należą
do moich «małych przyjaciół i przyjaciółek».
Zabieram też ze sobą zaszczytny tytuł: emerytowany biskup diecezji Leiria-Fatima! Ale
przede wszystkim na zawsze już będę nosił
zapisany w źrenicy oka, wyryty w duszy i w
sercu, obraz Matki Boskiej Fatimskiej, najdroższej i najczulszej Matki oraz świętych
pastuszków, którzy obdarzyli mnie wielką
dobrocią i niezliczonymi łaskami”.

„Przynosimy do tego
Sanktuarium ból i rozpacz całej
ludzkości, prosząc
o światło i siłę”, powiedział nowy
ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy
W ostatnich latach ten portugalski duchowny wielokrotnie wypowiadał się o
znaczeniu Fatimy dla Kościoła i świata, o
współczesnym pojmowaniu świętości oraz
Maryi i świętych pastuszkach jako wzorcach
zawierzenia i zaufania Bożemu planowi zbawienia ludzkości. W opublikowanym w dniu
nominacji przesłaniu biskup Ornelas przypomniał, że diecezję Setubalu, w której sprawował swoją dotychczasową posługę, poznawał
dzięki peregrynacji figury pielgrzymującej
Matki Boskiej Fatimskiej.
28 stycznia, w pierwszej wypowiedzi po
nominacji bp José Ornelas powiedział: „
Fatima rozbrzmiewa w naszych uszach i jest
w naszych sercach, tu w Portugalii i na całym
świecie, jako miejsce bardzo szczególne, miejsce obecności Boga także w tych dramatycznych czasach, które obecnie przeżywamy.
(…) Maryja, najczulsza matka maluczkich,
jest obrazem Kościoła, którym pragniemy
być, który chcemy głosić”.
13 lipca 2020 r., tuż po objęciu funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, bp Ornelas był gościem nagrywanego
w Sanktuarium w Fatimie podcastu #fatimanoseculoXXI. Oto co wówczas powiedział:
„W Fatimie Maryja ukazała macierzyński
wymiar Kościoła, wzywała i nadal wzywa do
«uczłowieczenia» poranionej ludzkości”.
„Cokolwiek myślelibyśmy o tym miejscu, o
tym wydarzeniu i o tym orędziu, będzie ono
zawsze obecne w życiu Portugalii, tak dla
wierzących, jak i dla niewierzących. Spotkanie z Fatimą jest nieuniknionym etapem na
drodze wiary bardzo wielu chrześcijan”.
„Mnóstwo ludzi mówi: «Jadę do Fatimy,
ale nie chodzę do kościoła». Takim sytuacjom
powinniśmy się przyglądać i analizować je
jako ciekawe zjawisko religijne. Prawda jest
taka: Fatima przyciąga! Ten fakt wiele mówi
nam o potrzebie duchowości istniejącej we
współczesnym świecie oraz o macierzyńskim
wymiarze Kościoła, który jest wezwaniem do
«uczłowieczenia ludzkości», pojawiającym
się we wszystkich Ewangeliach, a którego
Maryja jest ikoną, wyzwaniem i inspiracją”.
„Sto lat temu Maryja objawiała się pastuszkom w bardzo trudnych czasach pandemii, której dwoje z nich stało się ofiarami.

Dzisiaj, Maryja wciąż nam się objawia i wciąż
jest dla nas przykładem. Od czasów Jezusa
Ona stanowi uosobienie nowej ludzkości.
Matka Boga jest pierwszą, odważną kobietą
nowej ludzkości; obmyśla swój plan i projekt,
ale pozwala prowadzić się Bogu i Duchowi
Świętemu drogą nowego życia. Ona rozumie, że rodzi się nowe; nie wie, co to jest, ale
poświęca się bezgranicznie temu projektowi,
który stanowi wyzwanie dla całego Jej życia. To nie jest kwestia pobożności, to wzorzec Kościoła. (…) W czasach, gdy nawet w
Kościele obowiązuje tak wiele ograniczeń,
powinniśmy robić to, co należy – szanować
życie. W ten sposób przyczyniamy się do powstawania «nowego», które nie jest już takie,
jak było wczoraj”.
12 i 13 października 2020 r. bp Ornelas
przewodniczył w Sanktuarium Fatimskim
jednej z najtrudniejszych międzynarodowych
pielgrzymek rocznicowych, odbywającej się
w czasie kolejnej fali pandemii. Zwracając
się do pielgrzymów zebranych w Cova da
Iria w nocy z 12 na 13 października ówczesny biskup Setubalu nazwał Matkę Boską
„archetypem bliskości, opiekunką słabych i
odrzuconych, z odwagą dzielącą los skazanych, wykluczonych, nieprzystosowanych”.
Ponadto mówił:
„Jezus chce, aby Kościół, który buduje,
był jak Maryja: wierny Bogu i zjednoczony
ze spuścizną Izraela; wierny człowiekowi
cierpiącemu, odrzuconemu i skazanemu;
miłosierny i bez lęku przyjmujący ból, niesprawiedliwość i wykluczenie; pomocny w
przezwyciężeniu kryzysów, a nawet śmierci”.
„Oto Kościół, jakiego pragniemy! Oto postawa, która nas zbawi! Świat potrzebuje takiej drogi i Fatima przypomina nam o tym
każdego dnia” (12 października 2020).
„Przynosimy do tego Sanktuarium ból i
rozpacz całej ludzkości, prosząc o światło i
siłę do przezwyciężenia pandemii” (13 października 2020).
Bp José Ornelas Carvalho urodził się 5
stycznia 1954 r. w Porto da Cruz na Maderze. W latach 1964-1967 uczęszczał do niższego seminarium diecezjalnego w Funchal.
Pragnąc zostać misjonarzem wstąpił do Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży
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Bp José Ornelas Carvalho został mianowany biskupem diecezji Leirii-Fatimy. Jego ingres do katedry w Leirii
odbędzie się 13 marca – w dniu, w którym w Sanktuarium Fatimskim obchodzi się rocznice objawień Matki
Boskiej trojgu pastuszkom. Od 13 marca 2022 r. nowy ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy, który już teraz pełni
funkcję przewodniczącego Narodowej Rady Sanktuarium Fatimskiego, będzie jego wyższym przełożonym.
Carmo Rodeia

Najświętszego Serca Jezusowego (sercanie)
w Funchal (1967-1969); kontynuował naukę
w Instytucie Misyjnym w Coimbrze (19691971).
29 września 1972 r., po rocznym nowicjacie, złożył pierwsze śluby zakonne w Aveiro. Po dwóch latach studiów filozoficznych
przebywał na misjach zgromadzenia w Mozambiku (1974-1976). Po powrocie do Lizbony ukończył studia licencjackie z teologii
na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim
(1979). Studiował biblistykę w Rzymie i Jerozolimie, studia licencjackie ukończył na Papieskim Instytucie Biblijnym. 9 sierpnia 1981
r. przyjął święcenia kapłańskie w rodzinnej

miejscowości Porto da Cruz. Od 1983 r. był
asystentem i sekretarzem na wydziale teologii
w Lizbonie, po czym rozpoczął studia doktoranckie w Rzymie i w Niemczech (19921996). 14 lipca 1997 r. otrzymał tytuł doktora
teologii biblijnej na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim. Do 2003 r. był wykładowcą tej uczelni. W swoim zgromadzeniu
był formatorem w seminarium w Alfragide.
Jednocześnie prowadził działalność naukową
jako wykładowca oraz pełnił inne funkcje w
portugalskiej prowincji sercan, której przełożonym prowincjalnym został 1 lipca 2000 r.
27 maja 2003 r. kapituła generalna wybrała
go przełożonym generalnym Zgromadze-

nia Księży Najświętszego Serca Jezusowego;
funkcję tę sprawował do 6 czerwca 2015 r. 24
sierpnia 2015 r. papież Franciszek mianował
go biskupem diecezji Setubalu (po bp Gilberto Canavarro). 25 października tego samego
roku przyjął sakrę biskupią w katedrze w Setubalu.
W czerwcu 2020 r. Zgromadzenie Plenarne wybrało go przewodniczącym Konferencji Episkopatu Portugalii na lata 2020-2023.
Od tego czasu jako przewodniczący KEP stoi
na czele Narodowej Rady Sanktuarium Fatimskiego. 13 marca 2022 r. bp José Ornelas
Carvalho obejmie władzę biskupią w diecezji
Leirii-Fatimy.
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Kardynał António Marto
teolog uczuć
Będę czułym pasterzem… czcicielem Matki Boskiej… mówił biskup António Marto, obejmując w 2006 r. diecezję
Leirii-Fatimy. Teraz, żegnając się z nią, zapewnia, że nigdy nie szukał zaszczytów ani poklasku, a duszpasterskie
osiągnięcia diecezji są wynikiem wysiłku i zaangażowania wszystkich wiernych. Podkreśla, że w duszy i w sercu
będzie nosił obraz Matki Boskiej Fatimskiej oraz świętych pastuszków. Prosi też wiernych, aby przyjęli nowego
biskupa z taką samą życzliwością, z jaką jego przyjęli 16 lat temu.
Carmo Rodeia

