
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Spotkanie Apostolatu Kapliczki w Fatimie 

o dwóch latach przerwy, wy-

muszonej przez pandemię, 

Sanktuarium Fatimskie gościło 23 

kwietnia, w przeddzień Niedzieli 

Miłosierdzia Bożego, XVII Ogólno-

narodowe Spotkanie Heroldów 

Ewangelii, w którym uczestniczyło 

około 8000 członków Apostolatu 

Kapliczki ze wszystkich stron Por-

tugalii, a także przedstawicielstwa z 

Hiszpanii i Włoch. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą 

koronacją figury Niepokalanego 

Serca Maryji, która dla wszystkich 

uczestników była jednym z najbar-

dziej wzruszających momentów 

dnia. Następnie odbyła się Msza sw, 

której przewodniczył abp Francisco 

Senra Coelho z Evory i którą konce-

lebrował ks. Pral. Gian Luca Perici, 

radca Nuncjatury Apostolskiej w 

Portugalii, a także kilku kapłanów 

Heroldów i diecezjalnych. 

Po Eucharystii odbyła się adoracja 

Najświętszego Sakramentu, z odmó-

wieniem tajemnic chwalebnych Ró-

żańca Świętego, poczym nastąpiła 
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procesja z Górnego Krzyża do 

Kaplicy Objawień na wzruszajace 

"pożegnanie z Maryją". 

 

elebrans wezwał wszystkich, 

aby głosili radość zmartwych-

wstałego Chrystusa z wewnętrznym 

pokojem i ufnością. To jest "Misja 

Herolda Ewangelii! Misja głoszenia 

światu orędzia fatimskiego". Dlate-

go, podsumował, "Jesteśmy pewni, 

że obietnica Matki Bożej się spełni. 

Wierzę, że charyzmat Heroldów 

Ewangelii jest wartością dodaną, 

proroczym przesłaniem dla naszych 

czasów, odpowiedzią Ducha Święte-

go na tak wiele duchowych potrzeb 

naszych czasów”. 

Dziękujemy Bogu za to błogosła-

wione Spotkanie, podczas którego 

Matka Boża zdziałała cuda w du-

szach wszystkich uczestników, za-

chęcając ich do zabrania kapliczki 

Niepokalanego Serca Maryi do 

coraz więcej domów. Niech Królo-

wa Niebios pomoże nam wszystkim 

zrealizować tą piękną misję! 

Niezapomniane 

popołudnie… 

o dwóch latach bez naszego 

licznego Krajowego Spotkania, 

które co roku odbywa się w Fatimie, 

Boża Opatrzność zech-

ciała, abyśmy ponownie 

spotkali się w domu 

naszej Matki 23 kwie-

tnia! Było to niezapo-

mniane popołudnie dla około ośmiu 

tysięcy uczestników tej wielkiej 

rodziny, którzy zjednoczyli się przy 

Niepokalanym Sercu Maryi. I choć 

prognozy nie były zbyt obiecujące, 

to słodkie serce Matki przygotowało 

dla nas wspaniałą i obfitą ucztę (Prz 

9, 1-2): z jednej strony pogoda za-

powiadała deszcz, a tymczasem po-

południe było promienne; z drugiej 

strony dokładnie w przeddzień spot-

kania usunięto obowiązek noszenia 

masek, związanych z Covidem, 

który był dla nas powodem pewne-

go niepokoju co do przebiegu Spot-

kania. Czyż nie jest to znakiem z 

Nieba? 

 

Mocno wierzę, że było to przesłanie 

od Najświętszej Maryi Panny, jakby 

mówiące do nas: „Moje dziecię ufaj, 

nie bój się przychodzić. To Ja, Pani 

Fatimska, Matka niezmierzonej Do-

broci, Królowa Nieba. To ja pragnę 

cię tutaj, witam cię z otwartymi 

ramionami w moim własnym do-

mu”. I nie sądzę, że przesadzam,kie-

dy mówię, że to było ze  wszystkich 
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dotychczasowych Spotkań najbar-

dziej błogosławione. Zresztą było 

ono z pewnością najbardziej oczeki-

wane! Wszyscy czekaliśmy na to od 

trzech lat! 

Drogi czytelniku, wspominając to 

popołudnie, przychodzą na myśl 

słowa małej Hiacynty do jej kuzynki 

Łucji na krótko przed śmiercią: 

"Powiedz wszystkim, że Bóg daje 

nam łaski przez Niepokalane Serce 

Maryi; że powinni Ją prosić o nie; 

że Serce Jezusa chce, aby 

Niepokalane Serce Maryi było 

czczone u Jego boku; niech proszą 

Niepokalane Serce Maryi o pokój, 

ponieważ Bóg powierzył go Jej". 

Wydawało się, że właśnie takie było 

zaproszenie Matki Bożej w to 

sobotnie popołudnie, w przeddzień 

Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 

    I kończę słowami świętej pasterki  

fatimskiej: "Gdybym tylko mogła 

włożyć w serce każdego ogień, który 

mam w piersi, który płonie we mnie 

i sprawia, że tak bardzo kocham 

Serca Jezusa i Maryi!" Niech tak 

będzie! 

        O. Jorge F. Teixeira Lopes, EP 
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Uroczysta koronacja figury Niepokalanego Serca Maryi przez J.E. Ks. 
Abp. Francisco Senra Coelho, metropolity Evory 
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