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Na zakończenie Mszy św. beatyfikacyjnej fatimskich pastuszków Franciszka i Hiacynty, głos
zabrał Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano, który złożył Ojcu Świętemu życzenia z okazji
80. urodzin oraz zapowiedział publikację trzeciej części tajemnicy fatimskiej wraz z
komentarzem Kongregacji Nauki Wiary.
Bracia i Siostry w Chrystusie!
Na zakończenie tej uroczystej liturgii uważam za swój obowiązek złożyć w imieniu
wszystkich obecnych najserdeczniejsze gratulacje naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II z okazji jego zbliżających się 80. urodzin, a zarazem podziękować mu za
bezcenną posługę, jaką pełni dla dobra Świętego Kościoła Bożego, i przekazać najlepsze
życzenia od całego Kościoła.
Ojciec Święty polecił mi, abym przy tej uroczystej okazji, jaką jest jego wizyta w
Fatimie, przekazał wam, co następuje. Jak wiadomo, przybył on do Fatimy, aby dokonać
beatyfikacji dwojga pastorinhos (pastuszków). Pragnie jednak nadać swojej pielgrzymce
także znaczenie nowego aktu wdzięczności wobec Matki Bożej za opiekę, jaką otaczała go w
minionych latach pontyfikatu. Ta opieka - jak się wydaje - jest związana również z tak zwaną
«trzecią częścią» tajemnicy fatimskiej.
Tekst ten jest zapisem proroczej wizji, podobnym do proroctw biblijnych, które nie
opisują szczegółowo przyszłych wydarzeń, ale syntetycznie i zwięźle ukazują na jednolitym
tle fakty odległe od siebie w czasie, nie określając dokładnie ich kolejności ani długości
trwania. Tak więc tekst ten nie może być odczytany inaczej, jak tylko w kluczu
symbolicznym.
Wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw
Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia świadków wiary w stuleciu
zamykającym drugie milenium. Jest to niekończąca się Droga Krzyżowa, której przewodniczą
papieże dwudziestego wieku.
Według interpretacji samych pastorinhos, potwierdzonej też niedawno przez s. Łucję,
«biskup odziany w biel», który modli się za wszystkich wiernych, to Papież. Również on,
krocząc z trudem ku krzyżowi pośród ciał zabitych męczenników (biskupów, kapłanów,
zakonników, zakonnic i licznych wiernych świeckich), pada na ziemię jak martwy, rażony
strzałami z broni palnej.
Po zamachu w dniu 13 maja 1981 r. Ojciec Święty jest bardzo mocno przekonany, że
to «macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli», dzięki czemu «papież w agonii» zdołał się
zatrzymać na «progu śmierci» (Jan Paweł II, medytacja na zakończenie Konferencji
Episkopatu Włoch, wygłoszona z Polikliniki Gemelli: «L'Osservatore Romano», wyd.
polskie, n. 8/1994, s. 24). Przy okazji pobytu w Rzymie ówczesnego biskupa Leirii-Fatimy
Papież postanowił przekazać mu kulę, która pozostała w papieskim samochodzie po zamachu,
aby przechowywano ją w sanktuarium. Z inicjatywy biskupa została ona potem umieszczona
w koronie wieńczącej statuę Matki Bożej Fatimskiej.

Wydarzenia roku 1989 doprowadziły później - w Związku Radzieckim i wielu krajach
Europy Wschodniej - do upadku reżimu komunistycznego, który głosił ateizm. Również za to
Ojciec Święty dziękuje z głębi serca Najświętszej Maryi Pannie. Jednakże w innych częściach
świata nie ustały niestety ataki na Kościół i na chrześcijan, niosące z sobą brzemię cierpienia.
Chociaż wydarzenia, do których odnosi się trzecia część tajemnicy fatimskiej, zdają się już
należeć do przeszłości, wezwanie Maryi do pokuty i nawrócenia, wypowiedziane na początku
XX w, pozostaje do dziś aktualne i pobudza do działania: «Pani orędzia zdawała się ze
szczególną przenikliwością odczytywać «znaki czasu», znaki naszego czasu. (...) Naglące
wezwanie Maryi do pokuty nie jest niczym innym jak tylko przejawem Jej macierzyńskiej
troski o los ludzkiej rodziny, potrzebującej nawrócenia i przebaczenia» (Jan Paweł II, Orędzie
na Światowy Dzień Chorego 1997 r., n. 1: «L'Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 1/1997,
s. 9).
Aby umożliwić wiernym jak najlepsze przyswojenie sobie orędzia Matki Bożej
Fatimskiej, Papież powierzył Kongregacji Nauki Wiary zadanie publikacji trzeciej części
tajemnicy po uprzednim opracowaniu stosownego komentarza.
Bracia i siostry, dziękujmy Matce Bożej Fatimskiej za opiekę. Jej macierzyńskiemu
wstawiennictwu powierzajmy Kościół Trzeciego Tysiąclecia.

Sub Tuum pmesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix! Intercede pro Ecdesia. Intercede pro
Papa nostro Joanne Paulo II. Amen.