W 2016 r., biskup António Marto był ordynariuszem diecezji Leirii-Fatimy od 10 lat
i z zaangażowaniem uczestniczył w przygotowaniach do obchodów stulecia objawień,
które uczyniły Fatimę jeszcze bardziej znaną
zarówno w kraju, jak i za granicą (szczególnie dzięki kanonizacji świętych pastuszków
Franciszka i Hiacynty Marto). Na sesji naukowej z okazji Narodowego Dnia Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego (2016)
bp Marto wygłosił konferencję zatytułowaną
„Modlitwa mądrości: Fatima – orędzie miłosierdzia i nadziei dla świata”. Mówił wówczas, że „orędzie objawień w Cova da Iria jest
najważniejszym i najsilniejszym – po Piśmie
Świętym – potępieniem grzechu, które wzywa Kościół i świat do poważnego rachunku
sumienia”.
Wykład, w którym duchowny wnikliwie
omawiał znaczenie i aktualność orędzia fatimskiego dla współczesnego świata oraz jego
wymiar chrystologiczny, była bez wątpienia
jednym z najbardziej znaczących spośród jego
licznych wystąpień, dokumentów, homilii i
wywiadów poświęconych Fatimie.
Podczas konferencji na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim ordynariusz diecezji
Leirii-Fatimy zauważał: „To, co robi wielkie
wrażenie, co zaskakuje, to fakt, że zarówno
kontekst, jak i treść orędzia nie ograniczają się
do osobistej drogi wiary małych widzących,
do konkretnych okoliczności w ich kraju czy
do jednej, określonej prawdy wiary”. I podkreślał, że – zarówno sto lat temu, jak i dzisiaj
– przesłanie objawień oferuje nam „klucze do
odczytania historii Kościoła i dziejów ludzkości”.
Bp Marto stwierdzał dalej, że orędzie fatimskie, które z wyjątkową jasnością i otwartością przedstawia burzliwe i dramatyczne
wydarzenia historyczne, skierowane jest „do
ludzi o silnym poczuciu godności danej im
od Boga i świadomych swojego wieczystego
przeznaczenia. Tylko oni są w stanie w pełni
zrozumieć ogrom tragedii grzechu oraz to, że
zobojętnienie na grzech prowadzi do utra-

ty sensu i sedna człowieczeństwa. [W tym
kontekście] dla poranionej ludzkości orędzie
fatimskie jest głosem ofiar i zaproszeniem
do rozumienia historii z ich perspektywy, a
także do refleksji nad tajemnicą człowieka w
świetle misterium Boga”.
W podsumowaniu kapłan powiedział:
„Orędzie fatimskie jest bardzo poważnym
ostrzeżeniem, ale jednocześnie niesie ludziom pocieszenie i nadzieję. Zło zostaje pokonane przez trynitarną miłość, objawioną
w krzyżu i zmartwychwstaniu Jezusa, przez
miłość Maryi do ludzi, przez nasze nawrócenie. (…) Orędzie to wzywa, aby w świecie i w
życiu chrześcijańskim przywrócić właściwe,
centralne miejsce uwielbieniu Boga, Pana
Dziejów; aby uznać Jego prymat i podporządkować się zbawczej woli Bożej; aby podsycać
w sobie miłość do Boga i zachęcać do praktyk
wynagradzających. Wszystko inne w tym się
skupia i z tego wynika…”.
Przywołał też pastuszków, którzy „zostali
wezwani z peryferii, aby wziąć udział w budowaniu pokoju dzięki innym niż dotychczas
siłom, innym mocom, innym środkom, pozornie nieużytecznym i nieefektywnym w
ludzkich oczach, takich jak: potęga żarliwej
modlitwy sprawiedliwego, wytrwała adoracja w intencji pokoju, nabożeństwo wynagradzające, nawrócenie i osobista ofiara zgodna z
pobożnościowymi praktykami epoki”.
W innej wypowiedzi dotyczącej Fatimy
kard. Marto zapewniał, że „(…) wszyscy
chrześcijanie są wezwani do uczestniczenia [w wypełnianiu wezwań orędzia], by na
świat zesłany został czas pokoju, a Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało”. Podkreślał też, że konieczne jest osiągnięcie „pokoju
między religiami, bez którego nie będzie powszechnego pokoju między ludźmi”.
W grudniu 2018 r. w pierwszym podcaście Sanktuarium Fatimskiego #fatimanoseculoXXI mówił: „Żyjemy na przełomie epok
(…). Żyjemy w rozdartym świecie, który
przeżywa swego rodzaju zaćmienie kulturowe Boga i Jego obecności w ludzkich umy-
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słach, rodzinach, społeczeństwie i kulturze.
(…) Nie mamy już do czynienia z walczącym
ateizmem. Raczej z religijną obojętnością w
stylu: «żyje mi się dobrze bez Boga»; albo z
upowszechnianiem pogaństwa, w którym
prawdziwy Bóg zostaje zastąpiony przez bożki takie jak pieniądze czy konsumpcjonizm
(…). Orędzie fatimskie, wciąż ważne i aktualne, zachęca nas do życia teologalnego, to znaczy do otwarcia serca na Boga, na tajemnicę
Jego miłości. Bo to jest Bóg, który wychodzi
na spotkanie całej ludzkości i każdemu konkretnemu człowiekowi (…). Modlitwa, która
jest tak bardzo ważna w Fatimie, to narzędzie
kierujące serce człowieka ku Bogu (…). Matka Boska ukazuje nam czułe oblicze Boga; a
czułość oznacza bliskość, spotkanie, wysłuchanie, rozmowę, zrozumienie, towarzyszenie, wspólną drogę, bycie ze sobą”.
Pytany, co Fatima ma do powiedzenia
współczesnemu Kościołowi i światu, portugalski dostojnik mawiał: „Kościół wychodzący i świętość! Dziś, bardziej niż
kiedykolwiek, jesteśmy powołani do
poszukiwania w sobie świętości
Bożej oraz piękna miłości, która przekształca serca i życie
ludzi. I jest to świętość powszechna – nie dla elit, ale
dla całego ludu Bożego. To
właśnie jest Fatima!”.
W swoich wypowiedziach kardynał podkreślał też często, że w XXI
wieku najważniejsze
dla zrozumienia Fatimy jest Boże miłosierdzie.
Kardynał António Marto studiował teologię
systematyczną
na Papieskim
Uniwersytecie
Gregoriańskim.
W 1977 r. obro-

nił pracę doktorską na temat „Chrześcijańska
nadzieja i przyszłość człowieka. Doktryna
eschatologiczna Soboru Watykańskiego II”.
Był profesorem wyższego seminarium duchownego w Porto i wykładał na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim. 10 listopada
2000 r. został mianowany biskupem pomocniczym Bragi; święcenia biskupie przyjął 11
lutego 2001 r. w Vila Real. 22 kwietnia 2004
r. został biskupem Viseu, a 22 kwietnia 2006
r. ordynariuszem diecezji Leirii-Fatimy. Będąc gospodarzem tej diecezji gościł w Sanktuarium w Cova da Iria papieży Benedykta XVI (w
2010 r.) oraz Franciszka
(w 2017 r.), który podczas obchodów stulecia
objawień w Fatimie kanonizował widzących
Franciszka i Hiacynty
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Marto.
W pożegnaniu skierowanym do swojej
diecezji ustępujący ordynariusz, nawiązuje
do powieści Georgesa Bernanosa „Pamiętniki
wiejskiego proboszcza”: „Wszystko jest sprawą łaski! Wszystko, co wspólnie przeżyliśmy
i co razem osiągnęliśmy w ciągu tych szesnastu lat, jest przede wszystkim dziełem Boga.
[...] Nasze duszpasterskie osiągnięcia są wynikiem wysiłku i zaangażowania wszystkich.
[...] Dopóki pozwolą mi zdrowie i siły, będę
we wszystkim służył Ewangelii. Z całej duszy
kochałem i wciąż będę kochał Kościół diecezji Leirii-Fatimy oraz jego wiernych, tak jak
byłem kochany przez was. Czułem się pośród
was jak w rodzinie, jak brat-biskup wśród
braci. Bóg wie, że nie szukałem zaszczytów ani poklasku. Ale posiadłem bogactwo,
którego nie zamieniłbym na całe złoto tego
świata: moje serce pełne jest waszych imion
i twarzy, zwłaszcza tych, które należą
do moich «małych przyjaciół i przyjaciółek». Zabieram też ze sobą zaszczytny tytuł: emerytowany biskup
diecezji Leiria-Fatima! Ale przede
wszystkim na zawsze już będę nosił
zapisany w źrenicy oka, wyryty
w duszy i w sercu, obraz Matki
Boskiej Fatimskiej, najdroższej i najczulszej Matki oraz
świętych pastuszków, którzy obdarzyli mnie wielką
dobrocią i niezliczonymi
łaskami”.
Kardynał António
Marto będzie teraz biskupem
emerytem,
podobnie jak poprzedni ordynariusz diecezji
Leirii- Fatimy biskup
Serafim Ferreira da
Silva.
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W 2022 r. Sanktuarium Fatimskie spodziewa się
większego napływu pielgrzymów
Wypracowanie stylu, propozycji duszpasterskich i struktury Sanktuarium jako miejsca, do którego przybywają pielgrzymi pogrążeni w cierpieniu lub słabości, rozwijanie
pozycji Sanktuarium jako miejsca głębokiego
doświadczania Boga oraz praca duszpasterska
na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa
młodzieży w życiu i misji Sanktuarium – oto
tylko niektóre cele, wyznaczone przez Sanktuarium Fatimskie na nowy rok duszpasterski.
Jego temat – „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś!” – to skierowane do
każdego chrześcijanina zaproszenie do aktywnego przeżywania wiary.
Podczas sesji otwarcia roku duszpasterskiego rektor Sanktuarium Fatimskiego stwierdził,
że szczepienia przeciwko koronawirusowi i
wzmożona ostrożność, o którą nieustannie
apelują władze sanitarne, „pozwolą wkrótce na
stopniowy powrót do normalnej aktywności
Sanktuarium oraz na obecność pielgrzymów
na poziomie notowanym przed pandemią”.
W nadchodzącym roku Sanktuarium Fatimskie planuje powrót do organizowania pewnych
inicjatyw, które zostały zawieszone w czasie
pandemii, takich jak np. rekolekcje dla chorych
albo spotkania w „Szkole w Sanktuarium”, wydarzenia kulturalne i muzyczne, kursy letnie dla
naukowców oraz inne propozycje formacyjne,
służące rozwojowi duchowemu pielgrzymów.
„Jeżeli tylko pozwolą nam na to warunki, będziemy znowu organizować rekolekcje dla chorych oraz inne inicjatywy skierowane do osób
starszych lub niepełnosprawnych. Już od czasu
objawień chorzy zajmowali w Fatimie wyjątkowe miejsce. Dlatego bardzo boleśnie przeżywaliśmy konieczność odwoływania zajęć dla chorych i seniorów. Ale, i chciałbym to powiedzieć
bardzo wyraźnie, wznowimy organizowanie
tych rekolekcji i spotkań, i wierzymy, że stanie
się to w najbliższym czasie”, zapowiadał ks. Carlos Cabecinhas.
Obecny rok będzie w Sanktuarium Fatimskim poświęcony upamiętnieniu 100. rocznicy powstania miesięcznika „Voz da Fátima”
(„Głos Fatimy”), które potrwają do października 2022 r.

Wystawę „Voz da Fátima:
pierwsze strony” można
oglądać na Placu Modlitwy
27 listopada 2021 r. w Cova da Iria zain-

Sanktuarium zapewnia pielgrzymów o możliwości bezpiecznego
przyjazdu do Fatimy i przygotowuje działania formacyjno-kulturalne
wychodzące naprzeciw wyzwaniom postawionym przez pandemię:
„Centrum Słuchania”, spotkania i konferencje, służące rozwojowi
duchowości oraz programy wspomagające głębokie przeżywanie
doświadczenia Fatimy.
Carmo Rodeia

augurowano ciekawą wystawę poświęconą
100. rocznicy powstania oficjalnego organu
prasowego Sanktuarium – miesięcznika „Voz
da Fátima” („Głos Fatimy”), którego pierwszy numer ukazał się 13 października 1922 r.
Ulokowana w alejkach wokół Placu Modlitwy ekspozycja przedstawia strony tytułowe
czasopisma z pierwszego roku jego wydawania oraz artykuły, poświęcone tematom
szczególnie znaczącym dla życia Sanktuarium
w ostatnim stuleciu.
„Od ponad 100 lat miesięcznik Voz da Fátima był «głosem wielu głosów» i służył wielkiej
misji szerzenia kultu Matki Boskiej Fatimskiej
na świecie. (..) Spojrzenie na strony tytułowe
gazety z pierwszego roku jej wydawania, przenosi nas do początków wydarzeń fatimskich.
Spojrzenie na pierwsze strony wydań z całej
długiej historii czasopisma, ukazuje, jak w tym

czasie kształtowały się dzieje Fatimy, Kościoła,
kraju [Portugalii – przyp. tłum.], a także świata” – czytamy na planszy, która rozpoczyna
wystawę.
24 panele, tworzące wystawę, ustawiono
w pasach zieleni, biegnących po obu stronach
Placu Modlitwy (od Wielkiego Krzyża do
Rektoratu oraz od bulwaru na szczycie Placu
do Kaplicy Objawień). Każdy z nich wyposażony jest w hiperłącze oraz kod QR, który po
odczytaniu przez aplikację na urządzeniu mobilnym przenosi zwiedzającego do cyfrowego
formatu wystawy.
Ekspozycja podzielona jest na działy tematyczne takie, jak: osoby odpowiedzialne za
wydawanie czasopisma (właściciele, dyrektorzy i administratorzy), rozwój nakładu gazety,
ewolucja graficzna strony tytułowej, dodatki i
wydania zagraniczne, współpraca z Ruchem
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gotowaniu biorą udział naukowcy z kilku
portugalskich uniwersytetów. Koordynatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Wydziału
Studiów Sanktuarium Fatimskiego, którego
badacze również uczestniczą w opracowaniu
niektórych tekstów.
Począwszy od wydania z października 2021 r.
kolejne numery „Voz da Fátima” będą liczyły
16 (a nie jak dotychczas 12) stron. W obszerniejszym miesięczniku znajdzie się miejsce na
opinie czytelników, członków Ruchu Orędzia
Fatimskiego oraz młodzieży, z którą wydawnictwo utrzymuje kontakt m.in. dzięki regularnej współpracy z portugalskimi szkołami.

Spotkania w bazylice
Podczas przygotowań do obchodów stulecia objawień w Sanktuarium Fatimskim
pojawiły się tzw. „Spotkania w bazylice”. W
nowym roku duszpasterskim ta propozycja
powraca. Zaplanowano pięć konferencji,
których tematem będzie m.in.: Fatima jako
miejsce spotkania z Bogiem, orędzie fatimskie jako wezwanie do nawrócenia oraz zapowiedź Dobrej Nowiny radości i miłości.

Różaniec – droga do życia
Ewangelią

Orędzia Fatimskiego i innymi katolickimi stowarzyszeniami, doniesienia o łaskach i uzdrowieniach, wielkie pielgrzymki do Sanktuarium, związki papieży z Fatimą, rozwój kultu
Matki Boskiej Fatimskiej na świecie, Fatima w
różnych dziedzinach sztuki, artykuły redakcyjne, działy i rubryki czasopisma, reklama,
wzrost liczby prenumeratorów.
„Mamy nadzieję, że wystawa uświadomi
zwiedzającym, jaką rolę – od początku istnienia – pełnił miesięcznik «Voz da Fátima» jako
narzędzie uwiarygodniania, upowszechniania i doceniania Fatimy”, powiedział podczas
inauguracji ekspozycji Marco Daniel Duarte,
dyrektor Wydziału Studiów Sanktuarium Fatimskiego.
Oprócz wystawy, którą będzie można oglądać do połowy października 2022 r., stulecie
będzie okazją do zaplanowanego na kwiecień

spotkania „Świat widziany z Fatimy – Dni
Środków Masowego Przekazu w kontekście
stulecia miesięcznika Voz da Fátima”, na które
zaproszono specjalistów z dziedziny mediów
i komunikacji społecznej oraz dyrektorów i
redaktorów najważniejszych organów prasy
katolickiej. Podejmą oni dyskusję na temat roli
katolickiego dziennikarstwa w budowaniu
współczesnej Portugalii. Ponadto czerwcowy
numer „Voz da Fátima” będzie poświęcony
najmłodszym, dla których w miesięczniku
prowadzona jest rubryka „Fatima dla maluchów”. Wydanie z czerwca 2022 r. będzie wyjątkowe dlatego, że zostanie w całości napisane, zredagowane i opublikowane przez dzieci
z całej Portugalii.
Zwieńczeniem obchodów stulecia fatimskiego miesięcznika będzie publikacja naukowa poświęcona czasopismu. W jej przy-

„Szkoła w Sanktuarium” proponuje w cztery
weekendy 2021 i 2022 r. duchowe spotkania
formacyjne, poświęcone różańcowi świętemu. Kolejne części różańca będą omawiane w
okresach liturgicznych, z którymi są szczególnie związane. Spotkania rozpoczynają się w piątek wieczorem i kończą niedzielną Mszą św. o
godz. 15.00. Celem programu jest pogłębienie
wiedzy o różańcu i jego znaczeniu jako modlitwy maryjnej skoncentrowanej na Chrystusie.
Poruszane będą również następujące zagadnienia: wezwanie do odmawiania różańca w
orędziu fatimskim, ewolucja modlitwy różańcowej w dziejach duchowości chrześcijańskiej,
modlitwa różańcowa w ujęciu antropologiczno-teologicznym, mistagogiczna rola różańca
w życiu chrześcijanina, ewangeliczny wymiar
różańca w życiu duchowym człowieka wierzącego, znaczenie różańca w życiu wspólnot
chrześcijańskich, dawne i nowe sposoby odmawiania różańca oraz praktykowanie różańca jako jednej z najbardziej popularnych modlitw Kościoła powszechnego
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Nadzieja na powrót pielgrzymów jednym z tematów
inauguracji roku duszpasterskiego w Fatimie
Rektor Sanktuarium i biskup diecezji Leirii-Fatimy zaprezentowali temat roku
duszpasterskiego 2021/2022.
Carmo Rodeia

27 listopada 2021 r. w Sanktuarium Fatimskim odbyła się uroczysta inauguracja nowego
roku duszpasterskiego 2021/2022. Wybrany
na ten rok temat brzmi: „Wstań! Ustanawiam
cię świadkiem tego, co zobaczyłeś!”. W wystąpieniu podczas spotkania w sali Dobrego
Pasterza w Centrum Pastoralnym Pawła VI
rektor Sanktuarium Fatimskiego ksiądz Carlos
Cabecinhas mówił o nadziejach na przyszłość:
„Wierzymy, że stopniowo będziemy odzyskiwać względną normalność, dlatego w nowym
roku duszpasterskim planujemy przywrócenie
wielu działań, które wcześniej musieliśmy odwołać albo zawiesić”.
„Mamy świadomość, że przyszło nam żyć
w bardzo trudnych czasach, ale mamy też nadzieję na przyszłość”, powiedział ksiądz Carlos
Cabecinhas. Gospodarz Sanktuarium w Cova da
Iria przyznał, że „kończący się rok duszpasterski
został głęboko naznaczony przez okresy całkowitego zamknięcia i wiele restrykcji dotyczących
przemieszczania się”, co w oczywisty sposób
ograniczyło obecność pielgrzymów w Fatimie.
„Przez ostatnie dwa lata szukaliśmy nowych
form dotarcia do pielgrzymów; chcemy je
utrzymać i rozwijać. Szukamy także odpowiedzi
na nowe potrzeby wiernych ujawnione przez
pandemię. Właśnie dlatego powstało «Centrum Słuchania». Już od dawna widzieliśmy
potrzebę istnienia takiego miejsca w Sanktuarium; pandemia pokazała, że jest to potrzeba
bardzo pilna”, mówił rektor. Duchowny przypomniał, że nadchodzący rok liturgiczny jest
częścią trzyletniego okresu 2020-2023, który
kończy się Światowymi Dniami Młodzieży

(ŚDM) w Lizbonie, zaplanowanymi na sierpień 2023 r.
Uroczysta inauguracja roku duszpasterskiego, której przewodniczył kardynał António
Marto, była kolejną okazją do przypomnienia
najważniejszych treści orędzia fatimskiego i ich
aktualności w świecie współczesnym. „Orędzie
fatimskie to ważne wezwanie, które zaalarmowało świat w ruinach i Kościół, zagrożony unicestwieniem”, powiedział dostojnik zapraszając
chrześcijan, aby podobnie jak pastuszkowie doświadczali Boga w sposób mistyczny.
„Anioł Pokoju umieścił Boga w centrum
życia Kościoła i świata. Na początku objawień Matka Boska ofiarowała pastuszkom
mistyczne doświadczenie Boga poprzez Jego
światło”, podkreślał i tłumaczył, że aby Bóg
mógł być w nas prawdziwie obecny musimy
się na Niego otworzyć, przyjąć Go i wprowadzić do naszego życia.
Kard. António Marto podkreślał, że jednym z
ważnych problemów ludzkości jest obojętność
wobec Boga. „Groźną chorobą naszych czasów
jest zapominanie o Bogu, o znaczeniu i pięknie
tajemnicy wcielenia – «Boga z nami», który
chciałby widzieć, jak uczestniczymy w historii
zbawienia, a nie w upadku świata”, wyjaśniał
ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy. „Owo zapominanie jest efektem zobojętnienia na tajemnicę Boga, swego rodzaju kulturowego zaćmienia
w rodzinach, w społeczeństwie i w kulturze.
Bóg został «zwolniony» i jest zbędny!”, mówił
portugalski duchowny. „Odczuwamy trudności materialne, ale nie potrafimy poczuć braku
Boga. Problem polega na tym, że ta obojętność

przenosi się potem na innych ludzi”, dodał kardynał Marto. Podkreślał przy tym, że „często jedyną rzeczą, jaka nas interesuje jest dobre samopoczucie”. Ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy
zauważył dalej: „Europa przeżywa «kulturowe
zmęczenie»; to zmęczenie zaraża chrześcijańskie wspólnoty, które odczuwają znużenie wiarą albo ich wiara staje się bierna i apatyczna”.
Kard. António Marto zakończył wystąpienie
słowami: „Wezwanie: «powstań, zobacz i daj
świadectwo» jest skierowane do nas! To triumf
miłości nad dramatami historii!”.
W dalszej części spotkania temat, wybrany
przez Sanktuarium Fatimskie na rok duszpasterski 2021/2022, omawiała Cátia Tuna
– wykładowczyni historii i teologii na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim. W swoim wystąpieniu prelegentka zwróciła uwagę
zebranych, że słowa „wstań” i „zobacz” bardzo
dobrze obrazują miłość Boga do człowieka:
„Nawet w obliczu upadku, cierpienia prowadzącego do szaleństwa, Jezus każe nam wstać,
bo pragnie widzieć nas stojących pewnie i
prosto, i jest to pragnienie znacznie potężniejsze niż nasze lęki i słabości”. I dodała: „Żeby
«zobaczyć» trzeba umieć patrzeć i musimy
nieustannie uczyć się tego «patrzenia»”. Cátia
Tuna podkreślała, że najlepszą szkołą chrześcijańskiego spojrzenia na świat jest modlitwa i
rozwijanie życia duchowego.
Uroczystość inauguracji ubarwił krótki koncert chóru Sanktuarium Fatimskiego. Sesję
poprzedziło też otwarcie wystawy upamiętniającej stulecie powstania miesięcznika „Voz da
Fátima” („Głos Fatimy”).
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14 peregrynacji fatimskich figur w 2022 r.

Fatimski wizerunek Dziewicy Pielgrzymującej zaniesie orędzie wiernym w Portugalii,
Francji, Hiszpanii, we Włoszech i na Kaukazie oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Nikaragui, Argentynie, Chile i Kolumbii.
Cátia Filipe

W ostatnich dwóch latach wiele peregrynacji figury Matki Boskiej Fatimskiej
musiało zostać odwołanych lub przesuniętych z powodu obostrzeń sanitarnych
wprowadzanych w różnych krajach. Na
2022 r. zaplanowano 14 podróży wizerunku pielgrzymującego w Portugalii, Francji, Hiszpanii, we Włoszech i na Kaukazie
oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Nikaragui, Argentynie, Chile i Kolumbii.
Figura pielgrzymująca nr 1, intronizowana w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, opuszcza Cova da Iria tylko
w bardzo szczególnych wypadkach. Na rok
2022 nie przewidziano żadnej podróży tej
figury.
Od 16 do 23 maja figura pielgrzymująca
nr 2 będzie przebywała w Leirii w Zespole Szkół Niepokalanej Dziewicy Maryi z
okazji 80. rocznicy powstania tej instytucji
edukacyjnej. W październiku ta sama figura pojedzie do parafii św. Antoniego w
Monte (dekanat Estarreja-Murtosa w portugalskiej diecezji Aveiro), aby uczestniczyć w obchodach 90. rocznicy erygowania parafii. W listopadzie nawiedzi parafię
Najświętszego Zbawiciela i Matki Boskiej
(Nossa Senhora do Castelo) w Alustrel, w
diecezji Beja, w 75. rocznicę peregrynacji
do tej parafii figury Matki Boskiej Fatimskiej czczonej w Kaplicy Objawień.
Od 30 września do 5 listopada figura pielgrzymująca nr 3 będzie obecna na
kongresie maryjnym, zorganizowanym
przez Służebnice Przebitych Serc Jezusa i Maryi w Miami, USA. Kongres ten
miał się początkowo odbyć w 2020 r., ale
z powodu pandemii został przesunięty
najpierw na 2021, a potem 2022 r. Temat
kongresu nawiązuje do słów Matki Boskiej, wypowiedzianych podczas objawienia w czerwcu: „Nie trać odwagi. Nigdy
cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce
będzie twoją ucieczką”. Arcybiskup Miami
Thomas Wenski wyraził ponadto życzenie, aby figura pielgrzymująca mogła jeszcze nawiedzić kilka parafii w tej diecezji.
Od 1 października 2022 do 31 sierpnia
2023 r. figura pielgrzymująca nr 5 będzie
przebywała w diecezji Nanterre we Francji w ramach przygotowań do Światowych
Dni Młodzieży w Lizbonie.
Od 22 stycznia 2020 r. figura pielgrzy-

mująca nr 6 znajduje się w Nikaragui. Jej
powrót do Sanktuarium Fatimskiego był
początkowo planowany na sierpień 2021 r.,
ale w związku ze (spowodowanymi przez
pandemię) przerwami w peregrynacji
przedłużono jej pobyt w tym kraju i obecnie zakończenie podróży do Nikaragui jest
przewidziane na sierpień 2022 r.
1 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się pielgrzymka wizerunku Matki Boskiej Fatimskiej do Argentyny. Początkowo była
to figura nr 10, która po pewnym czasie

wymagała jednak pilnej naprawy i restauracji, dlatego od 9 lutego 2020 r. podróż
kontynuuje figura nr 7. Tu także poproszono Sanktuarium Fatimskie o przedłużenie peregrynacji do końca marca 2022 r.
Figura pielgrzymująca nr 8 nawiedzi w
maju, miesiącu w szczególny sposób poświęconym Maryi, parafię Santa Maria la
Nova w diecezji Aversa we Włoszech, a w
październiku – na prośbę biskupa Angeli
Spinollo – w tej samej diecezji odwiedzi
parafię św. Józefa i św. Eufemii w Carditello, w 150. rocznicę jej powstania.
We wrześniu i w październiku parafie
w miejscowościach Astromil i Rebordosa,
w gminie Paredes, w diecezji Porto, będą
gościły figurę pielgrzymującą nr 9.
Figura nr 10 uda się na północ Włoch,
aby odbyć pielgrzymkę planowaną wcześniej na lata 2020 i 2021. Organizatorem
wydarzenia jest Światowy Apostolat Fatimski regionu Lombardii.
Figura pielgrzymująca nr 11, która od
października 2019 r. odbywała pielgrzymkę w Chile, powróciła do Sanktuarium w
Fatimie w styczniu 2022 r.
Planowana na 2021 r. peregrynacja figury z Fatimy na Kaukaz (do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu) została z powodu
pandemii przeniesiona na rok 2022, ale jej
dokładna data nie została jeszcze ustalona.
Nie są też znane terminy wyjazdów wizerunku pielgrzymującego do parafii św. Sebastiana Męczennika w Mentrida (diecezja Toledo) w Hiszpanii oraz do Kolumbii
w Ameryce Południowej.
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną na świecie kalendarz peregrynacji figur Matki Boskiej Fatimskiej może
ulegać zmianom i modyfikacjom.
Pierwszą fatimską figurę pielgrzymującą, wykonaną według wskazówek siostry
Łucji, podarował Sanktuarium w Cova
da Iria biskup Leirii. 13 maja 1947 r. ukoronował ją uroczyście arcybiskup Évory.
Od tego czasu figura wielokrotnie okrążyła kulę ziemską, niosąc wiernym orędzie pokoju i miłości. W odpowiedzi na
napływające z całego świata liczne prośby
o peregrynacje, Sanktuarium Fatimskie
poleciło wykonanie replik oryginalnej figury i w tej chwili dysponuje trzynastoma
figurami pielgrzymującymi.
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Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla w Fatimie

Począwszy od lat 80. XX wieku Cova da Iria odwiedzali laureaci Pokojowej Nagrody Nobla.
Carmo Rodeia

Pielgrzymi przybywający do Fatimy często
mówią, że doznają tu niezwykłego spokoju.
To miejsce, gdzie każdy człowiek może znaleźć własny, osobisty, głęboki pokój duszy.
Ale Fatima to także – a może przede wszystkim – miejsce, w którym Maryja przekazała
widzącym pastuszkom orędzie pokoju dla
świata. Temat ten pojawiał się bardzo często w
rozmowach Łucji z Matką Boską. Choć może
się to wydawać dziwne… w Cova da Iria Niebo powierza sprawę pokoju trojgu prostym,
biednym dzieciom. Z objawień fatimskich
wyłania się też zupełnie nowa, zadziwiająca, etyczno-społeczna wizja pokoju, który
przestaje być kwestią jednostkową, a staje się
sprawą ludzkości we wszystkich aspektach jej
istnienia. Zaproponowana przez Maryję droga
do pokoju, rozumianego jako indywidualna i
społeczna harmonia, prowadzi przez modlitwę, ofiarę i nawrócenie. W Fatimie zostało
więc zapowiedziane nowe myślenie Kościoła
o tych zagadnieniach, przyjęte później przez
Sobór Watykański II.
Jeśli Rosja się nawróci, nastanie pokój… jeśli ludzie przestaną obrażać Boga, skończy się
wojna… wtedy Niepokalane Serce Maryi zatriumfuje! Oto droga do pokoju wskazana w
Fatimie.
W drodze powrotnej z Fatimy do Watykanu papież Franciszek w rozmowie z Fátimą
Campos Ferreirą, dziennikarką portugalskiej
telewizji publicznej RTP, powiedział: „Bez
wątpienia Fatima niesie w sobie orędzie pokoju; przynosi je ludziom troje wielkich posłańców, którzy nie mieli nawet trzynastu lat. To
ciekawe [...] Czego może oczekiwać świat? Pokoju. Więc o czym będę teraz mówił? O pokoju [...] Chciałbym opowiedzieć pewne zdarzenie, które poruszyło moje serce. Kilka godzin
przed wejściem na pokład samolotu przyjąłem
naukowców, którzy prowadzili badania w
Obserwatorium Watykańskim w Castel Gandolfo; reprezentowali różne wyznania, ale byli
wśród nich także agnostycy i ateiści. Pewien
ateista powiedział mi: «Jestem ateistą»… nie
powiedział, jakiej jest narodowości ani skąd
pochodzi; mówił po angielsku, a ja nie zapytałem, więc nie dowiedziałem się. I mówił dalej:
«Proszę mi wyświadczyć przysługę. Proszę powiedzieć chrześcijanom, aby bardziej miłowali
muzułmanów». Oto jest przesłanie pokoju!”.
Codziennie w Sanktuarium w Fatimie wierni modlą się za papieża i za pokój na świecie.
Modlitwa w tym miejscu jest ściśle związana
z „geografią” świata, czy inaczej mówiąc: z po-

trzebami i problemami narodów i krajów. „A
kiedy nasza modlitwa jest uniwersalna, nasze
serce także staje się «uniwersalne»”, mówił
kard. António Marto.
Zapewne również dlatego do Sanktuarium
Fatimskiego przyjeżdżali laureaci Pokojowej
Nagrody Nobla. Oto, co robili i mówili w Fatimie…

Matka Teresa z Kalkuty

1 października 1982 i
23 września 1987 (na zdjęciu)

modli pozostanie zjednoczona i kochająca.
Ubodzy są świadectwem i znakiem miłości» (…)”, miesięcznik Voz da Fátima, 13
listopada 1982.
„23 września – tuż przed opuszczeniem
Portugalii, którą odwiedziła po raz drugi –
matka Teresa z Kalkuty przybyła do Sanktuarium Fatimskiego (…). Nie zważając na
gwarny tłum pielgrzymów, zakonnica pogrążyła się w głębokiej, cichej modlitwie na
«ołtarzu świata». Matka Teresa przyleciała
helikopterem z Setubalu do miejscowości
Tancos, a stamtąd przyjechała do Fatimy
samochodem. (…) ten sam helikopter zabrał ją potem z boiska sportowego w Fatimie do Lizbony, gdzie wsiadła na pokład
samolotu do Mediolanu we Włoszech
(…)”, miesięcznik Voz da Fátima, 13 października 1987.

Lech Wałęsa

były prezydent Polski, odwiedził
Sanktuarium 13 maja 1993 r.

„(…) Podczas pobytu w Watykanie matka Teresa z Kalkuty została przyjęta przez
papieża Jana Pawła II, który poradził jej,
aby pojechała pomodlić się w Fatimie. Tak
też zrobiła. 1 października laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1979 r. przybyła z
pielgrzymką do Matki Boskiej Fatimskiej,
do której modliła się żarliwie o pokój, o
triumf miłosierdzia i miłości oraz jedność
w rodzinach (…). Około 14.00 matka Teresa z Kalkuty weszła do Kaplicy Objawień,
gdzie powitał ją biskup Manuel de Almeida Trindade, przewodniczący Konferencji
Episkopatu Portugalii (w imieniu własnym
oraz biskupa diecezji Leirii, który nie mógł
być obecny) oraz rektor Sanktuarium Fatimskiego ks. Luciano Guerra. Zakonnicę
witało również wielu kapłanów, zakonników i zakonnic oraz grupy młodzieży franciszkańskiej (…). Matka Teresa zwróciła się
do zgromadzonych i w prostych słowach
mówiła o Maryi i Jej roli w życiu Kościoła:
«W świecie, w którym tak wiele cierpienia,
Maryja przyszła w Fatimie, by okazać nam
swoją miłość i czułość. Zanieśmy Ją do naszych rodzin, bo rodzina, która się razem

„13 maja do Cova da Iria przybył wyjątkowy gość – prezydent Polski Lech
Wałęsa. Do Fatimy przyleciał helikopterem około godz. 8.00 w towarzystwie
żony oraz członków oficjalnej delegacji
państwowej. Najpierw udał się na Kalwarię Węgierską, gdzie uczestniczył w
Mszy świętej odprawianej przez prezydenckiego kapelana. Następnie ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy biskup
Serafim Ferreira e Silva przyjął Lecha
Wałęsę w sali recepcyjnej Domu Rekolekcyjnego Matki Boskiej z Góry Karmel. Prezydent Polski ofiarował Sanktuarium kryształowy wazon i wpisał do
księgi pamiątkowej następujące słowa:
«Proszę, aby zostały spełnione wszystkie prośby Matki Boskiej Fatimskiej.
Dziękuję za uratowanie życia Ojca Świętego”. Następnie gość udał się do Kaplicy
Objawień. Lech Wałęsa i jego małżonka
klęczeli przed figurą Matki Boskiej pogrążeni w żarliwej modlitwie. Polska
delegacja wzięła udział w różańcu, a
prezydent odmówił czwartą dziesiątkę
w ojczystym języku (…)”, miesięcznik
Voz da Fátima, 13 czerwca 1993.
W artykule zatytułowanym „Wypełnia się proroctwo fatimskie: Rosja się
nawraca” ksiądz Manuel Vieira z wielkim wzruszeniem opisywał „obecność
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podczas pielgrzymki w dniu 13 maja Lecha Wałęsy, który jest wyraźnym i namacalnym symbolem przepowiedzianego w Fatimie triumfu nad Rosją. (…) Od
samego początku walki, jaką rozpoczął
Wałęsa, bał się go reżim komunistyczny,
a nawet władze radzieckie. To także dzięki niemu dokonał się niezwykły triumf
Niepokalanego Serca Maryi. Obecność
Lecha Wałęsy w Fatimie 13 maja jest
tego świadectwem. Prawdziwie są to
znaki, że Rosja się nawraca, a proroctwo
fatimskie jest światłem oświetlającym
drogę ludziom dobrej woli”, miesięcznik
Voz da Fátima, 13 czerwca 1993

Dalajlama

duchowy przywódca buddyzmu,
odwiedził Sanktuarium Fatimskie
27 listopada 2001 (na zdjęciu)

„W listopadzie Sanktuarium Fatimskie
gościło kilku wybitnych pielgrzymów,
pełniących ważne funkcje w Kościele
albo w społeczności międzynarodowej
(…). Jednym z nich był Dalajlama, duchowy przywódca buddystów tybetańskich i
laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Przybył on do Fatimy 27 listopada, by poznać
najbardziej znane miejsce pielgrzymek w
Portugalii (…)”, miesięcznik Voz da Fátima, 13 grudnia 2001.
„Od dawna pielgrzymuję do wielu
krajów o różnorodnych tradycjach. (…)
ten sam duch przywiódł mnie do Fatimy”, powiedział Dalajlama portugalskim
dziennikarzom. Dodał przy tym, że odwiedzał już inne święte miejsca katolicyzmu, między innymi Jerozolimę w Izraelu (dwa razy) i sanktuarium w Lourdes
we Francji. Dalajlama spędził w Fatimie
noc, a następnego dnia spotkał się z biskupami portugalskimi, po czym nawiedził bazylikę Matki Boskiej Różańcowej
z Fatimy oraz medytował w Kaplicy Objawień.

Bp Ximenes Belo

odwiedzał Sanktuarium Fatimskie aż
pięć razy: 21 maja 1995, 13 maja 1997,
19 września 1999, 21 kwietnia 2002
i 26 lipca 2008 (na zdjęciu)

„Podczas swojej pierwszej wizyty w Sanktuarium Fatimskim biskup Carlos Ximenes
Belo przewodniczył Pielgrzymce Rodziny
Salezjańskiej (…). W homilii wygłoszonej
do ponad 35 tysięcy pielgrzymów, w imieniu wszystkich zgromadzonych w Fatimie
wiernych, bp Ximenes Belo wyrażał radość
ze spotkania w tym wyjątkowym miejscu
modlitwy i pokuty, na «ołtarzu świata» – w
Sanktuarium Fatimskim! «Pragniemy być
blisko Boga, chcemy zbliżać się do Maryi,
chcemy odpowiadać na zaproszenie naszej
Niebieskiej Matki i otwierać serca na miłosierdzie i łaskę”, mówił bp Ximenes Belo.
Biskup Timoru nawiązał także do tematu
[roku duszpasterskiego] w Sanktuarium Fatimskim «Kobiety, żony i matki jak Maryja»
i wezwał do refleksji oraz modlitwy za kobiety. Do zawartych w temacie roku duszpasterskiego określeń bp Ximenes dodał
jeszcze inne – kobiety: apostołki, misjonarki i święte (…). Bp Ximenes zwrócił się do
kobiet, aby dawały świadectwo o śmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa w rodzinach, środowisku, miejscu zamieszkania i pracy oraz
wypełniały swoje powołanie bycia zaczynem Ewangelii w społeczeństwie (…)”, miesięcznik Voz da Fátima, 13 czerwca 1995.
„Biskup Ximenes Belo przyjechał do Fatimy 19 września, aby modlić się za Kościół powszechny, a przede wszystkim za
lud Timoru i pogrążoną w chaosie diecezję
Díli, której «pasterz jest poza krajem, a jego
owce rozproszone» (…). W homilii biskup
Díli przypomniał dramat mieszkańców
Timoru Loro Sae [Timoru Wschodzącego Słońca, Timoru Wschodniego – przyp.
tłum.], mówił o zniszczeniu biskupiej rezydencji, zamienionej w ruiny, o zgliszczach,
strzałach, ucieczce… Opowiadał o Kościele
w Timorze, który – choć ubogi – bogaty
jest w cnoty wiary i miłości oraz o nabożeństwie do Matki Boskiej Fatimskiej, o
poświęconych Jej grotach i kapliczkach,
które można znaleźć w każdym zakątku
kraju [...]”, miesięcznik Voz da Fátima, 13
października 1999.
„Królowa Pokoju pielgrzymuje do Timoru Loro Sae! Bp Ximenes Belo i prezydent
Ramos Horta, dwaj laureaci Pokojowej
Nagrody Nobla, otrzymali figurę pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej, Posłanniczki Pokoju, która w 1917 roku w Cova
da Iria obiecała, że jeśli świat się nawróci
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to wojna się skończy [...]. W maju Jej wizerunek nawiedzi wszystkie dystrykty Timoru Loro Sae oraz będzie obecny na Mszy
św. z okazji uzyskania niepodległości przez
najmłodsze państwo na świecie. Inicjatywa
zorganizowania peregrynacji figury Matki
Boskiej Fatimskiej do Timoru Loro Sae
wyszła od tamtejszego rządu, który obok
wydarzeń kulturalnych i sportowych, zadbał również o religijny wymiar obchodów
odzyskania niepodległości kraju. Prezydent
Ramos Horta powiedział, że podróż figury
do Timoru «to znak nadziei i pokoju dla
dziesiątek tysięcy Timorczyków»”, miesięcznik Voz da Fátima, 13 maja 2002.

Ramos Horta

nawiedził Sanktuarium Fatimskie dwa
razy: 21 kwietnia 2002 i 26 lipca 2008
(na zdjęciu)

„26 lipca Sanktuarium Fatimskie gościło
prezydenta Republiki Timoru i laureata
Pokojowej Nagrody Nobla Ramosa Hortę
(…). «Jestem głęboko wzruszony, że mogę
być w u przenajświętszej Dziewicy Maryi
w Fatimie z dziękczynną pielgrzymką za
życie, które mi dała, abym nadal mógł służyć mojemu ludowi i ludzkości». O godz.
10.30 rektor Sanktuarium przyjął prezydenta Timoru w Domu Rekolekcyjnym
Matki Boskiej Bolesnej (…). Bp Ximenes
Belo, również laureat Pokojowej Nagrody Nobla, mówił przy tej okazji: «Przede
wszystkim pragnę pozdrowić naszą Matkę z Nieba, Matkę Boską Fatimską, Matkę Timorczyków». Wyjaśnił też, że jego
obecność w Fatimie jest znakiem solidarności z prezydentem i modli się, «aby
Matka Boska chroniła go [Ramosa Hortę], by mógł kontynuować swoją pokojową misję”, miesięcznik Voz da Fátima, 13
sierpnia 2008.
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„W trudnych dla Kościoła czasach powinniśmy modlić się
o jedność i nawrócenie jego członków”
13 listopada ks. Carlos Cabecinhas przewodniczył Eucharystii w uroczystość konsekracji
bazyliki Trójcy Przenajświętszej.
Cátia Filipe

13 listopada, w uroczystość konsekracji bazyliki Trójcy Przenajświętszej, rektor Sanktuarium
Fatimskiego ks. Carlos Cabecinhas przewodniczył Eucharystii odprawionej w tej świątyni.
Uroczystość ta zbiega się w czasie z obchodzoną
tradycyjnie trzynastego dnia każdego miesiąca
w Fatimie pielgrzymką rocznicową, upamiętniającą dzień objawień Matki Boskiej w Cova da
Iria. „Dzisiejsza uroczystość konsekracji świątyni
skłania nas do zastanowienia, co to znaczy być
Kościołem. Te rozważania prowadzą zawsze do
tajemnicy Kościoła z żywych kamieni, czyli wiernych, którzy gromadzą się w miejscach celebracji”, mówił kapłan i podkreślał z mocą, że „Kościół to nie mury! To my!”.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego wyjaśniał
dalej: „To wspólnota chrześcijan, wspólnota
ludzkich serc, jest prawdziwą świątynią, w której
mieszka Bóg; jest miejscem spotkania człowieka
z Bogiem. (…) Czasami radujemy się wspólnym
szczęściem, a czasami cierpimy z powodu niewierności członków naszej wspólnoty. Dzisiejsza
uroczystość przypomina nam, że w tych trudnych
dla Kościoła czasach powinniśmy modlić się o
jedność i nawrócenie jego członków”.
W dalszej części homilii ks. Cabecinhas przypominał, że więź wiernych z Ojcem Świętym jest
widzialnym znakiem jedności Kościoła, a nadanie
świątyni Trójcy Przenajświętszej tytułu bazyliki było, i wciąż pozostaje, wyrazem wyjątkowej
więzi łączącej Fatimę z papieżem. I zakończył:
„Powinniśmy nieustannie pamiętać, że z orędzia
fatimskiego płyną żarliwe wezwania do tego,
abyśmy w swoim życiu zrobili miejsce dla Boga,
postępowali zgodnie z Jego wolą, znajdowali czas
na modlitwę, odkrywali znaki Jego obecności w
drugim człowieku i w wydarzeniach, które dzieją
się wokół nas”.
Przypomnijmy, że kościół Trójcy Przenajświętszej był konsekrowany 12 października 2007 r.
przez kardynała Tarcisio Bertone, ówczesnego watykańskiego sekretarza stanu i legata papieża Benedykta XVI na uroczystość zakończenia obchodów
90. rocznicy objawień Matki Boskiej w Fatimie.
Aby podkreślić duszpasterskie znaczenie tej
świątyni, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów dekretem z 19 czerwca 2012 r. nadała
jej zaszczytny tytuł bazyliki. Akt ten był wyrazem
miłości papieża do Fatimy oraz świadectwem
jednego z najistotniejszych aspektów orędzia fatimskiego, jakim jest szczególna więź łącząca to
miejsce objawień Maryi z osobą Ojca Świętego.
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„Maryja uczy, jak służyć Bogu i stawiać Go zawsze na
pierwszym miejscu pośród wielu innych spraw,
które nas zajmują”
Ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego, przewodniczył Mszy św.
grudniowej pielgrzymki rocznicowej w bazylice Trójcy Przenajświętszej.
Cátia Filipe

W homilii kapłan mówił, że Adwent
jest „dobrym czasem, aby usunąć z życia
wszystko, co przeszkadza nam przyjąć
w nim Jezusa”. Wskazywał również, że
Matka Boska najlepiej pokazuje, jak powinniśmy przeżywać ten czas: „Maryja
wskazuje nam kierunek, prowadzi za
rękę, byśmy mogli przygotować serce na
nadejście Pana”. Nawiązując do Ewangelii, opisującej Matkę Boga stojącą
pod krzyżem Syna, rektor Sanktuarium
podkreślił, że „w chwili, w której Jezus
oddaje za ludzi swoje życie, powierza
macierzyńskiej opiece Maryi swoich
uczniów; ale w tej samej chwili powierza Jej i nas!”.
I kontynuował: „Maryja jest matką,
a więc zawsze zwraca uwagę na nasze
problemy i błagania. Dlatego do Niej
uciekamy się w chwilach smutku, a tu,
w Fatimie, odnajdujemy u Niej matczyną pociechę. Tu czujemy, że Ona zawsze
nas słucha, zawsze wysłuchuje modlitw i
próśb człowieka”.
Maryja, mówił dalej ks. Cabecinhas,
„najlepiej pokazuje nam jak przeżywać
Adwent. To przecież Ona pierwsza przygotowywała się na przyjście Jezusa. I
przeżywała to bardzo mocno, nosząc Go
w swoim łonie. Maryja uczy, jak służyć
Bogu i stawiać Go zawsze na pierwszym
miejscu pośród wielu innych spraw, które nas zajmują”.
Na zakończenie rektor Sanktuarium
prosił pielgrzymów: „Uczyńmy więc z
Adwentu czas głębokiego i uważnego
słuchania słowa Bożego, a także żarliwej
modlitwy. W Fatimie Matka Boska przyniosła światu orędzie nawrócenia. Zawierzenie się Bogu to sedno tego orędzia, a
to znaczy, że powinniśmy poświęcać na
modlitwę jak najwięcej czasu”.
Grudniowa peregrynacja była pierwszą pielgrzymką rocznicową w nowym
roku duszpasterskim 2021/2022, którego tematem jest „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś!”. Jest to drugi rok duszpasterski w
trzyletnim okresie 2020-2023, którego
wiodące hasło to „Z Maryją niesiemy
radość i miłość”.
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BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK

Nadzieja i życzliwość to najlepsze lekarstwo na trudne czasy

Homilie, głoszone w Fatimie w okresie Bożego Narodzenia, przepełniała nadzieja i miłość,
płynąca z tajemnicy Wcielenia.
Cátia Filipe i Diogo Carvalho Alves

Homilie, jakich wierni wysłuchali w
Sanktuarium Fatimskim podczas uroczystości w okresie Bożego Narodzenia, ukazywały tajemnicę Wcielenia jako źródło nadziei na przezwyciężenie obecnego kryzysu
i trudności wynikających z trwającej wciąż
pandemii. Nawiązywano również do tematu wybranego przez Sanktuarium Fatimskie
na bieżący rok duszpasterski: „Wstań! Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś!”.
„Bóg nas kocha. Sednem tajemnicy, którą
celebrujemy podczas Bożego Narodzenia,
jest właśnie miłość, jaką obdarza nas Bóg;
miłość, która znalazła swój najwspanialszy
wyraz w Dziecięciu, złożonym w żłóbku”,
mówił rektor Sanktuarium Fatimskiego
ks. Carlos Cabecinhas w nocy 24 grudnia
podczas Mszy św. Narodzenia Pańskiego.
Kapłan zapewniał zgromadzonych na Eucharystii wiernych, że przyjęcie Boga w
Dzieciątku Jezus to droga prowadząca do
„rozkwitu nadziei w trudnych czasach, w
jakich przyszło nam teraz żyć. On bowiem
bierze na siebie nasze słabości, współodczuwa nasze cierpienie i kiedy trzeba, przychodzi nam z pomocą”.
Podczas
Eucharystii
sprawowanej

25 grudnia, w uroczystość Narodzenia
Pańskiego, rektor nazwał Boże Narodzenie
„świętem życia”, które przynosi ludziom
poczucie pełni istnienia. „W Dzieciątku,
złożonym w żłóbku, odnajdujemy pełnię
życia. On przyszedł na ten świat i dzieli z
nami ludzki los, aby ból i smutek, których
doświadczamy, nie zgasiły w nas nadziei na
życie wieczne, życie spełnione. Świętowanie Bożego Narodzenia to dawanie świadectwa radości i zaufania Bogu (…). To celebrowanie wiary osadzonej na patrzeniu,
słuchaniu i doświadczaniu; wiary, która
każe nam wstać i wyruszyć w drogę, aby
słowami i czynami świadczyć o Miłości,
która stała się Ciałem”, zakończył homilię
ks. Cabecinhas.
W ostatnim dniu grudnia kardynał António Marto odprawił w bazylice Trójcy
Przenajświętszej Mszę św. dziękczynną za
kończący się rok. Ordynariusz diecezji Leirii-Fatimy mówił o nadziei potrzebnej ludziom w obecnych, trudnych czasach oraz
o „cudzie życzliwości”, który jest odpowiedzią i drogą wyjścia z kryzysu.
„Dzisiaj rzadko znajdujemy czas i energię,
aby dobrze traktować innych ludzi, aby po-

wiedzieć «przepraszam», «wybacz», «dziękuję». Jednak czasami zdarza się «cud życzliwości» – ktoś, kto odkłada na bok swoje
problemy i pilne potrzeby, żeby – pośród
wszechogarniającej obojętności – zwrócić
uwagę na drugiego człowieka, uśmiechnąć
się, powiedzieć mu dobre słowo, wysłuchać. Podejmowanie dzień po dniu takiego
wysiłku może stworzyć warunki zdrowej
koegzystencji, bez nieporozumień i konfliktów”, wyjaśniał portugalski dostojnik.
Podczas pierwszej Eucharystii w nowym
roku – w dniu, w którym Kościół obchodzi
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
– rektor Sanktuarium Fatimskiego zachęcał
pielgrzymów, by podążali za przykładem
Matki Boskiej, zmieniali swoje życie i stawali się orędownikami pokoju na świecie.
„To dzięki Niej otrzymaliśmy od Boga
największy dar: Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem i przyniósł
światu pokój (…). Tak jak Maryję, Bóg
zaprasza nas, byśmy przyjęli Jego błogosławieństwo i otworzyli się na łaskę, jaką
pragnie wlać w nasze serca na początku
Nowego Roku”, zakończył ks. Carlos Cabecinhas.
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Ks. Carlos Cabecinhas: orędzie fatimskie wzywa, abyśmy
z uwagą słuchali Boga i troszczyli się o losy świata
Mszy św. w bazylice Trójcy Przenajświętszej podczas pielgrzymki rocznicowej w styczniu
przewodniczył rektor Sanktuarium Fatimskiego.
Cátia FIlipe

Ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego, przewodniczył Mszy
św. podczas styczniowej pielgrzymki rocznicowej w bazylice Trójcy Przenajświętszej.
W homilii kapłan mówił: „Słowo Boże,
którego dziś wysłuchaliśmy, wzywa nas,
abyśmy naśladowali Maryję; abyśmy, tak jak
Ona, z uwagą słuchali Boga; abyśmy z radością podążali za Jej przykładem do bycia błogosławionymi, bo wszyscy jesteśmy do tego
powołani”. I przypomniał: „Objawiając się
w tym miejscu, Matka Boska ukazała swoje
Niepokalane Serce jako ucieczkę, ale również jako drogę prowadzącą ludzi do Boga”.
Nawiązując dalej do Ewangelii odczytanej
podczas liturgii ks. Cabecinhas wyjaśniał:
„Jezus wydaje się odrzucać wyrazy uwielbienia kierowane do Jego Matki, ale zarazem sam oddaje Jej największy hołd. Nikt
bowiem lepiej niż Maryja nie umiał słuchać
słowa Bożego i zachowywać go. (…) Ewangelie opisują Maryję jako tę, która słucha
słowa Bożego i rozważa je w swym sercu; a
wysłuchawszy go i rozważywszy, pozwala,
aby to słowo prowadziło Ją, kierowało Jej
życiem, określało Jej postawy i wybory. To
dlatego Jezus nazywa Maryję błogosławioną”.
Rektor Sanktuarium Fatimskiego podkre-

ślał, że każdy z nas może być błogosławiony,
jak Maryja: „Chwaląc tych, którzy słuchają
słowa Bożego i zachowują je, Jezus wskazuje drogę do bycia błogosławionym, którą
wszyscy możemy podążyć. To wielkie wyzwanie stojące przed każdym człowiekiem”.
„Orędzie fatimskie kieruje nas na drogę
bycia błogosławionymi, bo Matka Boska w

Cova da Iria napominała ludzi, aby z uwagą
słuchali Boga i troszczyli się o losy świata.
Także i dzisiaj Maryja prowadzi nas do Boga
i napełnia nadzieją na przyszłość”, zakończył
homilię ks. Carlos Cabecinhas.
Eucharystia była transmitowana na żywo
za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych Sanktuarium Fatimskiego.
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Sanktuarium w Penha przez dwa miesiące gościło figurę
pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej
Peregrynacja figury zakończyła się 12 września 2021 r. w dniu 128. Wielkiej Pielgrzymki do
sanktuarium w Penha.
Cátia Filipe

18 lipca 2021 r. figura pielgrzymująca
Matki Boskiej Fatimskiej przybyła do położonej w północnej Portugalii miejscowości Guimarães. Setki ludzi wyszły na
ulice, by powitać ją oklaskami, wiwatami
i śpiewem. W pełnym emocji powitaniu
uczestniczyli zarówno mieszkańcy okolicy, jak i turyści, którzy nie pozostali
obojętni na wiarę ludu. Feretron z figurą,
umieszczony na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej z Guimarães, przejechał ulicami miasta do kościoła Matki
Boskiej Oliwnej (Nossa Senhora da Oliveira).
O godzinie 11.30 rozległo się bicie
dzwonów bazyliki św. Piotra na Placu
Toural, zabrzmiała syrena w miejscowej
remizie strażackiej i rozpoczęła się ceremonia powitania figury. Schody prowadzące do kościoła nie mogły pomieścić
wszystkich wiernych, którzy przybyli powitać Panią Fatimską, śpiewając z przejęciem: „Przyszliśmy tu, Matko ukochana,
poświęcić się Twojej miłości”. Wizerunek Matki i Królowej Portugalii podążał
powoli, a wierni cieszyli się i płakali ze
wzruszenia, gromko klaskali i głośno się
modlili.
„To spotkanie przepełnia nas ogromną
radością. Wielki to zaszczyt gościć figurę
pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej!
Kiedy wejdziecie do sanktuarium w Penha (port. penha – wzgórze, skała, przyp.
tłum.), aby zaznać spokoju i wytchnienia
to Ona da wam siłę, obdarzy błogosławieństwem, otoczy matczyną opieką. U
Jej stóp złożycie swe troski i problemy,
prosząc by pomogła wam zbliżyć się do
bliźnich, dzielić z nimi radości i smutki,
bo razem jesteśmy lepsi i silniejsi”, mówił ksiądz Paulino Carvalho, proboszcz
parafii Matki Boskiej Oliwnej, podczas
uroczystości, w której uczestniczyli liczni
przedstawiciele lokalnych władz kościelnych, świeckich i wojskowych.
Peregrynacja figury Matki Boskiej
Fatimskiej do Penha upamiętniała 70.
rocznicę pierwszego przybycia wizerunku
pielgrzymującego do tego sanktuarium w
1951 r. Rozpoczęta w lipcu 2021 r. wizyta
trwała prawie dwa miesiące i zakończyła
się 12 września 2021 r. podczas 128. Wielkiej Pielgrzymki do sanktuarium w Penha.

„Penha stała się «ołtarzem świata»! Z
wyjątkowym wzruszeniem żegnamy cudowną figurę Matki Boskiej Fatimskiej.
Chcemy zawsze być blisko najpiękniejszego wizerunku Maryi, ukochanego
przez pielgrzymującą ludzkość; blisko oblicza Matki, która przynosi nam nadzieję,

miłość i pokój. Pragniemy nieustannie
okazywać Matce Boskiej naszą miłość i
oddanie”, mówił podczas uroczystego pożegnania figury Roriz Mendes, prezydent
Bractwa z sanktuarium w Penha.
128. doroczna Wielka Pielgrzymka odbywała się w warunkach obowiązujących
wówczas w Portugalii pandemicznych
obostrzeń. Dlatego jej przebieg różnił się
od tradycyjnego i był dostosowany do zasad określonych przez służby sanitarne.
Zamiast procesji, która co roku wyruszała
z kościoła Matki Boskiej Oliwnej do sanktuarium w Penha, wizerunek patronki
przewieziono wozem strażaków-ochotników z Guimarães przez ulice miasta.
Mieszkańcy pozdrawiali go na ulicach i
ze swoich domów. Po przybyciu do sanktuarium feretron z figurą Matki Boskiej z
Penha przeniesiono na ołtarz polowy na
Largo do Cruzeiro. Uroczystej Mszy św.
przewodniczył prymas Portugalii abp Jorge Ortiga.
8 grudnia 2021 r., podczas Eucharystii
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, w
sanktuarium w Penha poświęcono nową
figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Jak wyjaśniali przedstawiciele Bractwa, nowa
figura pozostanie w kościele w Penha, by
dać wiernym możliwość stałego spotkania
z Panią z Fatimy; by pielgrzymi mogli tu
już zawsze szukać pocieszenia i wsparcia
u Matki Boga w jej fatimskim wizerunku.
„Pragniemy w ten sposób upamiętnić
ważne dla naszego sanktuarium historyczne i symboliczne wydarzenia: 70. rocznicę
pierwszej peregrynacji fatimskiej figury
pielgrzymującej do Penha oraz jej tegoroczną obecność pośród nas. Chcemy też
spełnić prośby wielu pielgrzymów, aby
wizerunek Matki Boskiej Fatimskiej był
stale obecny na ołtarzu naszej świątyni.
Mamy głębokie przekonanie, że modlitwa
u stóp tej figury napełniać nas będzie dobrocią i miłością, płynącą od Matki Boga”,
mówi Roriz Mendes z Bractwa sanktuarium w Penha.
Nową figurę Matki Boskiej Fatimskiej
dla sanktuarium w Penha wyrzeźbił José
Neves Ferreira z Pracowni Sztuki Sakralnej w Fânzeres. Jest to drewniana rzeźba o
wysokości 120 cm, malowana farbą olejną, pozłacana i ukoronowana.
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Chile pożegnało fatimską figurę pielgrzymującą – kardynał
Celestino Aós prosił wiernych, aby nie ustawali w modlitwie
Arcybiskup Santiago de Chile: „Przenajświętsza Dziewica Maryja jest naszą matką i orędowniczką”.
Giselle Vargas com Aciprensa

18 stycznia 2022 r., podczas Mszy św.
pożegnalnej figury pielgrzymującej Matki
Boskiej Fatimskiej, arcybiskup Santiago de
Chile kard. Celestino Aós prosił wiernych,
aby nie ustawali w modlitwie do Matki Boskiej, która wstawia się za nami u Boga.
Wierni zebrani w stołecznej katedrze metropolitalnej dziękowali za ożywienie wiary
narodu chilijskiego oraz za peregrynację,
podczas której wizerunek Pani z Fatimy odwiedził wiele miejsc w całym kraju i uczestniczył w setkach Mszy św., modlitewnych
czuwań, adoracji eucharystycznych.
W homilii kardynał Aós mówił: „Dziś
u stóp Pani Fatimskiej składamy jako nasz
dar, jako dziękczynienie za Jej wizytę, zobowiązanie, że będziemy się modlić, modlić i
modlić…”. I dodał: „Niech Maryja wspiera
nas, byśmy nie przestawali dziękować nawet wtedy, gdy nie dostrzegamy owoców,
gdy wydaje się nam, że nasza modlitwa nic
nie daje”.
Arcybiskup Santiago de Chile nazwał
Dziewicę Maryję matką i orędowniczką.
Podkreślał też, że misją Kościoła – wszystkich jego członków, wszystkich chrześcijan
– jest upraszanie wstawiennictwa Matki Bo-

skiej i każdy wierzący powinien modlić się
za bliźnich.
Kardynał Aós przypomniał: „W orędziu
fatimskim Maryja prosiła: módlcie się, odmawiajcie różaniec każdego dnia, przystępujcie do Komunii św., przyjmujcie cierpienie, aby wynagradzać za grzechy i zadość
czynić za grzeszników”.
Figura pielgrzymująca Matki Boskiej Fatimskiej przybyła do Chile 16 września 2019

r. Peregrynacja po kontynentalnej części
kraju liczyła ponad 4300 km. Wizerunek z
Fatimy nawiedził także, należącą do Chile,
Wyspę Wielkanocną, oddaloną 3600 km od
wybrzeży Ameryki Południowej. Pierwotnie planowany czas peregrynacji uległ wydłużeniu z powodu restrykcji związanych z
pandemią. 20 stycznia 2022 r., po trwającej
ponad dwa lata pielgrzymce, figura powróciła do Sanktuarium w Fatimie.

Figura pielgrzymująca w otoczeniu dzieci z Wyspy Wielkanocnej na Oceanie Spokojnym
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Ksiądz Thomas de Beyer napisał piosenkę o objawieniach
fatimskich na Światowe Dni Młodzieży 2023
Utwór „Brighter than the sun” opowiada o spotkaniu trojga pastuszków z Matką Boską .
Cátia Filipe

Ks. Thomas de Beyer napisał piosenkę poświęconą objawieniom fatimskim.
Utwór „Brighter than the sun”, zaprezentowany w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2023 r., opisuje
pierwsze spotkanie trojga pastuszków z
Matką Boską w Cova da Iria.
Gdy ogłoszono, że kolejne Światowe
Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie, a

więc w sposób oczywisty będą ściśle związane z Fatimą, tworzący muzykę religijną
niemiecki kapłan zapragnął napisać nowy
utwór. Na spotkaniu z prasą ks. Thomas de
Breyer powiedział: „Fatima pokazuje nam,
że Bóg istnieje i nie jest obojętny na ludzkie sprawy. Przeciwnie: Niebo jest bardzo
zainteresowane życiem i zbawieniem ludzi.
Matka Boska rozmawiała z dziećmi i oka-

zywała im tak wielką matczyną miłość, że
czasami to płynące z serca Maryi uczucie
całkowicie wypełniało widzących. Wszyscy potrzebujemy światła wiary, które połączy nas ze źródłem życia i poprowadzi
dobrą drogą”.
Piosenkę „Brighter than the sun” wykonuje Darija Ramljak finalistka programu
„The Voice of Croatia 2019”.

Młodzież niesie feretron z figurą pielgrzymującą Matki Boskiej Fatimskiej w mieście Panama (ŚDM 2019)
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